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Abstract 
För första gången sedan 1970-talets vänstervåg förekommer klassbegreppet i stor utsträckning 
på den mediala agendan. Trots begreppets ökade förekomst tycks dess innebörd och relevans 
idag vara oklar. 
 
Ambitionen med denna uppsats är att analysera och diskutera klassbegreppets innebörd och 
betydelse genom en fallstudie av Sveriges Radios rapportering av den “överklassafari” som 
anordnades av den vänsterpolitiska organisationen Allt åt alla i början av 2012.  
 
Målet med denna “safari” var att rasera bilden av Sverige som ett klasslöst land genom att låta 
allmänheten ta del av en guidad busstur i det välbärgade bostadsområdet Solsidan i 
Stockholm. Denna händelse fick stor uppmärksamhet och diskuterades på flera håll; inte 
minst i public service-mediet Sveriges Radio, vars främsta uppgift är att förse allmänheten 
med värderingsfri samhällsinformation.  
 
Med utgångspunkt i detta anspråk granskas begreppets innebörd i Sveriges Radios 
rapportering, förankrat i klassbegreppets historiska utveckling och med teorier om olika 
perspektiv på klass som hjälpmedel. Metoden som används är Faircloughs kritiska 
diskursanalys, där skildrandet av händelsen undersöks i relation till genre och journalistens 
position.  
 
Några entydiga innebörder av klassbegreppet har inte hittats. Resultaten visar även att 
Sveriges Radio uppfyller sitt objektiva anspråk då rapporteringen genomgående har ett 
värderingsfritt förhållningssätt. Däremot diskuteras Sveriges Radios skildringar ur ett 
maktperspektiv då klassbegreppets betydelse och samhällets socioekonomiska struktur inte 
ligger i fokus, trots “safarins” ursprungliga uppsåt. 
 
Nyckelord: överklassafari, klass, Allt åt alla, public service, Sveriges Radio, diskurs, genre, 
makt, representation, identifikation. 
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1 Inledning 
På senare tid har ämnet klass åter väckts till liv i den allmänna debatten i Sverige. Efter 

många år av tystnad kring begreppet diskuteras klass flitigt idag ett flertal mediala 

kontexter; i allt från traditionell nyhetsrapportering, debatter och krönikor till barnprogram, 

komedi och satir i tv, radio och tidningar. Trots det är begreppets innebörd idag oklar och 

även dess relevans ifrågasätts. 

 

I många av dessa diskussioner anges att anledningen till denna återaktualisering är att 

inkomstskillnaderna på senare år har ökat i Sverige (SCB, 2012). Potentiella förklaringar till 

detta kan vara det svenska regeringsskiftet 2006, då den borgerliga alliansen fick makten 

efter tolv år av socialdemokratiskt styre och den ekonomiska kris som inföll 2008 i stora 

delar av Europa och Nordamerika (Regeringen, 2012). Undersökningar har nämligen visat 

att en större del av befolkningen identifierar sig med arbetarklassen under lågkonjunkturer. 

Detta då osäkerheten på den ekonomiska marknaden gör att människor söker trygghet i det 

kollektiva, då en ekonomisk otrygghet föranleder ett större behov av ett socialt skyddsnät 

(Ross 2008: 35). 

 

Senast klassfrågan var på agendan på allvar var i slutet av 1960-talet och under 1970-talet, 

då en vänstervåg svepte över stora delar av västvärlden; Sverige inräknat. Idéströmningarna 

uppstod först bland studenter och ungdomar, bland annat som en reaktion på Vietnamkriget 

(Nationalencyklopedin, 2012a) och till följd av att en medvetenhet om tredje världens 

situation växte i väst. Samtidigt uppstod spänningar kring fördelningen av det nya välstånd 

som genererades i Sverige efter andra världskrigets slut. I fokus för vänsterrörelsens kamp 

var därför frihet och rättvisa med utgångspunkt i olika dimensioner i samhället, däribland 

den klassmässiga. 

 

En stor majoritet av Sveriges befolkning var under denna period enig om att klass var ett 

väsentligt begrepp (Ross 2008: 34). Politikens fokus på klass avtog dock i och med 

högervågens intåg på den politiska arenan i slutet av 1970-talet. Detta skedde då den statliga 

inblandningen i ekonomin ansågs vara för stor och den nya tonvikten på ekonomisk och 

personlig frihet satte andra problemformuleringar och indelningskategorier i fokus, som 

exempelvis kön och etnicitet. Under 1980- och 1990-talet var det relativt tyst om klass, 
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medan frågor om exempelvis feminism och integration var stora inom politiken (Svallfors 

2004: 9). 

  

En specifik tilldragelse som tidigt kom att belysa klassbegreppets återtåg är den guidade 

busstur till bostadsområdet Solsidan i Saltsjöbaden som anordnades den 28 januari 2012. 

Resan gick under namnet ”överklassafari” och hade som motiv att rasera bilden av Sverige 

som ett klasslöst land genom att låta lyxvillorna i ”rikemansghettot” Solsidan illustrera de 

stora klyftor som finns i samhället. Redan innan ”safarin” ägt rum polisanmäldes aktionen 

av en upprörd privatperson. Detta uppmärksammades i lokaltidningen Nacka Värmdö 

Posten, vilket utgjorde startskottet för den mediala uppståndelse som skulle komma att omge 

evenemanget (Nacka Värmdö Posten, 2012). Händelsen har belysts från en mängd olika 

perspektiv och i forum med olika anspråk där personer med olika koppling till händelsen har 

fått komma till tals.  

 

En av journalistikens viktigaste roller i samhället är traditionellt att tillhandahålla de verktyg 

man som medborgare behöver för att vara delaktig i den demokratiska processen. En aktör 

på den mediala arenan som har den allmänupplysande funktionen som sitt lagstadgade 

uppdrag är Sveriges Radio, då man verkar inom ramarna för public service (Sveriges Radio, 

2012a). De medel som radiomediet har till förfogande är enbart ljud i olika former; tal, 

musik och ljudeffekter. Dessa verktyg påverkar inramningen av det ämne som behandlas. En 

annan aspekt som i hög utsträckning påverkar hur ett fenomen skildras är i vilket slags 

program det förekommer.  

 

Mot bakgrund av sin officiella roll som informationsförmedlare är de sätt som Sveriges 

Radio i olika typer av program porträtterar det idag så svävande ämnet klass talande för 

synen på dess innebörd idag.   

2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt det inom Sveriges Radio talas om 

ämnet klass och dess återaktualisering idag. Detta genom att göra en fallstudie hur deras 

rapportering av den medialt uppmärksammade ”överklassafarin” såg ut i olika typer av 

program i olika kanaler. Fallstudien ska göras mot bakgrund av Sveriges Radio som 

informationsspridare och opinionsbildare, samt diskussionen kring vad som kan rymmas 
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inom klassbegreppet. 

3 Frågeställningar 
• Hur figurerar klassbegreppet i Sveriges Radios skildrande av ”överklassafarin”? 

• Skiljer sig behandlingen av klass inom olika typer av radioinslag och i så fall hur?  

• Hur påverkas skildringen av journalisten? 

4 Fallbeskrivning 
För att göra våra vidare resonemang begripliga anser vi det vara nödvändigt att presentera en 

saklig beskrivning av “överklassafarins” genomförande och bakomliggande arrangör. 

4.1 “Överklassafarin” och Allt åt alla 
En händelse som bidragit till klassbegreppets återaktualisering är den guidade busstur som 

anordnades den 28 januari 2012 av förbundet Allt åt alla. Bussturen benämndes 

“överklassafari”, och hade det välbärgade bostadsområdet Solsidan i Saltsjöbaden, Nacka 

kommun som slutdestination. Under parollen ”Odla ditt klasshat!” var syftet att genom en 

guidad tur i “rikemansgettot Solsidan”, rasera bilden av Sverige som ett klasslöst land (Allt 

åt alla, 2011a). Bussen var vid avfärd fullbokad med 65 resenärer totalt och deltagaravgiften 

var 50 kronor. I evenemanget ingick en bussresa genom det mindre välbärgade 

bostadsområdet Fisksätra, Nacka kommun, och en guidad tur i Solsidan och föreläsningar 

vid två olika platser i Saltsjöbaden. Vid föreläsningarna talade representanter från förbundet 

om den ekonomiska situationen för de boende i området, och gav en historisk bakgrund 

(Allt åt alla, 2011a). 

 

Arrangören Allt åt Alla beskriver sig själv som en revolutionär organisation som arbetar för 

klassamhällets avskaffande (Allt åt alla, 2011b). På den egna hemsidan anges att de är en 

allmänpolitisk organisation som har självbestämmande lokalgrupper i flera städer i landet, 

och att dessa arbetar under en gemensam plattform; 

 
Arbetarklassen är heterogen med en gemensam nämnare – att vi saknar makten över vårt arbete, avlönat så väl 

som oavlönat. Vi ska som organisation delta i de frågor och konflikter som för arbetarklassen samman. Vi är 

motståndare till alla former av klassamarbete. Vårt mål är ett samhälle organiserat efter principen: av var och 

en efter förmåga, åt var och en efter behov. (Allt åt alla, 2011b). 
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5 Material och avgränsningar 
Vi har valt att förlägga vår analys av rapportering kring “överklassafarin” till Sveriges 

Radio, med motiveringen att Sveriges befolkning generellt sett har ett stort förtroende till 

företaget (Medieakademin, 2012). Sveriges Radio har dessutom ett mångsidigt utbud med 

flera målgruppsorienteringar, vilket är en fördel för vår undersökning. Att Sveriges Radio 

dessutom verkar inom ramarna för public service, vars uppdrag är att förse publiken med 

information i allmänhetens tjänst (Sveriges Radio, 2012a) anser vi ger vår undersökning 

ytterligare djup och möjligheter till en intressant diskussion kopplat till journalistikens 

demokratiska dimension. Att vi med hänvisning till denna aspekt inte valt att undersöka 

Sveriges Television motiverar vi med att våra frågeställningar angående de språkliga 

dimensionerna av medieframställningen går att besvara tydligare när inte bildspråk och 

andra visuella aspekter måste tas i beaktande. 

 

Alla Sveriges Radios kanaler lyder under public service ideologi, men har olika 

målgruppsinriktning, vilket gör att de använder sig av olika tonlägen, ordval, samtalsämnen 

och inslag anpassade för att tilltala dessa målgrupper. I vår undersökning använder vi oss av 

inslag från P1, P3, och P4. Inslagen, som alla behandlar “överklassafarin”, är hämtade från 

programmen Studio Ett i P1, Morgonpasset i P3, P4 Morgon Västernorrland och 

Tankesmedjan i P3, vilka är program av olika karaktär. De har valts med motiveringen att de 

alla sändes nära i tiden till att den faktiska “safarin” ägde rum; från några dagar innan till 

cirka två veckor efter händelsen. För att kunna göra en så heltäckande undersökning som 

möjligt har vi valt material där man använt sig av olika journalistiska metoder. Inslagen har 

även olika angreppsätt, vinklar och intervjupersoner. Totalt omfattar materialet sex inslag av 

olika längd; mellan knappt 2 upp till ungefär 31 minuter.  

5.1 Program och inslag 
I följande avsnitt beskrivs de program våra inslag kommer ifrån, samt även kortfattat själva 

inslagens utformning Vi anger programmens innehåll och uppbyggnad, de medverkande och 

den eller de programkategorier inslaget. Därefter grupperas inslagen under journalistisk 

genre; reportage, debatt, intervju, krönika och nyhetsinslag. Reportage är en längre 

journalistisk berättelse, med en ledig och personlig stil (Nationalencyklopedin, 2012b). 

Debatt är ett formaliserat argumentationsutbyte mellan två eller flera parter 

(Nationalencyklopedin, 2012c). Intervju är en samtalsform med syfte att förvärva 
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information genom utfrågning av en person (Nationalencyklopedin, 2012d). Krönika är en 

mer personligt reflekterande text, ofta kring ett i tiden aktuellt ämne (Nationalencyklopedin, 

2012e). Angående indelningen i programkategorier lutar vi oss mot Sveriges Radios egen 

sortering, vilka anges på programmens hemsidor. Vi anger även när inslagen sänts, längd, 

vilka som medverkar och inslagets generella innehåll. 

5.1.1 Ring P1 i P1 
Ring P1 är ett direktsänt debattprogram, där lyssnarna själva får vädra sina åsikter om ett 

särskilt ämne (Sveriges Radio 2012b). Lyssnarna hör av sig till programmet genom mejl, 

sms eller genom att ringa in, och formar på det sättet mycket av programmets innehåll. 

Programmet tillhör programkategorin samhälle. Varje program leds av en programledare, 

som varierar vecko- eller månadsvis. Totalt rör det sig om 18 olika personer.  

5.1.1.1  Inslag: “Solsidan är en bubbla” 01:33 
I vår analys har vi använt oss av ett inslag från Ring P1 den 30 januari (Sveriges, 2012c). 

Detta inslag tillhör den journalistiska genren debatt, men med tanke på att programledaren 

till stor del skapar debattformatet genom frågor tillhör det även genren intervju. 

Medverkande i inslaget är en person som ringer in och en programledare. 

5.1.2 Studio Ett i P1 
Studio Ett är ett aktualitetsmagasin med fördjupad journalistik som av Sveriges Radio 

placeras in i programkategorierna nyheter och samhälle. Målsättningen är att ge lyssnarna en 

bredare inblick i nyhetsutvecklingen och i andra människors levnadsvillkor, genom sitt sätt 

att skildra aktuella nyheter och ett mer personligt berättande (Sveriges Radio, 2012d).  

Programmet leds av två alternerande medelålders programledarpar, som har till uppgift att 

leda utfrågningar, debatter, samtal och närgångna intervjuer. Utöver programledarna har 

Studio Etts reportrar, utspridda på olika platser i landet, och använder sig av 

utrikeskorrespondenter runtom i världen. Studio ett sänds i två program à 45 minuter varje 

vardag klockan 16 och 17 (Sveriges Radio, 2012d).  

5.1.2.1 Inslag 1: “Överklassafari reportage” 06:08 
Inslaget sändes den 30 januari 2012 (Sveriges Radio, 2012e) och tillhör den journalistiska 

genren reportage. De röster som hörs är en reporter, två representanter från förbundet Allt åt 

alla vars namn är Anna Svensson och Martin Andersson, två av de boende i Saltsjöbaden, 

Alexander och Gustav, samt en av deltagarna på bussturen, Emilia Svensson. Inslaget 
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skildrar “överklassafarin” på plats när det ägde rum. Det hörs flera olika röster, men främst 

är det representanter från antingen Allt åt alla eller bussresenären som kommer till tals.  

5.1.2.2 Inslag 2: “’Överklassafari’ till Saltsjöbaden” 09:35 
Detta inslag sändes också den 30 januari 2012 (Sveriges Radio, 2012e) och tillhör den 

journalistiska genren debatt. De deltagare som hörs är två programledare och de två 

debattörerna Roland Poirier Martinsson, som är chef på den liberala tankesmedjan Timbro 

Medieinstitut (Timbro, 2012), och Shabane Barot som är en av initiativtagarna från 

förbundet Allt åt alla. Ovan nämnda reportage sändes innan detta debattinslag, och debatten 

tog således avstamp i reportaget. Poirier Martinsson och Barot är motparter i debatten, och 

inslagets huvudkaraktärer.  

5.1.3 Morgonpasset i P3 
Morgonpasset är P3s morgonprogram. Det kretsar kring populärkulturella fenomen och 

händelser och är uppbyggt kring samtal med inbjudna gäster. Programmet anses av SR 

tillhöra programkategorin samhälle och kultur/nöje (Sveriges Radio, 2012f). Enligt 

redaktionen strävar man efter att ställa oväntade frågor och få överraskande svar, samt 

månar starkt om en lyssnarinteraktion då lyssnare uppmuntras till att ringa in och delta i 

programmet med egna åsikter och spörsmål. De tre programledarna Martina Thun, Kodjo 

Akolor och Hanna Hellquist leder tillsammans samtalen och intervjuerna, men bidrar också 

med personliga kommentarer. På Morgonpassets hemsida beskrivs programledarna som 

“långt bortom de schablonmässiga roller en morgonprogramledare ofta förväntas spela.” 

Programmet sänds varje vardag mellan 06.31 och 10.00. (Sveriges Radio, 2012f). 

5.1.3.1 Inslag: “Klass med Deniz Yusuf “ 30:49 
Detta inslag sändes den 16 februari (Sveriges Radio, 2012g) och tillhör den journalistiska 

genren intervju. De deltagare som hörs i inslaget är Deniz Yusuf, representant från Allt åt 

alla, samt Morgonpassets tre programledare. I detta inslag deltar även lyssnare, genom att 

skriva in till programmet med sms eller mejl, och dessa inlägg läses upp av programledarna. 

Inslaget är uppbyggt kring Deniz Yusuf, som programledarna ställer frågor till och 

konverserar med. 

5.1.4 Tankesmedjan i P3 
Enligt Sveriges Radio (2012h) är Tankesmedjan ett humor- och satirprogram om nyheter, 

aktuella ämnen och samhällsdebatter där ett särskilt fokus lägg på svensk inrikespolitik. 
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Programmet hör enligt SR till programkategorierna “humor”, “kultur/nöje” och “samhälle”. 

Redaktionen består av sju personer, som gör krönikor och turas om att delta i programmet. 

Krönikorna behandlar olika aktuella ämnen, som väljs av krönikörerna själva. Programmet 

är en timme långt och sänds måndag till torsdag efter klockan 16. 

5.1.4.1 Inslag: “Åk dit och låt er inspireras istället” 07:53 
Inslaget är från den 26 januari 2012 (Sveriges Radio, 2012i) och bottnar i den journalistiska 

genren krönika, men har även ett debattliknande format används då krönikören får frågor 

och kommentarer från två programledare. Delar av innehållet är även inklippta delar från en 

debatt som sändes i Sveriges Television, där en representant från Allt åt alla, Shabane Barot, 

och en politiker, Aron Modigh, kommer till tals. Vidare i inslaget används även ljudklipp 

från en kvinna och en man från en teaterföreställning. 

5.1.5 P4 Morgon Västernorrland 
P4 Morgon Västernorrland sänds på P4 Västernorrland, som är en av 25 lokala stationer i 

Sverige. Sändningstiden för programmet är varje vardag mellan 06.08 och 10.00 och leds av 

tre programledare. Programmet tillhör programkategorin kultur/nöje och samhälle. 

Innehållsmässigt kretsar det kring aktuella ämnen som rör Västernorrland, och inkluderar 

även väder- och trafikrapporter (Sveriges Radio, 2012j). 

5.1.5.1 Inslag: “Lyssna på Eleonor Nordström” 02:45 
Detta inslag sändes den 31 januari och kretsar kring reporterns skildring av vad som anges 

vara Sundsvalls motsvarighet till Stockholms Solsidan (Sveriges Radio, 2012k). De röster 

som kommer till tals är en reporter och intervjupersonen Marie som bor i området. Inslaget 

tillhör den journalistiska genren reportage, men då inslaget till stor del är uppbyggt av 

reporterns frågor till intervjupersonen tillhör det även genren intervju. 

6 Bakgrund 
Media har idag en central plats i de flesta människors vardag och debatten kring medias roll 

i samhället är ständigt aktuell. I det här avsnittet redogör vi kort för den mediala framväxten 

och grunden för den sociala ansvarsideologin. Vi redovisar även radiomediets och Sveriges 

Radios historiska framväxt. 

6.1 Den sociala ansvarsideologin och public service 
Radion och televisionen etableras under den första halvan av 1900-talet. Då dessa 
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etermedier har en speciell genomslagskraft och räckvidd diskuterades vilken roll de borde 

ha. I Västeuropa ansåg man det vara viktigt att dessa medier uppfyller vissa krav, till 

skillnad mot i exempelvis USAs där man hade ett mer liberalt förhållningssätt. Ur tanken att 

medierna har en viktig roll i det offentliga samtalet och den politiska opinionsbildningen 

föddes den sociala ansvarsideologin, som gav upphov till idén om public service (Jönsson 

2004: 73).   

 

Idag innefattas Sveriges Television, Sveriges Utbildningsradio och Sveriges Radio under 

svenska public service. Kraven som ställs i sändningstillstånden är opartiskhet, saklighet, 

oberoende från staten, politiska och andra kommersiella intressen. Man ska även erbjuda ett 

brett utbud med hög kvalitet, värna om demokratiska och humanistiska värden, ha ett 

folkbildande anspråk, spegla hela Sverige samt värna det svenska språket. Strider något 

programinnehåll mot det dessa kriterier kan det anmälas till myndigheten 

Granskningsnämnden för radio och tv, som är tillsatt för att se till att public service uppdrag 

efterföljs (Sveriges Radio, 2012a).  

6.2 Sveriges Radio 
De första radiosändningarna sändes av amatörer på 1920-talet. Radions funktion var innan 

dess, på 1910-talet, ett kommunikationsmedel och propagandaorgan under krigsföring. I 

Sverige bildades sedermera AB Radiotjänst 1924, som skulle komma ansvara för regionala 

radiosändningar enligt ett avtal med Telegrafstyrelsen. Radioutvecklingen var efter 

etableringen kraftig, och radions popularitet var stor (Hadenius, Wadbring & Weibull 2011: 

88f.). Framförallt apparaterna var attraktiva, och sändningarna fungerade ofta endast som 

marknadsföring för försäljningen och tillverkningen av dessa. Som ett exempel på 

innehållsfördelningen i sändningarna, så bestod 15 % av sändningsinnehållet 1929 av 

nyheter, medan resten utgjordes av musik, föredrag eller religiösa inslag (Hadenius, 

Wadbring & Weibull 2011: 93). 

Efter televisionens introducering på 1950-talet dalade radions popularitet och AB 

Radiotjänst tvingades till en utökning, vilket ledde till kanalen P2s lansering 1955, som även 

följdes av en tredje kanal 1964.  År 1957 skedde ett namnbyte, då AB Radiotjänst går över 

till att kallas Sveriges Radio AB (Hadenius, Wadbring & Weibull 2011: 98). 

På 1970-talet ställs krav på att göra radiomediet inriktat på lokala händelser och nyheter, 

vilket föranleder Lokalradions lansering 1975 med totalt 25 lokala stationer. Under 1970-

talet börjar även religiösa samfund och kommersiella aktörer kräva att få tillstånd till egna 
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sändningar; något som dröjer till 1993, då de första kommersiella kanalerna startar. I och 

med detta luckras Sveriges Radios monopol upp och leder till förändring i kanalernas 

profilering (Hadenius, Wadbring & Weibull 2011: 100, 102). Enligt TNS Sifos 

undersökning (2012) lyssnar 3,8 miljoner personer i Sverige på någon av Sveriges Radios 

kanaler dagligen. 

6.2.1 Kanalprofiler 
P1 är Sveriges Radios största kanal och kallar sig “den talande kanalen”, då fokus ligger på  

tal snarare än musik. I programutbudet finns idag nyheter, dokumentärer och inslag om 

vetenskap, kultur och livsåskådning (Sveriges Radio, 2012l). De har ingen tydligt 

formulerad målgrupp, men med tanke på den bredd i utbudet antas denna vara människor i 

olika åldrar med intressen inom deras programutbud. Enligt TNS Sifo (2012) har P1 cirka 1 

miljon dagliga lyssnare. 

 

Sveriges Radios andra kanal, P2, har som främsta uppdrag att sända musikprogram inom 

konst- och folkmusik och jazz, men även att producera och sända program på andra språk än 

svenska. Det finns ingen uttalad generell målgrupp för hela kanalen, men med tanke på 

kanalens utbud och innehåll antas målgruppen vara musikintresserade och lyssnare som talar 

andra språk än svenska (Sveriges Radio, 2012m). Kanalen har enligt TNS Sifo (2012) 

ungefär 150 000 lyssnare dagligen. 

 

P3 är den enda kanal som har en uttalad målgrupp baserad på ålder. De har en tydlig 

inriktning på den unga publiken och anpassar innehållet, språket och tonen därefter. Utbudet 

består av humorprogram, dokumentärer, musikprogram och samhällsprogram (Sveriges 

Radio, 2012n). Inom P3 finns även SR Metropol som är en lokalkanal i Stockholm, och Din 

gata som är en lokalkanal i Malmö. Kanalen lyssnas på dagligen av cirka 900 000 personer, 

enligt TNS Sifo (2012). 

 

Den lokala kanalen P4 består av 25 lokalstationer, och har ett “brett och folkligt utbud” 

(Sveriges Radio, 2012o). P4 har även uppdraget som kris- och beredskapskanal och ska 

därmed förmedla viktig information till allmänheten. P4 är anpassat efter geografiska 

förutsättningar, och riktar sig till en åldersblandad målgrupp på lokal nivå (Sveriges Radio, 

2012). Varje dag lyssnar 2,4 miljoner personer på P4, enligt TNS Sifo (2012). 
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Utöver de fyra största kanalerna finns också exempelvis kanalerna P6 (SR International) 

med program på andra språk än svenska, och P7 Sisuradio med program på finska, samt 

samiska SR Sámpi (Hadenius, Wadbring & Weibull 2011: 194). 

 

6.2.2 Distributionskanaler 
Idag kan man ta del av SRs utbud på flera olika plattformar utöver de vanliga 

radioapparaterna och FM-bandet. Det finns idag möjlighet för lyssnarna att lyssna när och 

var som helst. Detta valfria lyssnande möjliggörs genom webbradio, poddradio och via 

applikationer för mobila enheter. Dessa funktioner har vuxit fram under senare år, 

poddradion etablerades till exempel 2005 (Hadenius, Wadbring & Weibull 2011: 378).  

7 Forskningsansats 
Vår forskningsansats är kvalitativ, då vi genom tolkning och analys ämnar förstå och 

diskutera forskningsmaterialet, och inte att redovisa kvantitativa och statistiska resultat. Till 

skillnad från kvantitativ forskning syftar vi inte heller till att uppvisa kausala samband och 

generaliserbara slutsatser, utan avser att genom fallstudien undersöka en specifik samhällelig 

tendens i ett tidigt skede på en viss plattform (Bryman 1997: 29, 77).  Omfånget på 

materialet vi använt för fallstudien är relativt litet, men vi anser att det har en tillräcklig 

omfattning för att spegla rapporteringen inom Sveriges Radio rörande en enskild händelse. 

Forskarens roll i kvalitativ forskning är central, då undersökningen är beroende av 

forskarens förståelse av sammanhanget och dennes förmåga att placera samhälleliga 

fenomen i olika kontexter (Bryman 1997: 66). Utifrån detta konstaterande bör anges att vi 

båda är del av den samhälleliga kontext vi ämnar studera; ett faktum vars påverkan är 

ofrånkomlig. Vi båda är aktiva radiolyssnare som dagligen tar del av Sveriges Radios 

sändningar. Åldersmässigt tillhör vi kanalen P3s målgrupp, men lyssnar trots det mer 

frekvent på kanalen P1. Vi anser dock inte att vår förmåga för att förstå och analysera vårt 

empiriska material försvåras av att vi uttalat främst tillhör en specifik kanals målgrupp, utan 

ser vårt stora intresse för radiomediets uttryck och form som en tillgång för att göra en 

kärnfull analys. Vi anser även att det faktum att vi arbetat tillsammans ökar resultatens 

giltighet. Detta då vi genom undersökningens alla faser aktivt diskuterat våra tankegångar, 

analytiska ställningstaganden samt resultat sinsemellan.  
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8 Tidigare forskning 
Inom medieforskningen är radio ett relativt outforskat område. Vid JMK, Stockholms 

Universitet, finns avhandlingar rörande ämnet författade av Carin Åberg och Lars Lundgren. 

Åberg har skrivit avhandlingen The sounds of Radio – On radio as an auditive means of 

communication (1999). Hon undersöker där radion utifrån ett semiotiskt perspektiv, genom 

en empirisk studie av svensk radio. Lundgren undersöker ett utländsk kommersiellt 

radioprogram i sin avhandling The Technological and Cultural Reach of International 

Syndicated Radio (2008) med fokus på hur radioproduktionen förändrats över tid och 

radions förhållande till tid och rum. 

 

Betydligt mer forskning har bedrivits om klass i media; en redogörelse för denna finns i 

teoriavsnittet då den med fördel ses i ljuset av de teorier som anges där samt har en starkare 

koppling till vår undersökning. 

9 Teori: klass 
Klassbegreppet har använts inom många olika teorier om socioekonomisk gruppindelning, 

där det argumenteras för olika sätt att betrakta samhällets sammansättning. I detta avsnitt 

redogör vi för klassbegreppets historiska utveckling samt teorier om olika perspektiv på 

klass. 

 

I klassisk västerländsk litteratur förekommer de första sociala rankingsystemen baserade på 

förmögenhet för mer än 2600 år sedan i Rom, men det är de idéer om klass som Marx 

introducerar i mitten av 1800-talet som utgör grunden till arbetarrörelsens användning av 

klassbegreppet, vilken får stor utbredning på 1970-talet (Nationalencyklopedin, 2012). De 

vanligaste sätten att definiera klass är utifrån individens arbetsförhållanden och ekonomiska 

situation (Ross 2008:31), men när individer idag säger sig tillhöra en viss klass är det många 

som inte direkt kan ange vad det är som föranleder denna tillhörighet. Då klassbegreppets 

innehållsmässiga variationsrikedom är stor, är det angeläget för oss att reda ut vad begreppet 

kan innefatta. 

 

Vi inleder vår redogörelse med en kronologisk genomgång av några tongivande teorier kring 

klass genom tiderna för att visa på hur klassbegreppets betydelse omformulerats, för att 
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sedan redovisa hur diskussionen ser ut angående klassbegreppets relevans idag. Därefter 

beskrivs några nutida idéer om hur klassbestämningar kan göras, innan vi redogör för hur 

klass har behandlats i tidigare undersökningar inom medieforskningen. Slutligen beskriver 

vi även hur detta teoretiska ramverk ska användas i vår undersökning. 

 

9.1 Teoretisk bakgrund: klassiska klassdefinitioner i historien 
Vår kronologiska redogörelse tar sin början i Marx strikt materialistiskt baserade teorier, 

med motiveringen att han ses som arbetarrörelsens mest inflytelserika tänkare 

(Nationalencyklopedin, 2012f). Därefter beskrivs tre andra viktiga modeller för 

klassindelning som uppkommit under det följande århundrandet, vilka alla haft stor 

genomslagskraft. Bourdieus idéer, som avslutar skildringen, inkluderar många aspekter av 

individens livsbetingelser och inkorporerar element från flera av de föregående synsätten. 

9.1.1 Karl Marx (1818-1883) 
Tysken Karl Marx, verksam som bland annat historiker och filosof, förespråkar en 

samhällssyn grundad på idén om historiematerialism inspirerad av den hegelianska 1 

filosofin. Utvecklingen av samhället ses som evolutionär och förd framåt, inte bara av idéer 

och filosofi, utan även materiella och ekonomiska drivkrafter (Roberts & Sutch 2007: 160).  

 

Marx beskriver hur olika epoker i människans historia karaktäriseras av hur arbetet i 

produktionsprocessen delas upp mellan olika grupper av människor, som till följd av sina 

gemensamma positioner och ekonomiska situation konstituerar olika klasser. Dessa 

ekonomiska klasser utgör grunden för alla individers status och intressen (Roberts & Sutch 

2007: 160f.).  

 

Mellan klasserna råder relationer av exploatering och förtryck (Roberts & Sutch 2007: 

160f.). Den dominerande klassen inom den kapitalistiska epoken är borgarklassen, som via 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
1	  Den tyske filosofen Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)  hade för avsikt att infoga allt mänskligt vetande i sitt filosofiska system; 
hans teorier är således mycket omfattande. Den metod som skulle ligga till grund för detta system är hans egen, av honom själv kallad 
“logiken”, men allmänt känd som den dialektiska metoden och är del av den tyska idealistiska filosofin, där även idéer ses en form av 
verklighet (Liedman 2005: 150). Enligt dialektikens logik går förnuftets väg till nästa nivå via ett stadie av självmotsägelser. Dessa 
motsägelser införlivas sedan i den ursprungliga idén, som utvecklas till en högre sanning. Hegel var själv konservativ, men detta sätt att se på 
utvecklingen har av många av hans efterföljare, däribland Marx och Engels, betraktats som revolutionär (Liedman 2005: 187). 
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sitt ägande av produktionsmedlen exploaterar den egendomslösa arbetarklassen, 

proletariatet, vilka måste sälja sin arbetskraft för att överleva (Roberts & Sutch 2007: 161). 

 

Två viktiga begrepp för att förstå borgarklassens dominans är ekonomisk bas samt 

ideologisk överbyggnad. Den ekonomiska basen utgörs av produktivkrafterna och 

produktionsförhållandena, medan överbyggnaden består av institutioner, lagar, moral, 

politik och religion samt normativa idéer om vad exempelvis sunt förnuft innebär. Dessa 

system av idéer utgör tillsammans redskap för förtryck då de skyddar en klass intressen på 

en annan klass bekostnad (Roberts & Sutch 2007:162f.); exempelvis har den kapitalistiska 

synen på den mänskliga naturen som individualistisk och tävlingsinriktad funktionen att den 

spelar ut arbetare mot varandra i jakten på arbete och pengar (Robert & Sutch 2007:165). 

 

Marx står därmed för en materialistisk uppfattning av klass, vilket betyder att 

klasstillhörighet inte är något man väljer, utan något som objektivt kan avgöras baserat på 

individens position i produktionsprocessen. 

9.1.2 Max Weber (1864-1920) 
Marx landsman Max Weber har en mer flexibel idé om klassuttrycket. Weber menar att 

klass hör samman med individens förutsättningar till att lyckas i livet, av Weber kallat 

“livschanser”. Dessa förutsättningar baseras först och främst på individens relation till 

marknaden i form av marknadsresurser; möjligheter man har att nå olika positioner på 

marknaden (Ross 2008:31).   

 

Inte bara materiella resurser räknas, utan även intellektuellt kapital, som exempelvis 

utbildning och direkt yrkesrelaterade kunskaper. Weber ser även de konsumtionsvanor som 

individen anammar till följd av uppväxtens och omgivningens påverkan som 

gruppmarkörer, vilka tillskrivs olika status. Då marknadsresurser och status mäts med olika 

måttstockar, kan man baserat på marknadsresurser tillhöra en klass, men företräda en status 

tillhörande en annan (Newton, Dunleavy, Okrusch & Martinez 2004: 63). Därmed kan de 

olika klassindikatorerna stå i motsats till varandra gällande förutsättningar vid fördelningen 

av livschanser. 

 

De olika delar som tillsammans konstituerar klass enligt Webers klassuppfattning gör att 

klasstillhörighet inte tydligt går att urskilja vid en första anblick av en individ. Idén om 
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marknadsresurser är av relativt objektiv karaktär medan värderingen av status däremot är 

öppen för tolkning, vilket gör att teorin i sin helhet kan sägas ha både objektiva och 

subjektiva element. 

9.1.3 Antonio Gramsci (1891-1937) 
Den italienske socialistiske filosofen Antonio Gramsci ser liksom Marx klass som möjlig att 

fastslå objektivt efter särskilda kriterier. Gramsci är dock mest känd för myntandet av 

begreppet hegemoni, som avser den kulturella dynamik som beskriver hur idéer från den 

dominerande klassen överförs till de dominerade. Detta sker via konsensus, vilket innebär 

att den stora massan uppfattar den styrande klassens idéer som självklara och normala. Vilka 

idéer som ska accepteras som normgivande är under ständig förhandling, vilket gör att de 

dominerande måste vara beredda på att modifiera hegemonin eller på annat sätt motarbeta 

hotande idéer för att behålla sin ledande position (Connell 2008: 115).  

 

I det kapitalistiska samhället är det enligt Gramsci den borgerliga klassens 

omvärldsuppfattning och idéer som utgör hegemoni, vilka av arbetarklassen införlivas i den 

egna förståelsen av verkligheten. Detta leder till att deras verklighetsuppfattning blir 

osammanhängande, vilket orsakar politisk inaktivitet (Ross 2008: 26). För Gramsci handlar 

därför samhällelig förändring till stor del om hur arbetarna måste bryta den förhärskande 

hegemonin för att sluta domineras (Connell 2008: 115). 

 

Klasstillhörighet ses alltså av Gramsci som objektivt möjlig att avgöra, men en subjektiv 

aspekt av klass kan diskuteras i ljuset av hegemonibegreppet, då förhärskande 

förhållningssätt och värderingar avgör hur vi idag ser på klassamhället och den egna 

positionen. 

9.1.4 Pierre Bourdieu (1930-2002) 
Franske Pierre Bourdieu baserar sin gruppering av människor på ett gemensamt intresse 

eller gemensam ekonomisk eller kulturell status. Han ser på samhället som bestående av 

olika, hierarkiskt ordnande, sociala fält med tillhörande specifika regler och värderingar. 

Istället för klassanalys talar Bourdieu om en analys av positioner (Benson och Neveu 2005: 

10). 

 

En avgörande faktor för en individs tillhörighet till olika sociala fält är tillgången till olika 
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värdeladdade kapital. Det finns olika typer av kapital: kulturellt, ekonomiskt, socialt och 

symboliskt. Kulturellt kapital avser utbildning, tekniska färdigheter, verbal förmåga och 

konstnärlighet, ekonomiskt kapital åsyftar materiella tillgångar, medan socialt kapital 

beträffar släktband och vänskapsförbindelser. Symboliskt kapital kan vara vilken egenskap 

som helst, i sammanhang där de kan tillskrivas värde. De två viktigaste kapitalen i dagens 

samhälle är det ekonomiska och det kulturella (Benson och Neveu 2005: 4). 

 

Begreppet “habitus” åsyftar en individs enhetliga livsstil där egenskaper, praktiker och 

tillgångar av olika kapital ingår. Olika habitus föranleder vissa livsstilsval, vilket gör att 

kulturella praktiker reproduceras och grupperna i det kapitalistiska klassamhället förblir på 

sina positioner i hierarkin. För att avgöra en individs placering i det sociala rummet måste en 

kombination av kapital, habitus och samspelet mellan de normer som råder inom det sociala 

fält man är del av vägas samman (Benson och Neveu 2005: 3). 

 

Att undersöka fritidsvanor, konsumtionsvanor och värderingar tillsammans med individers 

sociala position kan problematisera klassindelningen (Benson och Neveu 2005: 4). Exempel 

är hur lärare har mer kulturellt kapital än exempelvis jordbrukare, men ändå lägre än eliten, 

där högskolelärare och konstnärer ingår. 

 

Till följd av denna dynamiska syn på klassbegreppet kan klass hos Bourdieu både ses som 

en objektiv indelningskategori och en subjektivt uppfattad gruppindikator. Detta då det finns 

en strikt modell för klassanalysen applicerbar på alla individer, samtidigt som vissa element 

i modellen grundas på kulturella och personliga uppskattningar. Då värderandet av kulturellt 

och socialt kapital kan göras på olika sätt är klasstillhörigheten är inte möjlig att rent 

objektivt avgöra. 

 

Sammanfattningsvis är det tydligt hur klass har gått från att vara en strikt materialistiskt 

avgörbar gruppindelning, till att starkt förknippas med identitetsmarkörer och 

positioneringar som till stor del väljs och utvärderas på subjektiva grunder. 

9.2 Klass idag 
Klassteorierna ovan tog form i samhällsklimat som skiljer sig distinkt från dagens.  I detta 

avsnitt redogörs därför för olika aspekter av hur klass behandlas dag. 
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9.2.1 Är klass fortfarande relevant? 
Sven Ross, forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap, anger i sin avhandling 

Klasstolkningar (2008) att fyra av fem svenskar år 1970 ansåg att samhällsklasser existerade 

och att hälften ansåg sig tillhöra någon av samhällsklasserna (Ross 2008: 34). Idag menar att 

många forskare att klassbegreppet spelar ut sin roll efter 1970-talets popularitet, med en 

argumentation som kretsar kring samhällets individualisering. Detta då individen alltmer 

sällan förknippas med olika typer av samhälleliga kollektiv och att ekonomiska klasser i sig 

inte längre på samma sätt är politiska aktörer (Ross 2008: 36). 

 

Även Stefan Svallfors, professor i sociologi, diskuterar i sin bok “Klassamhällets kollektiva 

medvetande” (2004) hur förändringen av den ekonomiska struktur som legat till grund för 

det traditionella klassamhället (Svallfors 2004: 7) har gjort det svårt att hitta homogena och 

inbördes solidariska grupperingar idag (Svallfors: 13). 

 

Ett begrepp Svallfors använder för att förklara detta är rekommodofiering, vilket innebär att 

befolkningen blivit alltmer beroende av marknaden för sin välfärd.  Exempelvis har globala 

kapital och finansmarknader fått större inflytande på bekostnad av nationell reglering och 

lagstiftning. Vidare har nedskärningar av välfärdspolitiska program har gjort dem mindre 

effektiva ifråga om att motverka ojämlikhet, och institutioner för kollektiv lönesättning har 

försvagats (Svallfors 2004: 10ff.). 

 

Avsaknaden av starka klassgemenskaper idag kan även kopplas till det faktum att de nya 

sociala rörelser som växt fram under de senaste decennierna, exempelvis miljörörelsen och 

feministrörelsen, bygger på andra förklaringsmodeller. Klassinnehållets nedtoning i 

politiken kallar Svallfors för en klassmässig de-artikulering (Svallfors 2004: 10ff.). Den 

politiska artikuleringen är en viktig källa till hur uppfattningen om klass sett ut genom 

tiderna. Massmedierna är arenan där politiska partier och andra organisationer bedriver 

denna artikulering, i avsikt att förändra attityder och politiska preferenser (Svallfors 2004: 

39). Att den politiska artikuleringen kopplad till klass tonats ner beror delvis på att politik 

med ett tydligt klassomfördelande innehåll har blivit svårare att bedriva, vilket gör att 

klassrelaterade formuleringar undviks (Svallfors 2004: 13). 

 

Svallfors menar att stark klassgemenskap bör ses som ett möjligt resultat av klassrelationer 
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snarare än som en del av definitionen av klass; därför är avsaknaden av denna gemenskap 

inte ett hållbart argument till synen på klassbegreppet som irrelevant (Svallfors 2004: 

22).  Även Ross ser klass som ett fruktbart begrepp för att förklara ojämlikhet och variation i 

fråga om fördelningen av resurser, klassmedvetande och röstning (Ross 2008: 37). Att klass 

har spelat ut sin roll skulle i förlängningen innebära att människors försörjningssätt inte 

längre skulle påverka deras övriga livsvillkor eller deras uppfattning och inställning till sin 

omvärld, vilket är ett tillstånd som inte kan återfinnas i verkligheten. Tvärtom pekar 

fenomen som exempelvis ökad geografisk mobilitet, som gör plats och uppväxtort till allt 

mindre stabila identifikationsgrunder, samt den besatthet av utbildning och arbete, 

belöningar och kostnader som idag syns i kapitalistiska samhällen, istället på 

klasstillhörighetens ökande betydelse (Svallfors 2004: 223). 

9.2.2 Nutida teorier om klassbegreppet 
Den stora stötestenen när man talar om klass är vad som ska ingå i själva definitionen av 

begreppet och vad som ska ses som faktorer som eventuellt påverkas av klass (Svallfors 

2004: 23).  

 

Den mest klassiska definitionen av klass baseras på ägandet av produktionsmedel. Detta 

synsätt återfinns idag, och gränsdragningen sker då till mellan arbetsgivare och 

egenföretagare och anställda. Detta är, som tidigare angett, en objektivt materialistisk 

gränsdragning som av Svallfors kallas för en “minimalistisk” definition av klass (Svallfors 

2004: 20). Klassdistinktionen kan även ges en mer “kommunitär” bas (Svallfors 2004: 22). 

Det betyder att uppdelningen baseras på social gemenskap och gemensamma världsbilder, 

vilket innebär att grupper av människor med samma sociala placering och 

omvärldsuppfattning bildar en klass; något som inte kan avgöras på objektiv basis utan 

grundas på en subjektiv individuell uppfattning. En annan idé om hur samhällsklass kan 

avgöras är att betrakta klasser som positioneringar på en “statusskala”. En kombination av 

typiska inkomstnivåer, utbildningsnivåer och/eller social rang vägs då samman för att 

avgöra en individs “status”. 

 

Kombinationer av ovan beskrivna klassdefinitioner finns. Den så kallade “Cambridge-

skalan” väger exempelvis samman element hos statusskalor och kommunitära tankegångar 

genom att låta mönstret av vänskapsrelationer mellan individer med olika yrken utgöra 

basen för klassindelning (Svallfors 2004: 22f.). En annan variant är John Scotts medelväg 
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mellan det “minimalistiska” perspektivet och det rent kommunitära, där “ekonomiska 

klasser” och “sociala klasser” skiljs åt. “Ekonomiska klasser” baseras enbart på direkta 

effekter av ekonomiska situationer, och “sociala klasser” bygger på de mönster om social 

mobilitet, hushållsbildning och sociala nätverk som vanligtvis uppstår till följd av dessa 

ekonomiska situationer (Svallfors 2004: 23). 

9.3 Klass inom medieforskningen 
Det finns många sätt att belysa klass ur ett medieperspektiv. Problematiserandet av 

representationer på både avsändar-och mottagarsidan är ett stort fält, där exempelvis källor 

och journalisternas grupptillhörighet kan undersökas, samt kopplingen mellan målgrupper, 

tolkningar och klass. 

 

Antologin “Class & News” (2004), redigerad av Don Heider, består av texter av ett tiotal 

författare som behandlar olika aspekter av fenomenet klass och media, främst med USA som 

arena för sina undersökningar. I flera av undersökningarna anges att en stor del av 

befolkningen inte anser sig tillhöra någon klass alls, samt att fler än vad som motsvaras av 

verkligheten anser sig tillhöra en och samma klass: medelklassen (Kumar 2004: 6). I den 

receptionsanalys Ross gjort i avsikt att undersöka om, och i så fall hur, samhällsklasser 

uppfattas av tittarna till tre olika typer av TV-program, går liknande tendenser att finna även 

i Sverige. Antologins författare och Ross är överens om att medelklassen presenteras i media 

som den normativa klass som ”alla” tillhör, då innehållet i de flesta mediekanaler både 

handlar om och riktar sig till denna klass (Kumar 2004: 6).  

 

I Class & News anges en förklaring till denna medelklassorientering vara medias intresse av 

att locka annonsörer och andra finansiärer, då medborgare på en hög socioekonomisk nivå 

förmodligen har mer pengar att spendera och därmed är troligare konsumenter. Denna typ av 

demografiska måltavlor baserade på ekonomisk lönsamhet fördunklar journalistikens 

allmänupplysande uppgift (Heider & Fuse 2004: 93) då medieinnehållet utformas för att 

passa den grupp man önskar ska ta del av mediet (Phillips 2004: 130). Detta innebär att man 

från medias synvinkel kan urskilja två klasser: de som tillhör målgruppen och de som inte 

gör det (Heider & Fuse 2004: 103). 

 

En annan anledning till att så många ser sig vara del av medelklassen, eller ingen klass, kan 

även förklaras med att lägre klasser ofta kopplas samman med särskilda negativa attityder 
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och identiteter; ofta i samband med kriminalitet och fattigdom (Grabe 2004: 139). Läkare, 

journalister och advokater porträtteras i sin tur med egenskaper som många kan relatera till 

(Phillips 2004:134), vilket gör att publiken känner igen sig i dem och förbiser deras 

klasstillhörighet, vilket maskerar klassers mediala representation (Phillips 2004: 135). Ross 

(2008: 46) uppmärksammar även det faktum att också överklassen generellt skildras 

negativt, men på andra grunder. Exempel på det är att politiker och storföretagare ofta 

framställs giriga, ohederliga och korrupta.  

 

Ross (2008: 26) framhåller också att när väl klasstratifiering förekommer i media, görs det 

på ett sätt att den förefaller naturlig, vilket är en idé som gynnar de styrande i samhället. 

Dessa uppfattningar sprids genom naturalisering och förskjutning, där de skillnader som 

finns i samhället framställs som normala och problemen förläggs till en personlig nivå 

istället för en samhällelig (Ross 2008: 24). 

 

Hur olika forskare väljer att definiera och använda termen klass beror på vilken typ av 

utredning man ämnar utföra, vilket till stor del kan härledas till metodologiska skillnader. 

 

I kvantitativa innehållsanalyser instrumentaliseras definitionen av klass genom att identifiera 

variabler för kodning och analys, genom att exempelvis undersöka karaktärerna i ett TV-

program beträffande yrke, familjeliv, sätt att tala, konsumtion, stil, etnicitet, fritidsaktiviteter 

samt värderingar (Phillips 2004: 133, Ross 2008: 46ff). Detta gör klassbegreppet mer 

lätthanterligt, samtidigt som en problematiserande tolkningsdimension förbises, vilket 

riskerar att förenkla klassanalysen alltför mycket. 

 

I kvalitativa analyser låter författarna ofta begreppsdefinitionen stanna på en abstrakt nivå, 

där klass helt enkelt betecknar det avstånd som finns mellan rika och fattiga, utan att 

närmare gå in på var gränsen går. Detta gör vissa termer vaga och svårhanterliga, då till 

exempel fabriksarbetare idag ibland kan tjäna mer än tjänstemän. Detta gör det svårt att 

avgöra vem som egentligen är exempelvis ”arbetarklass” (Heider & Fuse 2004: 87). 

 

Oavsett metodologisk hemvist enas författarna i erkännandet av klassers existens samt i 

problematiserandet av att klassbegreppet trots sin aktualitet är närapå osynligt i den 

allmänna debatten, vilket fått konsekvensen att det inte finns någon homogen uppfattning 
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om vad klassbegreppet innefattar bland publiken (Heider & Fuse 2004: 87). 

9.4 Teoriapplicering 
Då vi ämnar göra en kvalitativ undersökning av vad som ryms inom klassbegreppet i 

Sveriges Radios rapportering av “överklassafarin”, tar den inte avstamp i en strikt teori om 

hur man bör se på klass, utan har tvärtom ett öppet och utforskande angreppssätt. De 

klassteorier som får utgöra måttstock för vår analys är den strikt minimalistiska, och den 

gemenskapsbaserade kommunitära, då dessa utgör ytterligheterna på skalan mellan en 

objektiv inställning och en subjektiv. 

10 Metod 
I vår fallstudie står innehållet som medierna sänder ut i fokus, snarare än exempelvis 

publikens mottagande eller budskapets effekter. Vi vill granska olika förhållningssätt till ett 

begrepp som länge varit borta från den mediala dagordningen och diskutera detta ur ett 

maktperspektiv. Därför har vi valt att använda oss av den kvalitativt innehållsanalytiska 

metoden kritisk diskursanalys, där stort fokus läggs på relationen mellan språk, 

verklighetsuppfattning och makt. Då vi vill undersöka olika sätt att adressera en och samma 

fråga inom ramarna för olika typer av program kommer vi även att använda oss av metoder 

för att utforska genrer. 

10.1 Kritisk diskursanalys 
Att använda diskursanalys som metod innebär att man måste acceptera vissa teoretiska 

utgångspunkter. Den kritiska diskursanalys som Norman Fairclough redogör för i sin bok 

Critical Discourse Analysis (2010) syftar till att undersöka språkets funktion i samtida 

kapitalistiska samhällen, baserat på grundantagandet att det ekonomiska systemet påverkar 

alla aspekter av det sociala livet (Fairclough 2010: 1). Det vetenskapsteoretiska perspektiv 

som ligger till grund för den kritiska diskursanalysen är socialkonstruktivismen, vilken 

förhåller sig kritisk till objektiv sanning. Istället ses människans bild av verkligheten som 

präglad av kulturella och historiska omständigheter, och som skapad och upprätthållen 

genom sociala processer (Alvesson & Sköldberg 2008: 84f.). Fairclough lutar sina teorier på 
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klassiska idéer om semiotik2, det vill säga studerandet av tecken och teckensystem. 

 

Baserat på en av den kritiska diskursanalysens centralfigurer Michel Foucaults3 teorier 

signifierar diskurs för Fairclough olika sätt att uttrycka sig i återgivandet av verkligheten, 

vilka hör samman med olika samhälleliga positioner och kontexter (Fairclough 2010: 74). 

 

Kritisk diskursanalys är en systematisk metod med ett normativt anspråk som ämnar finna 

möjliga vägar att rätta till eller förmildra sociala missförhållanden (Fairclough 2010: 10f.). 

Detta genom att undersöka möjliga tolkningar av begrepp som berör exempelvis sociala 

klyftor och peka på uppfattningsmässiga skillnader som finns mellan olika sociala kretsar. 

Detta kan vidare kopplas till vem som tjänar på att vissa åsikter bevaras och sprids 

(Fairclough, 2010: 7); en tankegång med ursprung i Gramscis hegemonibegrepp (Fairclough 

2010: 94). 

 

Den kritiska diskursanalysens tre basegenskaper beskrivs som relationella, dialektiska och 

transdisciplinära. Relationella, då man inte fokuserar på enskilda objekt eller individer, utan 

på sociala relationer mellan dessa. Den dialektiska aspekten innebär att dessa objekt eller 

element inte kan separeras i undersökandet av denna relation. Alltså kan diskurs och objekt 

inte skiljas åt, vilket kräver en tvärvetenskaplig analys av samverkande discipliner, som till 

exempel språk och media. Kritisk diskursanalys ska därmed ha en transdisciplinär funktion 

mellan dessa (Fairclough 2010: 3ff.), det vill säga att diskursteorin kombineras med andra 

relevanta teoretiska perspektiv. 

 

Enligt Fairclough finns tre analysnivåer: sociala strukturer, sociala praktiker och sociala 

företeelser. De sociala strukturerna sätter ramarna för tänkbara scenarion. Vilka av dessa 

scenarion som inträffar beror på hur människor agerar, alltså våra sociala praktiker, och den 

möjliga händelsen övergår till att vara en faktisk social företeelse (Fairclough 2010: 74). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
2	  Den franske författaren och litteraturforskaren Roland Barthes (1915-1980) introducerade den semiotiska 
läran, vars teorier handlar om att tolka hur yttranden får betydelse. Allt som betyder något och kan tolkas räknas 
av Barthes som yttranden, vilket inkluderar såväl texter och bilder som enskilda ordval. Barthes gör en stark 
koppling mellan hur yttranden är strukturerade och de betydelser som sprids i samhället (Barthes 1970: 207). 
3	  Den franska filosofen Michel Foucaults (1926-1984) teorier kring makt och kunskap har varit tongivande inom 
kritisk forskning (Alvesson & Sköldberg (2008: 367). 
	  



	  
	   	   	  
	  

25	  

 

En grundförutsättning för vårt handlande, ergo social praktik, är identifikation. Detta då alla 

individer producerar sin egen sociala verklighet inom samtliga domäner utifrån den egna 

identiteten. Denna identifikation hör samman med de kollektiv individen är del av, vilka 

baseras på exempelvis klass, kön eller etnicitet som i sin tur påverkar hur man upplever 

verkligheten (Fairclough 2010: 173). Denna verklighetsuppfattning kallas representation 

(Fairclough 2010: 175).         

10.2 Genre och meningsskapande  
Då relationen mellan form och innehåll är centrala i meningsskapandet, är några för oss 

användbara begrepp genre, stil, diskursordning och interdiskursivitet.  

 

Begreppet genre betecknar hur innehåll stöps i olika på förhand definierade former, vilket 

anger vad som kan förväntas av en viss text. Genrer upprätthålls via social praktik (Roosvall 

2005: 74). Stil handlar om element som exempelvis ton och uttryckssätt. Det är till stor del 

dessa komponenter som föranleder att människor attraheras av en text (Fairclough 2010: 

174). Valet av textmönster och stil bestäms utifrån genretillhörighet. Olika stilar tilltalar 

olika typer av människor och därför blir vad som beskrivs i den text med en stil man 

föredrar viktigt för konstruerandet av individers verklighetsuppfattning och identitet. Då 

strukturen och stilen skiljer sig åt mellan olika genrer produceras och reproduceras sociala 

förhållanden med olika medel. Ett och samma textinnehålls uppträdande i olika former kan 

därmed signalera, till viss del, olika innebörd. Det är därför viktigt att undersöka innehåll 

kopplat till genre, då den mediala representationen alltid sker utifrån ett visst perspektiv 

vilket är starkt beroende av form (Fairclough 2010: 174f.).  

 

Begreppet diskursordning åsyftar en specifik sammansättning av diskurs, genre och stil som 

konstituerar ett sätt att uttrycka mening angående ett visst ämne. Diskursordningen utgör ett 

av flera möjliga sätt att behandla en fråga. Därför är det ur ett maktperspektiv intressant 

varför vissa sätt aktualiseras, och andra inte (Fairclough 2010: 74). Interdiskursivitet innebär 

att element från olika diskurser kan finnas i en och samma text (Fairclough 2010: 175).  

10.3 Analysschema och tillvägagångssätt 
I konstruerandet av ett för vår undersökning fruktbart analysschema (se bilaga 1) har vi 

inspirerats av Anna Roosvalls avhandling Utrikesjournalistikens antropologi: Nationalitet, 
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etnicitet och kön i svenska tidningar (2005), där hon behandlar i utrikespolitikens diskurs. 

Med ett resonemang lutat mot Fairclough beskriver Roosvall hur journalistikens innehåll 

framställs i enlighet med journalistiska genrer. Roosvall använder genrebegreppet för att 

urskilja olika diskurstyper inom dagspress och skapar därför ett analysschema där olika 

texter undersöks utifrån kategorier som genre, perspektiv, stil, tilltal (Roosvall 2005: 102). I 

likhet med Roosvalls analysschema kommer vi att bena ut olika diskurstyper ur vårt 

material, och analysera hur dessa kan kopplas till olika genrer. 

 

Då vi undersöker hur ett fenomen behandlas inom olika genrer, snarare än vad som ryms 

inom en specifik genre, skiljer sig vårt analysschemas kategorier från Roosvalls. Dessutom 

behandlar vi inte bara journalistiska genrer, utan även olika programformat som också 

präglas av varierande tilltal och grepp, och därmed konstituerar en annan typ av genre. För 

att tydliggöra vår analys har vi därför valt att tudela genrebegreppet, och kallar denna 

genretyp för programkategori.  

 

Vilka programkategorier och journalistiska genrer våra inslag tillhör anges i 

materialbeskrivningen. Efter denna indelning har vi brutit ner vad som sägs i inslagen i 

mindre beståndsdelar för att analysera dessa närmare. De enskilda citaten grupperas sedan 

under de övergripande kategorierna identifikation och representation. Inom kategorin 

identifikation besvaras hur man ger uttryck för en eventuell egen grupptillhörighet under 

rubriken vi och dem. Där analyseras deltagarnas uttalanden kring det egna jagets 

grupptillhörighet och den andra partens dito. Även uppfattningen om gränsdragningen 

mellan grupperna utreds och hur motsättningarna beskrivs. Inom kategorin representation 

går vi närmare in på själva klassbegreppet. Vi undersöker vilken bild av verkligheten som 

skildras genom att använda de teorier om perspektiv på klass som Svallfors presenterat; en 

där klass ses som minimalistiskt, och därmed objektivt avgörbar, eller som kommunitär, och 

då subjektiv vald. 

 

Slutligen utreds Journalistens position, där journalisten undersöks utifrån användandet av 

subjektiva uttryck samt om en passiv eller aktiv position intas. Detta då journalisten är 

Sveriges Radios röst, och den hållning hen ger uttryck för i sammanhanget blir även 

Sveriges Radios.  
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Efter att ha analyserat vårt empiriska material enligt ovan beskrivna analysschema gick vi 

från att undersöka materialet inslag för inslag till att istället granska kategorierna tematiskt. 

Detta genom att lägga samman våra slutsatser om de enskilda inslagen inom varje 

analyskategori.  

11 Analys 
I följande avsnitt redovisar vi de diskurser och journalistiska positioner vi funnit inom de 

olika genrerna, mot bakgrund av vår metodologiska apparat.  

11.1 Identifikation 
I denna del av analysen undersöks på vilka olika sätt en eventuell egen grupptillhörighet 

uttrycks, genom att granska de medverkandes uttalanden rörande indelningen vi och dem.  

11.1.1 Vi och dem 
Uppfattningen att motsättningar finns mellan förbundet Allt åt allas representanter och 

anhängare och Saltsjöborna med sympatisörer är en grundläggande förutsättning till 

“överklassafarins” uppkomst, genomförande samt de reaktioner det givit upphov till. Hur 

man betraktar sin egen grupptillhörighet, hur man ser på andra grupperingar i samhället samt 

hur gränserna däremellan dras finns det många exempel på i inslagen. Dessa olika synsätt 

skapar olika diskurser. De diskurser vi kunnat urskilja är Onda mot goda, En hotfull andra 

sida, Klassrelaterade karikatyrer och Värderingsfria gränsdragningar, vilka beskrivs 

nedan.  

11.1.1.1 Onda mot goda 
Ett sätt som används för att beskriva sin motpart är genom att utmåla den som “ond”, i 

relation till den egna gruppen som är “god”.  

 

Denna diskurs förekommer frekvent i Studio Etts reportage hos bussresearrangörerna 

förbundet Allt åt alla. Deras representant Anna Svensson talar ofta i ordalag som beskriver 

henne och, vad som får antas vara, bussresenärerna som ett “vi”. Detta “vi” kontrasteras mot 

“dem”; “överklassen” explicit, och Solsidanborna implicit. Hon säger bland annat att “[...] 

vi lever inte i samma värld som dom här människorna [...]”. Vidare blir känslan av hennes 

“goda” grupptillhörighet starkare då hon understryker motsättningarna mellan grupperna; 

“[...] folk som är emot oss, säger att vi ska skaffa ett jobb, och våra föräldrar har minsann 
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slitit för att bo här [Solsidan]. [...] som att inte våra föräldrar har slitit, som att inte vi 

sliter, och det föraktet från överklassen. [...]”. På vissa ställen beskrivs “de onda” med ett 

aggressivt tonläge och med ett offensivt ordval: “[...]dom sitter och plockar pengar från 

vårt gemensamma, samtidigt som vi inte har makt överhuvudtaget [...]”. Hon beskriver 

alltså hur den egna gruppen utnyttjas och föraktas av “de andra”; de mer privilegierade i 

samhället. 

  

Motsättningarna mellan de två parterna blir extra tydliga i debattinslaget från Studio Ett, då 

de olika sidorna ställs direkt mot varandra. På ena sidan finns Roland Poirier Martinsson, 

chef för liberala Timbro medieinstitut, som med en offensiv retorik kritiserar Allt åt alla. 

Han “fördömer” bussturen och menar att den ”[…] avhumaniserar en grupp […]”, och tar 

därmed tydligt avstånd från händelsen. Poirier Martinsson sympatiserar öppet med 

Solsidanborna, men poängterar att han inte är en av dem när han säger “[...] om jag hade 

suttit hemma i mitt hus, som inte är en lyxvilla, och en buss hade stannat utanför [...]”, och 

förkunnar härigenom att han inte tillhör denna grupp.  Även om Poirier Martinsson inte 

anger några definitioner för den grupp han själv tillhör, så använder han sig av en diskurs 

som ger känslan av att han tillhör en “god sida” med “rätt” värderingar, då han till exempel 

jämför Allt åt allas beteende med “[...] invandrarfientliga grupper som bunkar ihop 

invandrare som någon slags själlös, ansiktslös massa [...]” och anklagar dem för att “[...] 

avhumanisera vissa samhällsgrupper[...]”. 

  

I Morgonpassets intervju med Allt åt allas representant Deniz Yusuf uttrycker han tydligt sin 

grupptillhörighet i och med användandet av termen “vi” gällande förbundet Allt åt alla. Han 

säger att “[...] problemen skapas av dom som tjänar på dom, och dom bor ute i områden 

som Solsidan [...]”. Solsidanborna är alltså “de onda” som utnyttjar de mindre bemedlade 

för sin egen vinning. Allt åt alla och deras sympatisörer beskrivs genomgående som orättvist 

behandlade. Ett annat exempel är när Yusuf säger att “[...] varje gång som arbetarklassen 

blir porträtterad i media [...] är det genom att man gör safariresor, fotar dom, pratar 

litegrann med dom och säger hur dåligt dom har det [...] Men varje gång överklassen blir 

porträtterade i media, då är det typ som i [...] fiktion, och det handlar bara om dom är lite 

såhär småroliga. Ingenting om hur dom har skapat sina rikedomar.” Vidare menar han att 

det i Solsidan bor “[...] väldigt, väldigt få människor som har vanliga jobb och som 

försörjer sig på ett hederligt sätt”, vilket avslöjar att han ser den andra gruppen som oärlig. 
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Yusuf redogör för ett perspektiv som ger känslan av att Allt åt alla är en grupp som “slår 

underifrån”, men som ständigt slås ned av “de onda”. 

  

I Tankesmedjan finns exempel på där klyftorna mellan de olika grupperna utmålas som 

enorma. Attityden från “vänsterns”, Allt åt allas, håll beskrivs som fientlig och kryddad av 

avundsjuka och därmed som “ond”, medan de boende i Saltsjöbaden glorifieras. Funktionen 

av inkomstskillnader i samhället beskrivs på följande sätt; “Våra miljardärer är snarare som 

trädtoppar, var hamnar man om man siktar mot dem? På en liten gren, kanske. Vad vi 

behöver är stjärnor.“ Därmed beskrivs Solsidanborna som ett gott ideal. 

  

De två unga Saltsjöbadenborna som medverkar i reportaget i Studio Ett visar prov på 

grupptillhörighet då de talar om de egna med orden “[...] vi som bor här [...]”och om 

Saltsjöbaden som “[...] vårt ställe […]” Den andra sidan beskrivs som tillhörande närmast 

lögnaktig sida; “Dom tror att vi har allt det här för att våra föräldrar har fifflat med pengar. 

Men det är egentligen hårt arbete som ligger bakom det.” Genom detta beskrivs den egna 

sidan “god” och hederlig.  

11.1.1.2 En hotfull andra sida 
En annan diskurs som förekommer i inslagen är där båda sidorna tydligt omtalar 

“motståndarsidan” i termer som antyder att den egna sidan blivit fysiskt hotad eller 

aggressivt bemött av den andra. Det handlar alltså inte längre om skildrandet av en 

meningsskiljaktighet, utan om hur den andra sidan tar till våldshandlingar i bemötandet av 

de egna argumenten. 

  

Poirier Martinsson säger exempelvis i debatten i Studio Ett att Allt åt alla i användandet av 

sin slogan “Odla ditt klasshat!” och genom anordnandet av en faktiskt “safari”, lämnat den 

“demokratiska arenan”. Han hävdar att det är “[...] när man lämnar orden, som våldet 

träder in istället” och berättar hur han hade känt sig utsatt för “[...] någon slags 

våldshandling” om “[...] folk hade kommit ut och ställt sig utanför staketet och stirrat in i 

vårt köksfönster [...]”. Även “överklassafarins” efterspel tas upp, där Poirier Martinsson 

berättar att folk uttryckt sig laddat med “[...] väldigt mycket hat och förakt” på internet, 

efter att Allt åt alla uppmuntrat bussresenärerna att kommentera resan på den digitala 



	  
	   	   	  
	  

30	  

mikrobloggen Twitter4. Härmed associeras den andra sidan med aggressivitet och hot.  

Shabane Barot från Allt åt alla menar att denna kritik från Poirier Martinssons inte har med 

själva aktionen att göra. Hon säger att hon likagärna då kunde ställa Poirier Martinsson till 

svars för “[...] dom telefonsamtalen jag har fått varje dag, där jag kallas för könsord och 

rasistiska tillmälen.” Härmed påvisas att en liknande aggressivitet finns hos även Allt åt 

allas motståndarsida. 

  

I Morgonpasset tillkännager Allt åt allas representant Yusuf två grupptillhörigheter: som 

tillhörande gruppen Allt åt alla och arbetarklassen. Även Yusuf beskriver att det finns en 

hotbild mot Allt åt alla genom att berätta att förbundets motståndare varit aktiva på Allt åt 

allas hemsida på internet. Där har det skrivits hotfulla och nedsättande kommentarer, bland 

annat har det skrivits att förbundets medlemmar borde “hängas” och en av medlemmarna har 

kallats ”blattehora”. Yusuf berättar även hur bussen blev attackerad fysiskt, genom 

äggkastning och bankande.  

  

Även hos Studio Etts reporter i reportaget finns en diskurs kopplad till en fysisk hotbild. 

Ovan nämnda äggkastande beskrivs som att bussen “[...] bombarderas av ägg och 

snöbollar.” Inslaget avslutas även med att reportern förkunnar att “[...] en missnöjd bilist 

blockerar bussen”, vilket gör att känslan av två “läger” tydliggörs. 

  

Åtskillnaden mellan grupperna understryks i linje med denna diskurs även i Tankesmedjan, 

då krönikören beskriver relationen mellan grupperna som“[...] ett klasskrig faktiskt. Och en 

jakt på människor.” 

11.1.1.3 Klassrelaterade karikatyrer 
Krönikören i Tankesmedjan använder sig av en diskurs där man spelar på välkända 

klassrelaterade fördomar och de olika sidorna framställs på ett stereotypiserande sätt. 

Fördomarna tillspetsas till den grad att de blir till karikatyrer; bussresenärerna beskrivs 

exempelvis som “[...] arbetslösa, konstfacksstudenter, undersköterskor och andra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
4	  Twitter är ett internetforum för socialt nätverkande som startades 2006.  Forumet är uppbyggt av användarnas 
inlägg, s.k “tweets”, vilka får max 140 tecken långa. Användarna finns över hela världen och i Sverige använder 
7 % av befolkningen tjänsten (Findahl, 2011). 
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besvärande typer [...]” som “[...] stirrar på fint folk [...]” med viljan att ”[...] ta över deras 

fula hus [...]” Förbundet Allt åt alla kallas för en “kommunistorganisation” med tillägget att 

“[...] kommunister älskar pengar [...]”. En programledare nämner att “[...] bussar är så 

förknippat med arbetarklassen [...]”, och efter ett ljudklipp med en undersköterska, säger 

krönikören att dessa har “[...] zon-insmörjda krumma ryggar.”    

11.1.1.4 Värderingsfria gränsdragningar 
I vissa inslag finns en diskurs där åsikten att det finns grupperingar är tydlig, utan att 

grupperna kopplas samman med tydliga värderingar.  

 

Inringaren till Ring P1 ger tydliga exempel på en uppfattning där olika grupper i samhället 

skiljer sig distinkt ifrån varandra. Uttalandet “[...] jag tror att Solsidan är en bubbla, jag 

tror att det andra är lite av en bubbla [...]” och hur inringaren anser de olika grupperna 

deltar i “[...] olika system och olika världar” visar att han förutom själva uppdelningen även 

anser att andra saker hör ihop med denna grupptillhörighet, såsom livssituation och 

verklighetsbild. Däremot anges aldrig tydligt vilken sida han själv anser sig tillhöra. Likaså 

programledaren i Ring P1 använder sig av denna diskurs. Detta då bussresenärerna 

kontrasteras mot de boende i Solsidan genom att sägas tillhöra “skuggsidan”. Visserligen 

kan ordet “skugga” tolkas som att det har en negativ innebörd, och därmed visa på en 

värdering, men i detta fall används det för att peka på ett faktiskt tillstånd där den ena 

gruppen är privilegierad i jämförelse med den andra.    

  

I reportaget från Studio Ett beskriver reportern hur de olika grupperna fotograferar varandra; 

bussdeltagarna har fått engångskameror med vilka de fotograferar Saltsjöbadenborna, som i 

sin tur står på sina tomter och fotograferar tillbaka. Skildringen skapar en känsla av en 

distansering mellan grupperna, men detta görs utan att något omdöme om någon av sidorna 

yttras. 

  

I nyhetsinslaget i P4 Norrland utpekas inte heller några särskilt starka gruppindikatorer, trots 

att inslaget går ut på att leta efter Sundsvalls motsvarighet till Solsidan. Intervjupersonen 

Marie tycker inte att man kan se området hon bor i som likvärdigt, men menar att “[...] 

bostadsmarknaden har blivit mer segregerad [...]”.  Hur denna segregering ter sig tas dock 

inte upp; Marie har alltså åsikten att skiljelinjer mellan grupper och deras förutsättningar 

finns, men det anges inte på vilket sätt. Upprepade gånger talar Marie om problematiken 
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kring “[...] ungdomarna som har så svårt att hitta boenden till rimliga priser [...]” och gör 

därmed är en gruppindelning baserad på ålder, vilken hon i sin tur kopplar till ekonomisk 

situation. När den intervjuade blir tillfrågad om hon ser sig själv som en “överklassperson” 

svarar hon nekande, med hänvisning till att hon, liksom många andra,“[...] ju liksom köpt 

sina lägenheter när husen byggdes, i slutet på 50-talet, början på 60-talet” och att det i 

området bor “[...] lite olika [...]”.  

11. 2 Representationer 
Representation beskriver hur man uppfattar verkligheten. Vi undersöker i följande stycke 

diskurser sammanhörande med teorier om klasstillhörighet som objektivt avgörbar eller 

subjektivt vald samt hur man uttrycker sig angående klassbegreppets relevans.   

11.2.1 Objektiv klassbestämning 
Att anse indelningen av klasser vara objektivt avgörbar medför att klasstillhörighet ses som 

ett socioekonomiskt faktum. Den minimalistiska definition vi har som måttstock förlägger 

gränsdragningen mellan arbetsgivare och egenföretagare och anställda, vilket antas 

föranleda en viss ekonomisk position; yttranden om olika positioner på arbetsmarknaden 

och vilka socioekonomiska förutsättningar de ger kopplat till klass är därför indikatorer på 

en objektivistisk klassdiskurs. 

  

I reportaget i Studio Ett ger “överklassafarins” arrangörer och medresenärer i stor 

utsträckning uttryck för en diskurs där klass uppfattas som objektiv; man visar till och med 

prov på en marxistisk klassuppfattning, som ytterst förankras position på arbetsmarknaden 

och närheten till politisk makt; 

  
Det absolut vanligaste yrket här, bland de 13 hushållen är, riskkapitalist. Fem av tretton är det. De här fem 

riskkapitalisterna är intressanta, alla fem, har med varierande framgång försökt smita från skatten. En av dem 

plockade häromåret ut 73 miljoner i vinst från sitt bolag, utan att behöva skatta en enda krona i Sverige. 
(Martin Andersson, Allt åt alla) 

  

Här exemplifieras hur den med ekonomiskt övertag även beskrivs som mäktig nog att stå 

över lagen. Även Allt åt allas Anna Svensson kopplar i samma inslag ekonomisk nivå till 

gruppindelning “[...] man lägger ner massa aktiviteter och verksamheter runt om i förorter, 

där det inte bor lika privilegierade människor.” Bussresenären talar också om samhällelig 

gruppindelning i ekonomiska termer, då hon uppger att “KD snackar om inkomstspridning, 
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det är bara skitsnack - det är fan klasskillnad. Jag jobbar med ungdomar som bor i ett 

väldigt utsatt område, och jag tycker att det är helt fel att de inte ska ha samma 

förutsättningar som de som bor här.” Klass är alltså något som kan avgöras i objektivt 

beroende av inkomst och möjligheter. 

 

Som representant för Timbro Medieinstitut, en tankesmedja vars mål bland annat är att 

“bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet individuell frihet och ett öppet 

samhälle” (Timbro, 2012) är Poirier Martinsson en man med uttalade högersympatier. Han 

menar, i linje med sin politiska övertygelse, att klass i sig är ett meningslöst begrepp. Av 

Allt åt allas representant Barot ses klassbegreppet däremot som viktigt för att förstå “[...] 

samhällets resursfördelning”, vilket är väntat då förbundet ser sig själva som företrädare för 

arbetarklassens intressen (Allt åt alla, 2012). Barot förklarar att man inom förbundet “[...] 

känner starkt inför klassamhället” och ser på sitt evenemang som “[...] en utflykt [---] där 

vi pratar om de här frågorna utanför föreläsningssalar, och på ett sätt som faktiskt 

konkretiserar det faktum att vi har väldigt stora inkomstskillnader i Sverige idag.”  Inom 

den diskurs Barot uttrycker sig beskriver klassbegreppet faktiska samhällsförhållanden, till 

skillnad från Poirier Martinsson som inte alls ser klass som en relevant samhällelig 

stratifieringsmetod. 

  

I Morgonpasset ger Yusuf likt Barot många exempel på en diskurs där klass ses som en 

objektiv indelningsstrategi, då den på marxistiskt manér definieras utifrån individens 

ekonomiska situation och närhet till politisk makt. Han menar att klass tas upp alldeles för 

lite “[...] med tanke på hur världen och samhället ser ut.” Som svar på frågan om det inte 

kan vara så att klass inte tas upp lika mycket idag på grund av att skillnaderna kanske inte är 

så stora, för Yusuf en argumentation som bygger på att politiska förklaringar lokaliserar 

problemen i samhället till andra plan; 

  
[...] i hela Europa så kommer det in rasistiska partier och högerextrema partier i parlamenten för att det finns 

alternativa förklaringsmodeller som säger att allting är invandrarnas fel, alla samhällsproblem och sådana 

grejer. Och sen, om man måste motivera varför man måste dra ner på den sociala välfärden är det lite 

problematiskt att prata om klass, för då kommer vissa människor bli mer eller mindre påverkade av det här. 

Man säger att hela samhället har samma intresse och att vi måste driva vårt gemensamma projekt framåt, då är 

det lättare att få folk med på tåget tror jag. Men samtidigt pratar man inte om vilka som tjänar eller förlorar på 

att samhället ser ut som det gör. 
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När Yusuf tillfrågas om huruvida han har några vänner från överklassen säger han inte 

känner någon som stämmer in på “[...] överklassdefinitionen att man typ äger 

produktionsmedlen om man ska ta den strikta marxistiska definitionen [...]” och fortsätter 

att uttrycka marxistiska idéer då han anger att; 

 
[...] vem som är arbetarklass och vem som är överklass, det märks när de ställs i relation till varandra och 

hamnar i konflikt med varandra. För när det här mervärdet då, som vi har i samhället. Det som blir över när 

man har jobbat och producerat en vara, och betalat ut lönen, det är liksom kampen om det på något sätt. 

  

När Yusuf explicit får frågan om han anser klass vara något man själv kan välja, svarar han; 

  
[...] om man har föräldrar som är högskoleutbildade, då är sannolikheten att man fortsätter utbilda sig själv 

mycket, mycket högre än om man har föräldrar som aldrig har gått på högskolan. Och om man har föräldrar 

som är från arbetarklassen, så är det högst troligt att man kommer stanna kvar i arbetarklassen. Och ännu mer 

på andra sidan, om man är från överklassen så är det väldigt, väldigt liten risk att man landar hårt och får stå 

och torka bajs på något äldreboende sedan liksom. 

  

Detta uttalande visar på en objektivistisk diskurs kring klass, då klass anges som ett mått på 

förutsättningar som kopplas samman med positionering på arbetsmarknaden och inkomst. 

  

I Tankesmedjan finns ett klipp med Allt åt allas Barot, där hon svarar för vad Allt åt alla 

menar när de pratar om klass. Hon jämför då två kommuner mellan vars invånare 

inkomsterskillnaderna är stora; “[...] 19-åringar i Rinkeby har hål i tänderna i 52 % av 

fallen. I Danderyd är motsvarande siffra 19 % [...]”.  Här gör hon en tydlig koppling till ett 

objektivt klassperspektiv avhängig en ekonomisk faktor, då hon menar att det faktum att de i 

boende i Rinkeby inte har råd att gå till tandläkaren är en klassindikator.  

11.2.2 Självvald klass 
Inom denna diskurs handlar klasstillhörighet om vilken klass individen själv upplever att 

hen har. I vissa fall betyder detta att en person ur ett objektivt perspektiv tillhör en klass, 

men subjektivt anser sig tillhöra en annan. Objektiv och subjektiv klasstillhörighet kan även 

sammanfalla, och det kan då vara svårt att avgöra ifall denna uppfattning baseras på att 

individen i fråga har ett objektivt synsätt, eller på i vilken klass hen i känner tillhörighet och 

gemenskap. Den egna åsikten bestämmer inte bara den egna tillhörigheten, utan kan även 

ligga till grund för hur man ser på andras klasstillhörighet. 
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Som redan nämnt tar Poirier Martinsson i debatten i Studio Ett helt avstånd från 

klassbegreppets relevans. Dock uttalar han sig i termer som berör klass när han redogör för 

sin uppfattning om hur motståndarsidan tänker; “[...] den hårdföra vänstern som inte 

betraktar människor som har det bra, som människor, utan som borgare, överklass-svin.” 

Med detta uttalande gör Poirier Martinsson gör själv en klassindelning av någon annan, på 

subjektiv basis. Detta då han visar att han förutsätter att vänstersympatisörer automatiskt 

tillhör en under- eller arbetarklass, vilket både kan betyda att Poirier Martinson antar att de 

har en viss socioekonomisk status, eller att han ser på klass som något som är åtskilt från 

ekonomisk situation, och därmed är ett ställningstagande hophörande med politisk färg. 

  

I Morgonpasset uttrycker sig Yusuf, vid sidan av den objektivistiska diskursen, även 

inom den subjektivistiska. På frågan om han känner några från överklassen svarar han 

exempelvis “jag känner ju inte bara folk som är socialister eller vänster”, vilket visar att 

politisk ståndpunkt för Yusuf hör samman med klass, och inte bara positionen på 

arbetsmarknaden. Angående sin egen klasstillhörighet säger han “jag skulle säga att jag är 

från arbetarklassen.” Visserligen kan det ur ett objektivt klassperspektiv stämma att Yusuf 

är arbetarklass, men uttalandet visar på en subjektiv inställning till klassbegreppet då 

utrymme ges för den egna åsikten. Denna inställning illustreras också när en programledare 

frågar ”[…] Deniz, vad är klass för någonting? [---] För jag tänker att hela den här 

diskussionen förutsätter att man erkänner klass, att man vet vad det är och tycker att 

samhället är uppdelat i det [...]” och Yusuf svarar “alltså klass för mig är ett sätt att 

förklara samhället och varför det ser ut som det gör.”  Yusuf kopplar återigen definitionen 

av klass samman med sina egna åsikter om fenomenet, vilket exemplifierar en 

subjektivistisk klassdiskurs. 

 

I P4 Västernorrland ges generellt inte mycket plats för klassbegreppet i inslaget, men 

intervjupersonen Marie klargör att hon inte är en “överklassperson”. Därmed avgörs Maries 

klassuppfattning i detta fall av henne själv och hon använder sig av den diskurs där 

klasstillhörighet är självvalt. 

11.3 Journalistens position 
I de inslag vi undersökt hörs och märks journalisterna olika mycket. Ramarna för deras 

respektive roller styrs av vilken programkategori och journalistisk genre de verkar inom. 

Därefter har vi analyserat hur pass aktiva eller passiva journalisterna inslagen är. Inom dessa 
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två kategorier har vi sedan undersökt om journalisten ger uttryck för personliga åsikter.  

11.3.1 Den passiva journalistrollen 
En passiv journalistroll definieras av oss som att journalisten inte tar stor plats i 

programmet, utan är mer utfrågande och snarast fungerar som samtalsledare. Enligt denna 

definition har journalisterna i två av inslagen hade en passiv ställning. Det ena är inslaget 

från Ring P1, och det andra är debatten i Studio Ett. Denna stil kopplas i dessa fall samman 

med programkategorierna samhälle och nyhet, samt de journalistiska genrerna intervju och 

debatt.  

11.3.1.1 Ton och tilltal 
Programledarna i de bägge inslagen använder sig av en neutral ton; de höjer inte rösten och 

har ett korrekt språkbruk. Tilltalet är formellt i bägge inslagen och ordvalen är sakliga.  

11.3.1.2 Journalistens funktion, personliga kommentarer och ställningstaganden 
I Ring P1 har journalisten rollen som programledare genom att agera samtalsledare och 

introducera inslagets ämne. Det signifikanta för detta inslag är dess debattliknande karaktär, 

då programledarens uppgift även är att vara aktiv i rollen som motdebattör, för att inte låta 

inringaren stå oemotsagd. Programledaren ställer flera motfrågor och ger belägg mot 

inringarens argument. Ett exempel på en fråga är: “Men tänk om man känner sig uttittad 

både på solsidan och skuggsidan, som apor i bur lite sådär ‘nu kommer dom och betraktar 

oss’. Det kanske inte är så roligt ändå?” Man får intryck av att dessa frågor inte är helt 

värderingsfria, men de anknyter inte heller till programledaren personligen. De är snarare ett 

instrument för att föra samtalet vidare, och är, med hänvisning till public services opartiska 

anspråk, nödvändiga inringarens åsikt inte ska stå oemotsagd. Då programmet är direktsänt 

och bygger på inringarnas åsikter formas innehållet utifrån dessa. Programledarens frågor 

styrs av vad inringaren säger, därmed är det generella intrycket att programledarens roll 

snarast är instrumentell. 

  

Denna instrumentella funktion kan liknas vid den som de två programledarna i Studio Ett 

har. I vårt debattinslag hörs en programledare, med den huvudsakliga uppgiften att fördela 

ordet mellan de debatterande. Här i ligger även skillnaden gentemot Ring P1; då det finns 

två debattmotståndare i studion blir programledarens position som motdebattör inte lika 

väsentlig. Exempel på programledarens passiva position är att Poirier Martinsson i 

intervjuns upptakt tillfrågas om sin åsikt om bussresan, vilket gör att det blir han som sätter 
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agendan för debatten. Detta gör att programledarens frågor till motståndaren Barot i 

intervjuns första halva ofta tar avstamp i Poirier Martinssons påståenden. Kommentarerna 

“men finns det ändå inte en risk att ert budskap, hur gott det än må vara, att det kommer 

bort då när ni, dels använder ord som utsugare och att ni odlar det här klasshatet?” och 

“[...] för det fanns ju uppenbarligen tecken på att en del kände sig väldigt illa till mods av 

att ni var där” är exempel på sådana uttalanden. 

  

I Studio Ett ställer programledaren även frågor till Poirier Martinsson från ett perspektiv 

som kan ses som positivt till evenemanget. När Poirier Martinsson säger att anordnandet av 

“överklassafarin” inte är att ha ett intelligent samtal svarar exempelvis programledaren “men 

nu startar det här ju ett samtal, den här safarin har då börjat, vi talar, sitter här i Studio Ett 

och talar om klasskillnader, och hur olika människor lever.”  

 

Överlag menar vi att ingen värdering kan spåras i programledarens arbetsmetoder, då båda 

sidor får komma till tals och för- och motargument för de bådas förhållningssätt till eventet 

luftas. Generellt uttrycker dock inte programledarna i de båda programmen några explicita 

ställningstaganden, och detta anser vi bero på programmens sakliga och objektiva karaktär.  

11.3.2 Den aktiva journalistrollen 
En aktiv en journalistroll menar vi signifieras av att journalisten tar stor plats, har stort 

inflytande över vad som sägs i inslaget och är aktiv i samtal. Därför anser vi att 

journalisterna i två av inslagen, Morgonpasset i P3 och Tankesmedjan i samma kanal, visar 

prov på denna ställning. Stilen kan kopplas samman med programkategorierna kultur/nöje, 

samhälle och humor, samt de journalistiska genrerna krönika och intervju.  

11.3.2.1 Ton och tilltal 
Tonen och tilltalet i Morgonpasset är genomgående väldigt avslappnat och ledigt, vilket ger 

känslan av att man som lyssnare tar del av ett vanligt samtal. När intervjuade Yusuf frågar 

om han får svära svarar en av programledarna att “[...] det är ganska fritt fram [...]” och 

Yusuf använder ett informellt språk genom hela intervjun. Detta kan exemplifieras av 

uttalanden som “[...] så snackade vi litegrann [...]”, syftandes på den föreläsning man höll 

på plats, hur stämningen beskrivs som “[...] det kändes så här lite halvkefft [...]” och att 

man bad folk som störde att “[...] hålla käften ibland.” 
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Inslaget i Tankesmedjan genomsyras av ironi, och tonen i programmet är rakt igenom grovt 

och uppenbart satirisk. Tempot är raskt, och intrycket ges att syftet med kommentarerna är 

att roa och överraska, snarare än att leverera och reda ut åsikter.  

11.3.2.2 Journalistens funktion, personliga kommentarer och ställningstaganden 
I Morgonpasset medverkar tre journalister, alla i egenskap av programledare. En av dem har 

en lugnare profil och håller i spakarna samt fördelar ordet, medan de två andra har mer 

markanta och färgstarka karaktärer. Den ena står för de lite mer knasiga inläggen; hon 

berättar exempelvis korta historier utan koppling direkt till ämnet man diskuterar, medan 

den andra i sin tur gör skämtsamma imitationer och ljudeffekter; bland annat förställer han 

vid ett tillfälle rösten så att det låter som att han talar i en megafon. Dessa 

personlighetsmarkörer görs alltså både genom vad som sägs och hur, vilket tillsammans 

utgör viktiga element för att skapa den avslappnade stämning som genomsyrar programmet. 

  

I Tankesmedjans inslag teoretiserar en av totalt de tre journalister som medverkar kring 

“överklassafarin” inom ramarna för en krönika, vilken kommenteras kontinuerligt av de två 

andra. Det är främst krönikören som för fram ett budskap, medan de andras yttranden inte 

utgör mer än medhåll eller små känsloutrop. Skildringen bygger enbart på hur journalisterna 

väljer att vinkla och belysa den aktuella händelsen, då inga representanter för de olika 

sidorna har uttalat sig i samband med tillkomsten av inslaget. De inklippta röster som uttalar 

sig direkt om fenomenet är tagna från tidigare tillfällen och redogör för verkliga personernas 

ståndpunkter, vilka man sedan ironiskt kommenterar och gör satir på för att stötta 

krönikörens skämtsamma argumentation. Andra ljudklipp som används som redskap i det 

humoristiska angreppssättet är tagna från kontexter som inte har något att göra med 

“överklassafarin”. 

  

Journalisterna i Morgonpasset ger uttryck för sina individuella åsikter och refererar till 

erfarenheter från sina egna liv. Exempelvis anger en av programledarna att hennes pappa ägt 

en restaurang i en buss och den andre instämmer i Yusufs påstående att inte förekomsten av 

pengar i “toppen” av samhället gynnar alla, samt besvarar en lyssnarkommentar angående 

huruvida klass är något man väljer med en parallell till sitt eget liv; 

  
Jag är född i Vallentuna och jag kan väl tänka att jag har det mycket bättre än vad man min mamma hade det 

vid min ålder, likaså min flickvän, hon är också utanför Stockholm, och hon har lyckats få det bättre än vad 
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hennes föräldrar hade det. Och det är väl något som definierar vårt samhälle [...] 

  

Ett annat exempel på en personligt laddad kommentar är när en av programledarna, med ett 

smått anklagande tonfall, pratar om de personer som upprörts av “överklassafarin”: “[...] de 

människorna är de som alltid betraktar samhället, men när samhället betraktar dem, då 

jävlar brinner det i skallen på dem. För det är så, att de skulle bli objektifierade, det har 

aldrig hänt dem.” Programledarna levererar dock även motkommentarer till Yusuf och 

ställer frågor utifrån en eventuell motståndares sida, vilket kan exemplifieras med frågan om 

inte “överklassafarin” egentligen är ett sätt att “[…] konservera klasserna […]”. Därför kan 

inte något direkt ställningstagande till fenomenet i sig fastslås, då de personliga parallellerna 

och kommentarerna är för spretiga för att uppfattas i sådana termer. Frågorna som ställs är 

öppna och Yusuf kan själv välja vad han vill lyfta fram när han svarar på frågorna. 

  

I Tankesmedjan får Allt åt allas “motståndarsida” ironiskt medhåll från krönikören, 

exempelvis uppmanas bussresenärerna att “ta och fixa något istället. [---] Åk inte och hata, 

och vara avundsjuk. Åk och låt er inspireras istället.” Taget ur sitt sammanhang ger detta 

intrycket av att krönikören har en närmast föraktfull syn på aktörerna tillhörande denna sida 

i debatten, men då alla yttranden är så pass ironiskt laddade kan inget ställningstagande 

direkt urskiljas i formuleringarna. 

11.3.3 Den passivt aktiva 
Två av inslagen är svåra att kategorisera efter journalistens passivitet eller aktivitet; 

nyhetsreportaget i Studio Ett i P1och nyhetsinslaget i P4. Journalistens position är här både 

passiv och aktiv; passiv då den primära uppgiften är att beskriva en händelse och att genom 

intervju låta de medverkande komma till tals och aktiv då reportern i respektive inslag ger 

målande miljöbeskrivningar och varit mer uppsökande i valet av utgångspunkt och av vilka 

som kommer till tals. Exempelvis berättar reportern i reportaget i Studio Ett om “[...] de 65 

förväntansfulla passagerare som lämnar Stockholm Central i en 70-talsinpirerad buss. De 

som inte får plats [...]  får sitta på kuddar och soffor längst bak.” och i P4 beskriver 

reportern att “det är ju mycket lägenhetshus, en del högre än andra. Det ser inte sådär 

supervilla... Det är inte riktigt Solsidan.” 

Denna journalistiska position kan kopplas samman med programkategorierna samhälle och 

nyheter, samt de journalistiska genrerna reportage och intervju.  
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11.3.2.1 Ton och tilltal 
Reportrarna neutrala i tonen och använder ett sakligt tilltal, vilket är karakteristisk för 

nyhetsgenren. Även ett personligt och mer litterärt språk används av de båda reportrarna, i 

enlighet med reportagegenren.  

11.3.2.2 Personliga kommentarer och ställningstaganden 
Reportern i Studie Etts reportage ger en beskrivning av “överklassafarins” händelseförlopp, 

bakgrundsinformation och deltar även själv i bussresan. Det förmedlas inte bara vad 

deltagarna upplever, utan reportern har själv antagit en roll som en del av gruppen. Detta kan 

exemplifieras av att han hänvisar till bussturens ledare som “[...] vår guide [...]”. Detta ger 

att känslan av att han är närmare förbunden med de som åkte med på bussturen än de boende 

i det besökta området, trots att han inte använder sig av uttryck eller ord som direkt kan 

uppfattas som subjektiva åsiktsyttringar. 

  

Inte heller i P4 uppvisar reportern några konkreta subjektiva åsikter, vilket motiveras av 

reportagets sakliga och objektiva karaktär. Däremot försöker inte reportern ta reda på Maries 

åsikter om det riktiga “överklassafarins” syfte och genomförande, vilket indirekt påvisar 

reporterns vinkling av reportaget; till ett lättsammare inslag snarare än ett med en politisk 

dimension.   

12 Sammanfattning 
I detta avsnitt sammanställs de resultat som kan utrönas ur vår analys utifrån de 

frågeställningar vi angivit i uppsatsen inledande kapitel.  

12.1 Hur figurerar klassbegreppet i Sveriges Radios skildrande av 

”överklassafarin”? 
Vi har kunnat urskilja sex diskurser i Sveriges Radios rapportering av “överklassafarin”; 

Onda och goda, En hotfull andra sida, Klassrelaterade karikatyrer, Värderingsfria 

gränsdragningar, Objektiv klassbestämning och Självvald klass. Dock har vi kunnat fastslå 

att det inte finns några vattentäta skott mellan diskurserna. Av våra sex diskurser uppvisar 

fyra av dem mer svävande attityder till den gruppindelning som konstituerar klass och fokus 

inom dessa ligger därför på synen på sig själv som tillhörande en grupp som skiljer sig från 

andra grupper. De två återstående diskurserna berör mer explicit klass som ett 
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indelningsstrategi baserad på tydligare grunder; antingen efter en ekonomisk måttstock eller 

baserad på det egna tyckandet. 

  

12.2 Skiljer sig behandlingen av klass inom olika typer av radioinslag - 

och i så fall hur? 
Ja, det finns skillnader angående vad som sägs om klass i olika sorters inslag. Däremot har 

vi inte kunnat se särskilt tydliga övergripande mönster i kopplingen mellan diskurs och 

programkategori, journalistisk genre och journalistens position. Samband kan däremot ses 

mellan journalistisk genre och hur kraftfullt man uttrycker sin ståndpunkt, då exempel 

debattformatet föranleder ett tydligt ställningstagande och avsikten är att kontrastera sin 

åsikt mot motståndarens. Många av diskurserna förekommer tillsammans i ett och samma 

inslag, och vi har därmed funnit att interdiskursivitet råder i Sveriges Radio angående 

ämnet. Dessutom har vi märkt att till och med enskilda personer kan uttrycka sig inom flera 

olika diskurser. 

  

Främst en av de diskurser vi identifierat, Onda och goda, återfinns upprepade gånger inom 

samtliga programkategorier, journalistiska genrer och i inslag där journalisten har olika 

positioner. Diskursen används av båda sidor i debatten, samt av vissa journalister. Därmed 

kan fastslås att ingen enskild genre, och i förlängningen inte heller någon specifik stil, 

föranleder förekomsten av denna diskurs. 

  

Diskursen En hotfull andra sida är inte lika utbredd, men inget direkt mönster kan urskiljas 

då även denna kan återfinnas hos båda sidor, i alla programkategorier och journalistiska 

genrer samt stilar där de tre journalistiska positioner vi pekat ut påträffas. 

  

Bara en av diskurserna, Klassrelaterade karikatyrer, återfinns i ett enda inslag; 

Tankesmedjan i P3. Programkategorin är humor och den journalistiska genren är krönika 

med debattinslag, vilken bygger helt på journalistens aktiva position. Speciellt med 

humorkategorin är att den definieras starkt av ton och tilltal, då samma ämnen kan behandlas 

inom exempelvis nyhetskategorin. Här blir det tydligt hur mycket tonfallet och en 

förtrogenhet med programkategorin påverkar uppfattningen av vad som sägs. Skulle 

krönikan istället presenteras i textform, om inte den ironiska undertonen uppfattas, eller om 



	  
	   	   	  
	  

42	  

man inte i förväg var bekant med att Tankesmedjan är ett humorprogram, skulle innebörden 

av vad som sägs kunna tolkas helt annorlunda. Inslagets sammantagna stil kan hänvisas till 

den unga målgruppen. 

  

Även diskursen Värderingsfria gränsdragningar är relativt sällsynt. Den återfinns i 

programkategorierna samhälle och nyheter hos dels en journalist med passiv position och 

dels hos de båda passivt aktiva journalisterna. Även intervjupersoner använder sig av denna 

diskurs, men inte av dem som medverkar i egenskap av representant för någon sida i 

debatten. Diskursen påträffas inom de journalistiska genrerna reportage och debatt. Stilen 

som används innefattar ett personligt färgat språk och en saklig ton. 

  

De diskurser som explicit rör klass, Objektiv klassbestämning och Självvald klass, finns 

inom samtliga programkategorier, journalistiska genrer och stilar där de tre olika 

journalistiska positionerna återfinns, men är inte så frekvent förekommande. Det är dock 

inte journalisten som uttrycker sig i dessa termer, utan de medverkande som kommer till 

tals. De som talar om klass som en objektivt bestämbar faktor gör det i egenskap av 

representanter för Allt åt alla, och främst i inslag där journalisten har en aktiv position. Det 

subjektiva perspektivet företräds också av Allt åt allas sida, men även vagt av dess 

motståndare.   

12.3 Hur påverkas skildringen av journalisten? 
Angående journalistens position fann vi resultatet att deras insatser inte fäster några 

särskilda värderingar vid de olika sidorna, som inte kan kringgås med hänvisning till public 

service uppdrag. I de inslag där journalisten är passiv ges inga uttryck för personliga 

ställningstaganden, och valet av frågor i intervju och debatt motiveras av deras funktion som 

motvikt till de åsikter som uttrycks av intervjupersonerna. Dessa inslag återfinns inom 

samma kanal, P1, vilket innebär att de kan kopplas samman med en viss stil. Inslagen tillhör 

samma programkategorier, samhälle och nyheter, vilket tillsammans med stilen motiverar 

denna journalistiska position. 

  

I de inslag där journalisten är aktiv förekommer personliga kommentarer och värderingar i 

varierande grad. Dessa två förekommer inom kanalen P3, vilket föranleder denna mer 

avslappnade stil. Trots de personliga elementen sker rapporteringen inte på ett ensidigt sätt; 

tvärtom redogörs det för flera perspektiv. 
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När journalisten är vad vi valt att kalla passivt aktiv förekommer mer personligt färgade 

skildringar, men då detta förekommit inom journalistiska genrer där mer målande språk eller 

en lättsammare infallsvinkel till ämnet föreskrivs är inte rapporterandet styrt av värderingar. 

  

Sammantaget lyckas journalisterna enligt vår analys därmed att leva upp till Sveriges Radios 

objektiva anspråk.   

13 Diskussion 
Avsaknaden av tydliga diskursordningar visar att det inte finns något homogent sätt att prata 

om klass idag kopplat till genre, utan att olika diskurser snarare hör ihop med motparternas 

olika verklighetsuppfattningar. På den ena sidan finns de som anser att klassbegreppet är 

relevant idag, och på den andra de som anser att det spelat ut sin roll. 

  

De som tycker att klassbegreppet är en relevant förklaringsmodell sympatiserar genom 

tiderna vanligtvis med den vänsterpolitiska sfären, och det är därför inte förvånande att de 

yttranden i inslagen som explicit tar upp klass kommer från förbundet Allt åt alla och deras 

sympatisörer. När det används av deras motståndare görs det för att argumentera mot denna 

åsikt. För övriga medverkande verkar klasstillhörighet, eller en grupptillhörighet vars ramar 

inte anges, i allmänhet handla om hur man ser sig själv som tillhörande en klass eller grupp, 

och hur man anser att denna gruppering skiljer sig från andra. 

  

Något vi upptäckt under vårt arbete med att kartlägga klassbegreppets innebörd i Sveriges 

Radio är hur själva ämnet ibland förbises. Med tanke på “klassafarins” ursprungliga uppsåt; 

att ur ett klassperspektiv konkret visa upp de socioekonomiska skillnader som finns i 

Sverige idag, är det intressant hur fokus förläggs till andra aspekter. Den i våra inslag som 

gör detta tydligast är Roland Poirier Martinsson i Studio 1; den enda av Allt åt allas 

opponenter som uttalar sig grundat i uttalat liberalpolitiska uppfattningar.  Han fokuserar på 

att “safarins” slogan “Odla ditt klasshat!” av många uppfattades som provokativ och 

upprörande, vilket riktar strålkastarljuset bort från arrangörens ursprungliga avsikt; att få 

igång en diskussion om klass. Istället fördöms Allt åt allas metoder och retorik, och 

förbundet anklagas för ta till odemokratiska medel. Även i andra inslag försummades 

diskussionen om klass, då man istället talade mer om själva bussresans förfarande. 
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Detta faktum får oss att anse att rapporteringen bör belysas ur ett maktperspektiv, trots att 

vår undersökning visar att journalisterna inte kan sägas värdera “safarin” och därmed håller 

sig inom public service ramar. Den klassmässiga de-artikulering som präglat medierna och 

samhället i stort under föregående decennier sätter fortfarande sitt avtryck vad som tas upp 

och hur. Att klass inte tagits upp kan ses i ljuset av det rådande samhälleliga klimat där 

individualism och ekonomisk liberalism förespråkas; ett synsätt som kan sägas vara 

hegemoniskt. Att resultaten från vår undersökning inte konkret kunde visa exempel på 

särskilt tydliga innebörder av klassbegreppet tror vi därför handlar om att klass faktiskt i 

detta fall inte var vad som främst diskuterades. Att i rapporterandet av en händelse som 

explicit avser lufta klassbegreppets betydelse inte gå in på dimensioner där den samhälleliga 

socioekonomiska strukturen ifrågasätts, väcker frågan om vad som styr hur diskussionen 

förs.  

14 Förslag till vidare forskning 
Under uppsatsens gång har vi funnit många alternativa frågeställningar och perspektiv att 

undersöka, men med tanke på uppsatsens omfång har det varit omöjligt att följa alla 

potentiella riktningar. Fältet för vidare forskning är stort. Framförallt själva radiomediets 

uttryck och förutsättningar vore intressant att utforska närmare i relation till klass; 

exempelvis hur dialekter och andra ljudmässiga grepp används och tolkas. Ett annat möjligt 

angreppssätt är en komparativ analys av hur man uttryckt sig kring klass i radio genom 

historien, förslagsvis med utgångspunkt i 1970-talets vänstervåg.  

 

Ett annat förslag är att ytterligare utveckla identitetsaspekten gällande klasstillhörighet. 

Vilka är personerna bakom klasserna och vad bottnar deras identifikation i?  

 

En annan intressant aspekt av klasstillhörighet är den mobilitet som finns i samhället idag, 

vilken innebär att man lätt kan förflyttas både uppåt och nedåt från den klass man fötts in i. 

Detta väcker frågan om etnicitet och den ökande geografiska mobiliteten; vad händer med 

en person med en viss klassposition när hen byter land? 
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16 Bilagor 1 och 2 

 16.1 Bilaga 1 
Analysschema 
 

PROGRAMTYP  
 

JOURNALISTIK GENRE 
 

IDENTIFIKATION  
- VI OCH DEM 
 

REPRESENTATIONER  
- OBJEKTIV KLASSBESTÄMNING 
- SJÄLVVALD KLASS 
 

JOURNALISTENS POSITION 
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16.2 Bilaga 2 
Transkript av radioinslag 
I följande bilaga bifogas inte alla intervjuer i sin helhet, utan de delar vi anser vara relevanta 
för att skapa en förståelse för inslagens karaktär och innehåll.  
 
Inslag: “Solsidan är en bubbla” 1:33 
Från Ring P1 i P1 den 30 januari 2012. 
Lyssnare: Jag tror att det kommer bli våldsammare, man blir maktlös som medborgare. Därför tycker jag att 
det är bra att man lyfter saken, man måste liksom prata om det, så att man förstår vad det är som gäller och ta 
ställning till det. 
Programledare: Du inleder med att prata om det här lilla konkreta, om att åka runt i en buss och titta på 
andra sidan, på Solsidan kanske eller skuggsidan. Är det bra att göra det? 
Lyssnare: Jag tycker det därför att få igång debatten, jag tror att Solsidan är en bubbla, jag tror att det andra 
är lite av en bubbla, man har ingen aning om hur det ser ut, man tänker inga tankar om att man deltar i olika 
system och olika världar. Jag tror det är bra att man lyfter det. 
Programledare: Det har gjorts i skolor på olika håll, och det har gjorts TV-program på samma tema och 
sådär. Och det är något som du gillar. Men tänk om man känner sig uttittad både på solsidan och skuggsidan, 
apor i bur lite sådär nu kommer dem och betraktar oss. Det kanske inte är så roligt ändå? 
Lyssnare: Nej, men det tycker jag, att det får man ta så att säga. Jag säger inte att man tjänar pengar på ett 
orättfärdigt sätt, men man måste värna om det gemensamma och se till att det räcker till alla, så att man 
slipper känna att man är utanför eller att man är två trappor ner i tillvaron så att säga. Man måste ta hand om 
varandra. Jag tror att det finns en större tolerans om det finns en vilja att skapa ett gemensamt samhälle. 
 
Inslag: “Överklassafari’ reportage” 6:08 
Från Studio Ett i P1 den 30 januari 2012. 
Reporter: Anna Svensson iklädd en flygvärdinnedräkt välkomnar de 65 förväntansfulla passagerare som 
lämnar Stockholm Central i en 70-talsinpirerad buss. De som inte får plats på stolarna i den främre delen får 
sitta på kuddar och soffor längst bak. 
Reporter: Kan du berätta lite om den här safarituren, varför just en busstur genom det här? 
Anna Svensson, Allt åt alla: Ja, vi vill visa upp det. Just för att vi, sitter vi och pratar om det här i en 
föreläsningssal eller bjuder in till diverse diskussioner, det har ju gjorts, och det gör vi gärna också. Vad ska 
man säga? Det är svårt att förstå vad man verkligen menar när man sitter i en föreläsningssal eller sitter och 
diskuterar dem här ämnena runt om i landet. Om man inte verkligen ser vad det innebär på plats. Hur ser du 
ut? Varför bor inte jag i ett sådant här hus, varför bor vi i de här trånga lägenheterna? Å våra skolor läggs 
ner. Som här har de k-märkt deras kallbad numera, för att det är ett kulturminne, för att dem här husen är så 
vackra och gamla och fina. Det är jättekul och jättebra. Men man lägger ner massa aktiviteter och 
verksamheter runt om i förorter, där det inte bor lika privileigade människor. Det finns en poäng i att visa på 
just det här, så här ser det ut på plats. Så här ser du ut i Fisksätra, så här ser det ut i Saltsjöbaden, så här ser 
det ut framför oss. De här skillnaderna är enorma, när man ser det med egna ögon, än när man ser det på TV, 
så blir det liksom lite mer uppenbart. 
Reporter: Redan vid första stoppet drar till sig mycket folk, ryktet har spridit sig snabbt efter att förbundet Allt 
åt alla annonserade resan på sociala medier. När bussresenärerna kliver av står en stor klunga 
Saltsjöbadungdomar en bit bort. Två av dem som kommit för att möta oss är 15-åringarna Alexander och 
Gustaf. 
Alexander eller Gustaf: Jag tycker det är lite roligt att de kommer just hit, till Saltis, för att kolla på oss. 
Eftersom det känns som att det här är liksom vårt ställe, och dem tror att vi har allt det här för att våra 
föräldrar har fifflat med pengar. Men det är egentligen hårt arbete som ligger bakom det. 
Alexander eller Gustaf: De har helt fel tankar om oss, de säger liksom att ägande är stöld, och sånt där, de 
har ingen koll alls. 
Reporter: Det här med att odla klasshat, varför säger ni så? 
Anna Svensson, Allt åt alla: Jo vi vill gärna väcka debatt om det här, och vi vill gärna få folk att, alltså väcka 
den ilska som många känner. När de får se det och förstår: okej, vi är inte lika privilegierade, vi lever inte i 
samma värld som dem här människorna. Vi vill att folk ska se de här skillnaderna som finns, och var den här 
makten är koncentrerad, vart pengarna är koncentrerade. Vi tror att det redan finns en stor ilska hos folk, men 
vi vill påvisa och trycka på den, och säga vakna liksom, vi måste göra något åt de här skillnaderna. 
Framförallt påpekar folk som är emot oss, säger att vi ska skaffa ett jobb, och våra föräldrar har minsann slitit 
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för att bo här. Vilket känns patetiskt i sammanhanget, som att inte våra föräldrar har slitit, som att inte vi 
sliter, och det föraktet från överklassen. När de sitter och och plockar pengar från vårt gemensamma, 
samtidigt som vi inte har makt överhuvudtaget. 
Reporter: På väg från Grand Hotel, bombarderas bussen av ägg och snöbollar. Nästa anhalt en promenad 
bland de mäktiga villaområdena. Vår guide Martin Andersson stannar vid Amiralsvägen, och berättar om den 
sociala sammansättningen i området: 
Martin Andersson, Allt åt alla: Det absolut vanligaste yrket här, bland de tretton hushållen är, riskkapitalist. 
Fem av tretton är det. De här fem riskkapitalisterna är intressanta, alla fem, har med varierande framgång 
försökt smita från skatten. En av dem plockade häromåret ut 73 miljoner i vinst från sitt bolag, utan att behöva 
skatta en enda krona i Sverige. Och det är också i den här gruppen man hittar mycket kriminalitet, otillåten 
marknadspåverkan, manipulerar börsvärden. Här finns klart också annan brottslighet, då pratar jag Solsidan i 
stort, inte bara den här gatan, som skiljer sig från andra, till exempel trafikbrott, här gillar folk att köra fort, 
och gärna berusade, med både båt och bil. 
Och det finns också de som förbättrat sin dåliga sjöutsikt, genom att såga ner kommunens träd, som stått i 
vägen. 
Sista anhalten, vi ska gå en promenad. 
Reporter: Promenaden längst strandvägen går på led, runt omkring på tomterna står folk och vinkar, några 
fotograferar med sina mobiler från vardagsrumsfönstrena. Bussresenärerna som fått engångskameror vid 
ombordsstigningen fotograferar tillbaka. I ledet hittar jag 29åriga Emilia Svensson, och frågar henne varför 
hon åkte med på den här överklassafarin. 
Emilia Svensson, bussresenär: För att jag tycker det är viktigt att belysa att det finns klasskillnader i 
samhället, att många av de som bor här skor sig på andra människor, och att jag tycker det är fel, som KD 
snackar om inkomstspridning, det är bara skitsnack - det är fan klasskillnad. Jag jobbar med ungdomar som 
bor i ett väldigt utsatt område, och jag tycker att det är helt fel att de inte ska ha samma förutsättningar som de 
som bor här. Det tycker jag är förkastligt, och att det kommer argument som här så här: “det är bra att det 
finns inkomstskillnader”. Äh vafan, jag tycker att det är så himla sjukt. 
Reporter: Överklassafarin får ett snopet slut, då bussen blockeras av en missnöjd bilist. 
 
Inslag 2: “‘Överklassafari’ till Saltsjöbaden” 09:35 
Från Studio Ett i P1 den 30 januari 2012. 
Intro: Här i studion finns nu Roland Poirier Martinsson, chef för Timbro Medieinstitut, välkommen hit. 
Poirier Martinsson: Tack. 
Programledare: Vad säger du om den här bussresan, under parollen “odla ditt klasshat”? 
Poirier Martinsson: Jag tycker det är jätteobehagligt. 
Programledare: Varför det? 
Poirier Martinsson: Bortsett från den politiska diskussionen så är det ett mönster som vi har sett tidigare i 
samhället, under många, många decennier, där man vill avhumanisera vissa samhällsgrupper. Vi ser det från 
den hårdföra vänstern som inte betraktar människor som har det bra, som människor, utan som borgare, 
överklass-svin. Vi ser det från invandringsfientliga grupper som bunkar ihop invandrare, som någon slags 
själlös, ansiktslös massa. Och talar om dem, använder en retorik som gör att vi inte uppfattar att det är 
människor bakom den här gruppen. 
Programledare: Vad i det här reportage, tycker du, var det något speciellt som du reagerade på som du tycker 
uttrycker det här eller? 
Poirier Martinsson: Alltså, bara själva grundtanken, att man åker på en safari för att betrakta människor. 
Safari implicerar ju att man är ute och studerar djur på något sätt. Att man ironiskt, men det är som är ironi 
för vissa är sanning för andra, ber människor att odla sitt klasshat. Att man namnger här en gata i ett 
bostadsområde och talar om vilken brottslighet som förekommer där. Låt oss vända på detta och tänka att 
några av dem värre rötäggen inom Sverigedemokraterna hade gjort samma sak i ett socialt utsatt område. 
Pratat om brottsligheten på den här gatan, och räknat statistik och refererat till... 
Programledare: Hur hade man reagerat då tror du? 
Poirier Martinsson: Naturligtvis hade man reagerat med exakt samma djupa, djupa obehag som jag känner 
nu, vad. 
Programledare: Ska vi släppa in en av dem som var med och arrangerade den här safarin, som ni kallar det 
då, Shabane Barot från Allt åt alla, välkommen. 
Barot: Tack så mycket. 
Programledare: Vad säger du om den här kritiken? 
Barot: Jag säger så här, just det här med att granska socialt utsatta områden, det är någonting som vi tycker 
görs väldigt ofta, och man talar väldigt gärna om kriminalitet, ekonomiska förutsättningar för folk som lever i 
till exempel Fisksätra eller Rinkeby. Så tanken för oss var ju att vända på det här, och titta på hur det ser ut på 
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andra platser. 
Programledare: Då syftar du på medier, ofta då, som åker ut och gör reportage där, eller? 
Barot: Ja. 
Programledare: Men är det inte lite annorlunda om man åker ut, under den här parollen och försöker och 
nästan pumpa upp något slags hat, säger ni ju faktiskt själva? 
Barot: Ja, alltså det är ett tillspetsat uttryck, och det är ju klart att vi samtidigt ser en poäng i att man 
samtidigt känner starkt inför klassamhället. Och vi har varit väldigt noga med att inte peka ut enskilda 
individer på något sätt, utan vi vill prata om en relation mellan grupper i vårt samhälle. 
Programledare: Fast enskilda gator? 
Barot: Enskilda gator, absolut. 
Programledare: Men det här föraktet som Roland Poirier Martinsson talar om, ett förakt för människor som 
kommer fram i en sådan här safari, vad säger du om det? 
Barot: Alltså jag tycker inte att det ligger så jättemycket i den kritiken. Jag ser det inte i termer av förakt, utan 
vi vill snarare lyfta en fråga som handlar om samhällets resursfördelning. 
Programledare: Roland Poirier-Martinsson är inte det ett väldigt hedervärt motiv, då? 
Poirier Martinsson: Jo, men återigen, vi skiljer på den politiska diskussionen här, och metoden. Det Shabane 
här, och hennes vänner, det är en sak. Men om vi tittar på efterspelet till detta, tittar vad som skrivs på Twitter, 
under en hashtag #klasshat, som man uppmuntrade till att twittra under på bussen. 
Programledare: Till exempel, vad står det där? 
Poirier Martinsson: Man har ju namngett personer som bor här till exempel. Och där finns väldigt mycket hat 
och förakt. Och det finns väldigt många som har lämnat ironin långt bakom sig. 
Programledare: Men vad kan det leda till då, isåfall? Vad är faran med detta? 
Poirier Martinsson: Faran är alltid, att när man har politiska meningsskiljaktigheter i samhället. När man har 
grupper som står emot varandra, att man lämnar det demokratiska, öppna samhällets arenor. Den politiska 
processen, det öppna offentliga samtalet, att man lämnar detta och ger sig in i anti-demokratiska arenor 
istället. 
Programledare: Shabane Barot? 
Barot: Ja, jag tycker inte att det ligger så mycket i den kritiken heller. Alltså vi har inte på något sätt lämnat 
en demokratisk arena. Vi har arrangerat en utflykt, där vi vill titta på, dels hur Stockholm ser ut historiskt, och 
Nacka-området är jättespännande med tanke på kopplingen till Wallenbergarna och Saltsjöbanan. Och dels 
har vi velat göra en lärorik studieresa, där vi pratar, precis som Anna sa i inslaget, där vi pratar om de här 
frågorna utanför föreläsningssalar, och på ett sätt som faktiskt konkretiserar det faktum att vi har väldigt stora 
inkomstskillnader i Sverige idag.   
Programledare: Men finns det ändå inte en risk att ert budskap, hur gott det än må vara, att det kommer bort 
då när ni, dels använder ord som utsugare och att ni odlar det här klasshatet? Att det ni vill säga, det handlar 
istället i fel, folk uppfattar inte budskapet, helt enkelt. 
Barot: Vi har fått jättemycket positiv respons också, och det är väldigt många som verkar ha förstått vad vi 
syftar till att göra. Och som uttryckt glädje över att klassfrågor faktiskt kommer fram i debatten igen. 
Poirier Martinsson: Detta är alltså en avhumanisering, det är ett klassiskt sätt att sluta se människorna bakom 
kollektiven. Och vi vet vad avhumanisering av politiska motståndare leder till. Och återigen, titta på de här 
pojkarna ute i Saltsjöbaden, de reagerade. Detta är också ett sätt att avhumanisera, de avhumaniserade 
människorna i bussen. Men de gjorde det för att bussen var där. Om jag hade suttit hemma i mitt hus, som inte 
är en lyxvilla, och en buss hade stannat utanför och folk hade kommit ut och ställt sig utanför staketet och 
stirrat in i vårt köksfönster, där jag satt med mina barn. Då hade jag känt mig utsatt för någon slags 
våldshandling. 
Programledare: Många gick ut och fotograferade, tydligen, som vi hörde här i reportaget. 
Poirier Martinsson: Ja, visst, det är någon form av övergrepp, ett förtäckt hot i detta. 
Programledare: Shabane Barot, var det en hotfull stämning eller? För det fanns ju uppenbarligen tecken på 
att en del kände sig väldigt illa till mods av att ni var där. 
Barot: Jag skulle absolut inte säga att det var någon hotfull stämning. Dessutom så tycker jag att det är 
intressant, den här oförmågan som jag tycker att du uppvisar, i att diskutera de här frågorna på den nivån vi 
försöker föra debatten. Vi vill prata om klasskillnader, och du överför det hela tiden på individuella frågor. 
Jag tycker att det är intressant, jag tycker det säger någonting om hur pass frånvarande klassperspektiven är. 
Poirier Martinsson: Men där har du och jag olika åsikter. Jag tycker att klass är ett meningslöst begrepp. I 
varje så kallad klass så ryms det individer längs en mängd olika dimensioner. Det finns inte i den här 
bemärkelsen klasser. Att utnämna en grupp till en klass och avhumanisera den är, tycker jag, fel och den 
tanken kan jag diskutera med dig. Men jag skulle inte diskutera det genom att idka någon slags förtäckt 
våldshandling. Jag skulle inte göra det genom någon slags fysiskt hot, utan jag skulle vilja göra det i ett öppet, 
intellektuellt samtal. Och det är ju exakt motsatsen till detta samtal, som ni har ägnat er åt. 
Programledare: Men nu startar det här ju ett samtal, den här safarin har då börjat, vi talar, sitter här i Studio 
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Ett och talar om klasskillnader, och hur olika människor lever. 
Poirier Martinsson: Jo, och det är jättebra, men vad har det mer startat? Gå in under hashtag #klasshat och 
scrolla. Sök på Allt åt alla och klasshat på nätet. 
Programledare: Säg det värsta som finns där då, utan att nämna namn naturligtvis. 
Poirier Martinsson: Nej, alltså det är ju hur man hatar borgarsvinen, det är ju hur man borde använda våld 
mot detta. Den namngivning av människor som bor på de här gatorna, och hur de stjäl och... 
Programledare: Men Shabane Barot, tar ni ansvar för om ni liksom har pumpat upp den typen av känslor? 
Barot: Alltså, jag tycker att det är en lika meningslös kritik, som att jag skulle ställa dig till svars för de 
telefonsamtalen jag har fått varje dag, där jag kallas för könsord och rasistiska tillmälen. Jag tycker inte att 
det är relevant i den här debatten, vad folk skriver på internet. Utan vi vill åt, ta upp det faktum att Sverige är 
ett klassamhälle och vi måste prata om just den frågan. Det är jätteviktigt. 
Poirier Martinsson: För det första så fördömer jag de som behandlar dig på det viset, lika starkt som jag 
fördömer den här bussresan. Ännu starkare, för det är ju ett ännu större övergrepp och göra den. Och för det 
andra, så återigen, det intellektuella samtalet, det öppna samtalet blir ju aldrig hotfullt. Det är ju alltså, när 
man lämnar orden, som våldet träder in istället. Det är ju när man lämnar den demokratiska arenan, som det 
blir farligt. 
Programledare: Men konkreta exempel, som man får på en sådan här safari, kan det inte vara bra? 
Poirier Martinsson: I så fall är jag säker på att man kan göra det på andra sätt. Detta var ju väldigt designat, 
de säger ju själv “vi vill väcka ilska”. 
Programledare: Shabane Barot, kommer det ske flera sådana här överklassafari, tror du? 
Barot: Vi har inte spikat någonting, men med tanke på det stora intresset, så kommer det förmodligen bli så, 
ja. 
Programledare: Då får vi se om vi får anledning att debattera det ännu en gång, tack för att ni kom hit, båda 
två iallfall, Shabane Barot från förbundet Allt åt alla, som alltså anordnade en så kallad klassafari. Tack 
Roland Poirier-Martinsson, chef för Timbro Medieinstitut. 
Poirier Martinsson/Barot: Tack. 
 
Inslag: Klass med Deniz Yusuf 30:49 
Från Morgonpasset i P3 den 16 februari 2012. 
Programledare: Programledare pratar, introducerar Deniz Yusuf. 
Programledare 1: Hur mår du? 
Yusuf: Under omständigheterna bra. 
Programledare 1: För att det är tidigt och så? 
Programledare 3: Brukar inte du vara uppe vid den här tiden i Sandhamn och skrika salgord och visa bilder 
och där kanske vi kan åka, en bra rutt. 
Yusuf: I vanliga fall brukar jag göra det, brukar simma ut till Sandhamn, när det inte är is. 
Programledare 3: Han skojar, ironi. 
 
Programledare 1: Du, den här överklassafarin, varför startade ni upp den? 
Yusuf: Vi ville sätta fokus på, Stockholm är en segregerad stad med väldigt många olika slags människor, och 
vi ville uppmärksamma klassamhället helt enkelt. 
Programledare 2: Men du vad är överklassafari? För det är verkligen safari. 
Yusuf: Ja, eller safari i traditionell mening är väl att man åker runt med ett gevär och skjuter exotiska djur. 
Och det var absolut inte det vi gjorde. 
Programledare 2: Men jag menar det är ingen så här fin omskrivning, utan ni sätter er i en buss faktiskt och 
åker iväg, åker runt och kollar. 
Yusuf: Vi satte oss i en buss från Cityterminalen i Stockholm, och så åkte vi ut till Nacka. Vi passerade 
Fisksätra på vägen och så åkte vi in i Saltsjöbaden, med Solsidan, och så snackade vi om vilka olika slags 
förutsättningar folk har i de olika delarna av Nacka. 
Programledare 1: Är det jättestora skillnader då? 
Yusuf: Ja, det är det. 
Programledare 1: (fortsätter).. på vad folk har för förutsättningar beroende på var de bor då i Stockholm. 
Yusuf: Gigantiska förutsättningar, till exempel i Fisksätra så tjänar man ungefär hälften av vad man gör i 
resten av Saltsjöbaden och man är dubbelt så sjuk och de har socialbidrag i 10 % av fallen om man jämför 
med Saltsjöbaden som har 1%, så det är jättestora skillnader fast de ligger precis bredvid varann. 
Programledare 1: Vilka var det som åkte med på den här överklassafarin då? 
Yusuf: Det var allt möjligt, det var 45 personer som var liksom anmälda som deltagare och sen var det en hel 
hög journalister som tvingade sig på också. 
Programledare 3: “Jag vill åka gratis!” Såklart, med sina presskort. Rapporterar. 
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Yusuf: Jag tror de betalade allihop faktiskt, trots att de inte var tvungna att göra det. 
Programledare 1: Jaha! Okej. Men det var lite alla möjliga då eller, vilka var det som verkade nyfikna på 
överklassafarin? 
Yusuf: Jag tror att det nog är främst folk som inte i vanliga fall får se sådana miljöer som inte hänger i 
Solsidan till vardags. 
Programledare 3: Men hur togs det emot när ni åkte runt, hade ni någon sån där (härmar megafon) “och nu 
åker vi förbi Solsidan, till höger kan ni se rikemansområdena...” 
Yusuf: Ja alltså vi körde, vi hade mic och högtalare och så körde vi, när vi åkte igenom Fisksätra så snackade 
vi litegrann om, vi stannade inte där, det kändes så här lite halvkefft och stanna och titta på alla människor 
där när vi skulle åka till Solsidan när. Men vi snackade litegrann, ja, hur det ser ut med arbetslöshet och 
sådana grejer. Och litegrann om hur samhället var uppbyggt där. Alltså hela Saltsjöbaden grundades av 
familjen Wallenberg i slutet av 1800-talet. 
Programledare 3: Wuhu, cashmoney. 
Yusuf: Jepp, och typ Saltsjöbanan till exempel, den är ju byggd för att det ska vara lätt för saltsjöborna och ta 
sig in och ut ur stan. Den är också byggd av Wallenberg, och ägd av Wallenberg fram till långt in på 1900-
talet. 
Programledare 2: Det är väl bra att de har lätt att ta sig in till stan. 
Yusuf: Ja. 
Programledare 3: Men alltså nu åkte ju igenom Fisksätra, som man kanske kan säga är lite av en sådan här 
förort till... 
Yusuf: Ja, var ganska vanligt arbetarklassområde. 
Programledare 3: Ni åker igenom Fisksätra, och sen var ni också i Solsidan. Hur togs ni, alltså vad var 
skillnaden mellan när ni åkte genom Fisksätra, och skillnaden mellan när ni åkte genom Solsidan, alltså blev 
det någon respons i Fisksätra, kontra... 
Yusuf: Alltså i “Fiskis”, då åkte vi bara igenom det med bussen, vi stannade inte. Men när vi kom fram till 
Grand Hotel i Saltsjöbaden då stod det ett gäng kids där. 
Programledare 2: Hade de hört talas om att ni skulle komma liksom? 
Yusuf: Ja de var, vissa var sura, vissa tyckte väl att det var lite spännande. 
Programledare 1: Jaha, de var sura, de ville liksom försvara sin ort, eller vad..? Varför var dem där? 
Yusuf: Ja! Jag blev positivt överraskad över att de har lite såhär stolthet ändå över sitt hood liksom... 
Programledare 1: Men vad sa de då, eller hade ni liksom någon slags kommunikation med de här 
ungdomarna? 
Yusuf: Vi bad dem hålla käften ibland, när de stod och störde oss. När vi höll föredrag, men den mesta 
kommunikationen var att de smattrade med sina iPhones mot bussrutan och så där. Eller slängde ägg, på 
bussen. 
Programledare 1: Jasså! Jaha, okej, de var inte så glada över överklassafarin. 
Programledare 3: Fanns det någon förklaring till varför de blev så provocerade? 
Yusuf: De kände sig väl utpekade, och det kan man väl fatta liksom. 
Programledare 2: Men var de inte lite utpekade också? Sa inte ni såhär “här bor riskkapitalister, här bor 
ekonomiska brottslingar.” 
Yusuf: Fast alltså grejen är att det är sant. Det är faktiskt så att i Solsidan så bor det väldigt, väldigt få 
människor som har vanliga jobb och som försörjer sig på ett hederligt sätt. 
Programledare 1: Vad har du fått den informationen då? Hur vet du det? 
Yusuf: Vi gjorde jättestor research inför den här bussresan, och kollade upp, på till exempel Amiralsvägen, 
som vi var på, så är fem av 13 hushåll försörjda av riskkapitalister som bor där. Och fem av fem av de har 
försökt skattefuska någon gång, och vi har kollat upp det med skattemyndigheten. 
Programledare 1: Och det här berättade ni för överklassafari-människorna och ungdomarna då? Och de blev 
provocerade kan jag tänka mig. 
Yusuf: Ja, de har ju varit skitaktiva på vår facebook-sida innan, och typ hotat hot oss på olika sätt, och kallat 
oss både det ena och det andra. 
Programledare 2: Vad kallar de er då? 
(Ohörbart) 
Programledare 2: Min pappa hade en restaurang i en buss. 
Yusuf: Grymt, min farsa har haft flera restauranger också. 
Programledare 2: LGs rullande gatukök, hette det. 
Programledare 3: Blev det någon äggkastning på den? 
Programledare 2: Nej, men det fanns stekt ägg i bussen. Du, vad kallade de er för någonting? 
Yusuf: På Facebook-sidan? Jag vet inte hur mycket man får svära... 
Programledarna: Hur mycket du vill. Det är ganska fritt fram. 
Yusuf: Blattehora till min kompis Shabane som hade uttalat sig, varit med i Sveriges Television innan, och att 
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hon inte borde uttala sig för att hon är en brud och blatte. 
Programledare 3: Dubbelt fel, alltså. 
Programledare 1: Hårda ord kring det här. 
Yusuf: Och att vi borde typ hängas, och sådana grejer. 
Programledare 2: Det är ju så intressant, jag tänker nu på den här rapporteringen från Malmö och under de 
här skjutningarna. Journalister åker ut till de här områdena, och de pratar med folk. Det är en... viss sorts 
människor, eller en vissa klass är ganska vana vid att folk åker ut och bara “gud hur har ni det här ute i 
Rosengård” till exempel, men de människorna är de som alltid betraktar samhället, men när samhället 
betraktar dem, då jävlar brinner det i skallen på dem. För det är så, att de skulle bli objektifierade, det har 
aldrig hänt dem. 
Yusuf: Det är just det som är grejen, vi ville vända på det, och istället för att vi gör ett reportage om hur 
ungdomarna i Tensta får boxas på Tensta boxningsklubb för att få ut sina aggressioner, så ville vi vända på 
det och åka dit och säga: “det är här problemen finns, det är de som skapar klassamhället, det är de som 
tjänar på det”. Istället för att bara prata om en grupp människor, som någon slags offer för samhället. 
Samhällets olycksbarn som vi ska tycka synd om. 
Programledare 3: Men jävligt intressant det du säger, för vi har en lyssnare som har hört av sig, som heter 
Luke. Det är jättelångt, jag kommer kapa det. Och då håller han på att snacka om det här programmet på TV3, 
jag vet inte om ni har sett det, “Den hemlige miljonären”. 
Programledare 1: Är det någon som är jätterik och som åker ut och ska hjälpa folk? 
Programledare 3: … Han menar att det är ju en typ av, det är en förortssafari i TV. 
Programledare 1: Javisst! Exakt! Och då är det okej! 
Programledare 3: Precis, här kommer överklassen och ska hjälpa de fattiga med mina miljoner, jag är god för 
100 mille, här får du tusen spänn 
Programledare 1: Ja, exakt... Då är det okej, det är okej att göra TV av också. 
Programledare 3: Och det blir inget, det är ingen som reagerar över det heller. Vilket jag tycker är 
fascinerande. 
Yusuf: Vi tänkte ganska mycket på det, att varje gång som arbetarklassen blir porträtterad i media på olika 
sätt. Då är det genom att man gör sådana safariresor, och fotar dem, och pratar litegrann med dem. Och 
säger hur dåligt de har det. Utan att presentera några lösningar eller anledningar till att det ser ut som det 
gör. Men varje gång överklassen blir porträtterade i media, då är det typ som i Solsidan, serien. Det är fiktion, 
och det handlar bara om de är lite såhär småroliga. Ingenting om hur de har skapat sina rikedomar. 
Programledare 1: Vi pratar idag om klass, och vi pratar om den här överklassafarin i Stockholm som man 
kunde åka med på i början av året. Och en av de som var med och drog igång den här överklassafarin var 
Deniz Yusuf, som är våran gäst i den här morgonen. 
Programledare 1: Du, tycker du, hur mycket pratas det om klass 2012? 
Yusuf: Alldeles för lite, med tanke på hur världen och samhället ser ut. 
Programledare 1: Men det kanske inte pratas om det för att det kanske inte är så stora skillnader? 
Yusuf: Ja, så kan man tycka. Jag tycker nog att det inte pratas om det för att det har kommit upp helt andra 
förklaringsmodeller till varför samhället ser ut som det gör. 
Programledare 2: Vad då för några modeller? 
Yusuf: Till exempel kan man ju se att i hela Europa så kommer det in rasistiska partier och högerextrema 
partier i parlamenten för att det finns alternativa förklaringsmodeller som säger att allting är invandrarnas 
fel, alla samhällsproblem och sådana grejer. Och sen, om man måste motivera varför man måste dra ner på 
den sociala välfärden, för att Reinfeldt ska motivera att vi måste jobba till 75 och sådana grejer, då är det lite 
problematiskt att prata om klass, för då kommer vissa människor bli mer eller mindre påverkade av det här. 
Man säger att hela samhället har samma intresse och att vi måste driva vårt gemensamma projekt framåt, 
då  är det lätteare att få folk med på tåget tror jag. Men samtidigt pratar man inte om vilka som tjänar eller 
förlorar på att samhället ser ut som det gör.  Programledare 2: Du, vad är du själv för klass? 
Yusuf: Jag skulle säga att jag är från arbetarklassen. 
Programledare 2: Vad gör dina föräldrar? 
Yusuf: Min mamma är vårdare, och min pappa är i Norge och jobbar just nu, men ja, han jobbar inom 
restaurangbranschen. 
Programledare 2: Men alltså, varför den här klassmedvetenheten och klasskampen måste man väl ändå kalla 
det som ni håller på med. Varför är det aldrig någon från överklassen som är med där? 
Yusuf: Det händer nog att det ramlar in en och annan sådan också. Men jag vet inte, det är väl en... Man kan 
tänka sig om man har ett visst intresse att samhället ska förändra sig i en viss riktning då kanske man 
engagerar sig för vissa saker. 
Programledare 3: Men grejen är att någonstans, jag vet inte jag har en liten ekonomiutbildning, och inom 
nationalekonomin finns det något som heter “paretooptimalitet”, och det innebär. 
Yusuf: Grymt ord, för övrigt. 
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Programledare 2: Vet du vad det är eller? 
Programledare 3: Jag kommer ihåg det, för att min lärare han sa det på föreläsningarna. Han sa det “den 
enda frasen som nationalekonomer kommer ihåg är “pareta-optamilitet””. För det är ett bra ord att använda 
för att verka smartare än vad man är. 
Yusuf: Jag hörde någon som pluggade statistik nyss, pratade om ordet “väntevärderiktighet”. 
Programledare 2: Känner du till det, Kodjo? 
Programledare 3: Nej, jag pluggade aldrig statistik. Anyways, det som pareta-optamilitet innebär är att, för 
att någon ska ha det bra så måste någon annan ha det dåligt och är det någonstans där det blir ett problem 
när man tar upp en fråga om klass. 
Yusuf: Det är därför nationalekonomin är så jävla keff. 
Programledare 3: Nej, men alltså, det kan jag ju hålla med om... Men det är ju därför det också blir såhär 
svårt att diskutera klass för det finns ju en överklass, och vi har det jättejättebra. Men för att ni ska ha det lite 
bättre så måste vi ha det lite sämre, och det är väl det som gör att... 
Programledare 2: Det beror väl på vad man menar med att ha det bra? Det beror ju på är det att ha ett 
överflöd eller... Man värdesätter ju andra saker kan jag tycka, alltså ekonomiska saker är mer värda än liksom 
vad man lever för slags liv, vad man har för familj och vad man har för relationer. 
Yusuf: Kodjo, förlåt att jag avbryter, men om du har pluggat ekonomi. 
Programledare 3: Litegrann, för 10 år sen. 
Yusuf: Har du hört talas om den här trickledown-effekten? 
Programledare 3: Nej. 
Yusuf: Nej, okej, men det den går ut på är liksom det hela samhället.. Ja, föreställningen bygger på, ja 
ekonomiskt. Att om det fnns mycket pengar uppe i toppen, överklassen, då kommer lite av det sippra ner 
liksom. Så att alla får ta del av det här välståndet. Men den är officiellt förklarat död just nu. Av OSCD, som 
är en av samarbetsorganisationen för ekonomiskt utblablabla. För de släppte en rapport förra året om att 
Sverige bland annat är ett av de länderna i världen som är medlemmar i OSCD, där klassklyftorna ökar mest 
och ojämlikheten ökar mest. de har liksom slagit håll på den här myten om att bara för att det blir en massa 
pengar i toppen så ramlar inte dem nedåt. 
Programledare 3: Det stämmer ju. Tycker jag. 
Programledare 2: Men du, Deniz, vad är klass för någonting? Hur skulle du beskriva det? För jag tänker att 
hela den här diskussionen förutsätter att man erkänner klass, att man vet vad det är och tycker att samhället är 
uppdelat i det, det är inte som håller med på den premissen. Men vad är din definition av klass? 
Yusuf: Alltså klass för mig är ett sätt att förklara samhället och varför det ser ut som det gör. Jag är inte 
jätteintresserad av att gå runt på stan och bara peka; “du är arbetarklass, du är överklass” och så. Det kan 
man göra, också. 
Programledare 2: Du anordnar ju ändå bussresor ut till Solsidan och pekar på överklassen. 
Yusuf: Ja, vi pekar på att det finns områden där folk bor och lever på ett helt annat sätt än vad de flesta andra 
någonsin har sett eller är vana vid. 
Programledare 1: Så det är mer okej att peka ut de som är i toppen, du vill liksom inte peka ut... För det finns 
ju olika klasser. När man pratar klass så finns det ju olika. 
Yusuf: Jag vill jättegärna uppmärksamma att det finns en arbetarklass i Sverige, det är ju jättemånga som 
verkar förneka det också. Men man kan säga ganska enkelt, att vem som är arbetarklass och vem som är 
överklass, det märks när de ställs i relation till varandra och hamnar i konflikt med varandra. För när det här 
mervärdet då, som vi har i samhället. Det som blir över när man har jobbat och producerat en vara, och 
betalat ut lönen, det är liksom kampen om det på något sätt. Det är då det märks. 
Programledare 3: Men nu har ni tagit ställning, ni åker ut till Solsidan och kritiserar överklassen, men hur tar 
du argument från överklassen? För det vi kan se i vår sms-inbox, det är att folk blir otroligt provocerade och 
då är man kommunist, och då är man extremvänster. Om man vill ha lite mer rättvisa i samhället, så är man en 
idiot. Hur ställer du dig till sådana reaktioner, för du måste väl ha fått väldigt många sådana? 
Yusuf: Det verkar vara väldigt utbrett att historien har tagit slut, och att som samhället ser ut just nu, det är 
optimalt, och så kommer det alltid att vara. Och det enda jag kan säga då, det är att om man tror att samhället 
har tagit slut, eller utvecklingen har tagit slut, och att det bara finns ett sätt att leva på. Då är man inte så 
historiskt medveten. För samhället har alltid förändrats. 
Programledare 1: Men är det vanligt att du får den typen av arga reaktioner, när ni pratar om det här? 
Yusuf: Ja, jättevanligt. Alltså vi snackar ju om någonting som man inte har pratat om på rätt länge i Sverige. 
Och jag tror att det provocerar jättemycket folk.. 
Programledare 3: Ni som har hört av er, hör gärna av mer med lite mer konstruktivt så att vi kan ha en öppen 
diskussion. Är ni överklass eller arbetarklass, hör av er så att vi kan ha en öppen diskussion. 
Yusuf: Blir folk lacka eller? 
Programledare 3: Ja, men alltså det känns jättetråkigt att alla bara “ni är dumma”. 
Programledare 1: Ja, och det kommer heller inte komma med i programmet, ställ frågor eller tyck någonting 
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konkret, på 72250, ni skriver P3 och så gör ni ett mellanslag. 
 
Programledare 1: Idag pratar vi klass med Deniz Yusuf. Och ni vill gärna dela med er, och det gör man via 
sms eller via den här plus-sajten som vi dragit igång den här morgononen. 
Programledare 1: Här är ett mail där det står: “fast kom igen nu, det skulle aldrig hända att någon anordnade 
en bussresa till Tensta, hoppade av i ett lägenhetshus och pekade på en lägenhet “där bor Hannes, han går på 
a-kassa fast han egentligen är frisk nog att jobba, skattesmitare!” . Det finns barn i Saltsjöbaden som inte 
vågar berätta för folk att dem kommer från Saltsjöbaden nu, på grund av att de tror att de kommer att bli 
hatade. Hur kan ni tro att skapa ännu mer klasshat är lösningen på klasskillnaderna? Det ni gör får 
medelklassen att känna avsky inför överklassen, och det i sin tur får överklassen att avsky underklassen”. Vad 
säger du om det, Deniz? 
Slänger ni bensin på elden? 
Yusuf: Ja, det vill vi göra, så det är bara bra ifall vi gör det. Däremot vill vi inte få folk att... 
Programledare 1: Hata mer? 
Yusuf: Ja, slänga bensin på varandra, men... 
Programledare 1: Men kan du inte se en risk med att ni gör det? När man gör en sådan grej som en 
överklassafari... 
Yusuf: Alltså, det vi vill göra, det var just att vi ville flytta formuleringarna om vad problemet är. Vi ville få 
folk att förstå att problemen skapas av de som tjänar på dem, och de bor ute i områden som Solsidan eller 
Danderyd. Sen säger inte jag att alla som bor ute i Saltsjöbaden är onda människor, det har jag aldrig varit 
ute efter. Och det här med att någon skäms för att säga att den är från Saltsjöbaden, då är det väl bara bra att 
den får känna hur det känns. Jag tänker på alla turkar som säger att de är italienare och sådant. Det är 
ganska hemskt att man ska behöva ljuga om var man är ifrån. Så det är väl roligt att man får känna på hur det 
känns. 
Programledare 2: Men alltså ni har ju... Er paroll är ju “odla ditt klasshat” - vad vill ni säga med det? 
Yusuf: Det vi vill säga med det, är att vi tycker att vi har rätt att vara arga, helt enkelt. Vi hatar klassamhället, 
och vi tycker att det förstör hela samhället. Och ja, vi har rätt att vara arga. Det är inte liksom hatet som 
motsats till kärlek, utan det är snarare hat som motsats till likgiltighet eller att vara rädd för att prata om vad 
man tycker. 
Programledare 3: Men när du säger odla ditt hat mot klassamhället, då menar du alltså oavsett var du står på 
samhällsstegen, alltså om du är överklass eller underklass? 
Yusuf: Alltså om vi kan få med överklassen på tåget, då är ingen gladare än vad jag är. 
Programledare 3: För det känns ju som att när man säger en sådan sak då riktar man sig verkligen mot, 
impulsivt tänker jag “odla ditt hat mot klassamhället” -  om man sitter i överklassen “ja, men då det här riktar 
de specifikt mot... 
Programledare 1: ... De vill hata oss? Programledare 3: Ja, de vill hata oss. De vill hata mig och mina, 
liksom. 
Programedare 1: Ordet hat är ju, även om du har en annan definition på det  så är det ju ett väldigt starkt ord 
som många... När man hör hat så tänker man väldigt svarta tankar. 
Yusuf: Och så dyker de upp 15 journalister som vill följa med på bussen också.... 
Det är en ganska tillspetsad formulering, vi är inte ute efter att hata en enskild person men vi tycker inte att 
man ska skämmas för att hata klassamhället. Det är någonting man ska kunna vara stolt över. 
Programledare 2: Jag bara tänkte, när man diskuterar på det här sättet, att samhället är indelat i klass och 
här har vi överklassen, de bor här och här har vi underklassen de bor där, här har vi arbetarklass och 
överklass. Är inte det, blir inte det stigmatiserande att prata om folk på det sättet? Är inte det ett sätt i sig att 
det konservera klasserna? 
Yusuf: Nej, det tycker jag verkligen inte. Bara för att man. Vi vill ta upp och prata om det, för att vi tycker att 
samhället ser ut på det här sättet. Vissa har anklagat oss för att vi spär på klassklyftorna och det har jag ingen 
som helst förståelse för. Vi spär inte på några klassklyftor, vi vill lyfta en fråga för att minska dem. Jag är ute 
efter att utjämna olikheter så mycket det går. Jag vill ha ett så jämlikt samhället som möjligt. Vissa har också 
anklagat oss för att vara avundsjuka på överklassen, och då brukar jag svara så här “bara för att man 
kritiserar en diktator betyder inte det att man vill vara den här diktatorn”. Men ja, jag vet inte. Vi är inte efter 
att utmåla enskilda personer helt enkelt, det verkar vara jättemånga som misstar oss för det. 
Programledare 3: Johan har varit inne på den här nya tjänsten vi har som heter Sveriges Radio Plus och 
skrivit följande, och det här tycker jag faktiskt är en väldigt intressant tanke: “största skillnaden mellan 
klassiskt klassamhälle och dagens samhälle är väl ändå att vi har möjligheten att göra en klassresa. Bara för 
att du är född av arbetare behöver du inte acceptera din klass, alla har möjligheten att bli någon i dagens 
samhälle. Klass är inte något vi föds till, det är något vi väljer, tycker jag”. Och det finns väl något i det, 
alltså, man har väl möjligheten... Jag är född i Vallentuna och jag kan väl tänka att jag har det mycket bättre 
än vad man min mamma hade det vid min ålder, likaså min flickvän, hon är också utanför Stockholm, och hon 
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har lyckats få det bättre än vad hennes föräldrar hade det. Och det är väl något som definierar vårt samhälle, 
att man kan ta sig... 
Programledare 2: Är klass självvalt är väl frågan som han ställer? 
Yusuf: Alltså det finns ju ett visst utrymme i Sverige att kunna klättra, vi har fri utbildning och sådana grejer. 
Det är grymt. Men samtidigt är det visat på att om man har föräldrar som är högskoleutbildade , då är 
sannolikheten att man fortsätter utbilda sig själv mycket, mycket högre än om man har föräldrar som aldrig 
har gått på högskolan. Och om man har föräldrar som är från arbetarklassen, så är det högst troligt att man 
kommer stanna kvar i arbetarklassen. Och ännu mer på andra sidan, om man är från överklassen så är det 
väldigt, väldigt liten risk att man landar hårt och får stå och torka bajs på något äldreboende sedan liksom. 
 
Programledare 1: Det rasar in frågor och tankar får jag väl säga också. Vi pratar ju klass i programmet idag, 
och vi pratar med Deniz Yusuf. Då är det flera stycken ser jag då i allt myller av frågor att det finns ett slags 
underklassafari i Rosengård, där det tydligen har gjorts guidade turer, så att folk vill peka på att det funnits åt 
båda hållen. 
Programledare 2: Signaturen “arbetar-f” skriver så här: vad är lösningen då, ska alla vara lika rika? Alla ska 
vara lika fattiga? Denna avundsjuka mot de rika är inte okej. 
Yusuf: Då är det återigen det här att man skulle vara avundsjuk. 
Programledare 2: Men vad är lösningen då? 
Yusuf: Ja lösningen är, vi kan börja med att återinföra förmögenhetsskatten och börja registrera hur rika folk 
är, för det togs bort 2008. Utjämna klyftorna helt enkelt, hur man vill. Oavsett om det är att man höjer lönerna 
och ser till så att de som jobbar får större del av det värde som de producerar, eller ser till att höja skatten för 
de rikaste, eller att man organiserar sig på sin arbetsplats så att man hanterar produktionen istället, utan 
chefer. 
Programledare 2: En annan skriver så här: men varför är det fel att tjäna mycket pengar? Klasser behövs, för 
om ingen tjänar mycket pengar så är det ingen som konsumerar lyxvaror, och då försvinner tusentals jobb, så 
de fattiga har svårt att jobba sig ur sin fattigdom. 
Yusuf: Och om man är nationalekonom så kan man säga så. Men det är inget fel med att tjäna pengar, jag 
tycker också om att tjäna pengar, jag gör det så ofta jag kan. Men däremot så är det när någon tjänar pengar 
på någon annans arbete och bygger upp stora rikedomar som de bara sitter på så är det pengar som kunde 
investeras i samhället. Och användas till att cancersjuka inte behöver utförsäkras i Sverige, och se till så att 
skolor inte behöver läggas ner, och se till så att vårdcentraler inte behöver skära ner på antalet sjuksyrror, så 
man får ju prioritera helt enkelt. Det finns massa pengar och resurser i samhället. Om man vill att de 
pengarna ska gå till rikingar i Solsidan och Danderyd som pumpar ut pengarna till skatteparadis i Jersey kan 
man tycka det. Om man tycker att de pengarna ska gå till sjukvården så tycker jag att det låter lite mer 
sympatiskt. 
Programledare 3: Tobbe har hört av sig och skriver; Jag kanske är dum, men jag fattar inte snälla kan föklara 
för mig hur samhällsproblem skapas i överklassen. 
Yusuf: Samhällsproblemen i överklassen? Hela grunden till klassamhället skapas genom att överklassen 
tjänar pengar på att arbetarklassen. Så om man ska vända på det så kan man se det så. Men de flesta problem 
som det medför att vi har liksom folk som har det jävligt kefft, typ hög kriminalitet och sådana grejer som 
kostar pengar och av olika slag det skapas i relation till överklassen. I och med att det helt enkelt finns folk 
som tjänar jävligt mycket pengar på att vissa har det jävligt dåligt. 
Programledare 1: Becka skriver: kanonbra att ni pratar om klass, men hur ska man förklara klassbegreppet 
för någon som inte har det tänket? 
Yusuf: Klassbegreppet, alltså det finns typ två sätt att kolla på klass. Det ena är att kolla på statistik och 
siffror och prata om “så här är det där och så är det där”. Det andra sättet det var det vi gjorde, och vi ville 
åka ut och peka på hur det verkligen ser ut ute i samhället på riktigt. Därför gjorde vi den här överklassafarin 
i Nacka. Vi ville att en kilometer från det här ganska vanliga betongområdet som de flesta växer upp i i 
Stockholm, så finns det områden med stora fina hus och stora tomter. De slipper bo trångbott, de slipper 
arbetslöshet, de slipper vara sjuka 25 dagar om året. Helt enkelt. Det man kan prata om också är... Klass 
märker man i relation till andra saker. Klass märks när, folk här på Sveriges Radio sparkas eller bara får 
projektanställningar som inte blir förlängda. Klass märks när man tar strid mot chefen för att man vill ha 
högre lön. Klass märks när du blir sjuk, och när du blir utförsäkrad och inte något eget kapital att luta dig 
tillbaka på. Klass märks när du får hål i tänder. Klass märks i egentligen alla. Dels initituivt, eller peka på det 
ekonomiskt. 800 000 svenskar har inte råd att gå till tandläkaren. I Sundbyberg lever man i genomsnitt fem år 
mindre än i Danderyd. 
Programledare 1: Men hur ser du liksom framtiden? Vad tror du kommer hända med klassamhället? 
Yusuf: Som det ser ut just nu verkar det ju som att det kommer leva kvar ett tag, om vi inte tar tag i det här. 
Men det verkar ju vara någon sådan här allmän naturlag att vi måste dra ner på den sociala välfärden, och 
det kommer ju drabba de som har det. De som redan är längst ner på klassamhällets stege. 
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Progamledare 2: Har du några vänner från överklassen? Yusuf: Ja, det har jag nog, tror jag. 
Programledare 2: Är de också engagerade i det som du är engagerad i? 
Yusuf: Jag känner ju inte bara folk som är socialister eller vänster. Men just någon är överklass, just 
överklassdefinitionen att man typ äger produktionsmedlen om man ska ta den strikta marxistiska definitionen, 
då vet jag inte om jag känner någon. 
Programledare 2: Vadå äger produktionsmedlen? Vadå? 
Yusuf: Om man äger en fabrik eller typ en stor fabrik. 
Programledare 1: Du har inga kompisar i Solsidan? 
Yusuf: Nej faktiskt inte, jag känner några som har gått i Saltsjöbadens samskola, tillsammans med folk som är 
från Solsidan. Ingen från just Solsidan. Jag lär gärna känna någon. 
Programledare 1: Du får väl åka dit och lära känna någon: säga hejhej. 
Yusuf: “Släng inga ägg på mig”. 
Programledare 1: Precis, och du kanske kan ta dig dit på ett annat sätt, än att peka på dom. 
Programledare 2: Ta den där jättebraiga Roslagsbanan. 
Programledare 1: Tack för att du kom. 
 
Inslag: “Åk dit och låt er inspireras istället” 07:53 
Från Tankesmedjan i P3 den 26 januari 2012. 
Programledare 1: Nu har det blivit dags för dig Jonathan, att berätta vad du sitter och tänker på. 
Krönikör: Jo, jag sitter och tänker på det senaste folknöjet. 
(Klipp från SVT): Ja, att åka på safari har ju blivit ett vanligare resmål, allitfrån lyxresor till Afrikas savanner, 
till lite enklare, bäver- eller älgsafaris, men... 
Krönikör: Ja, att åka på safari har blivit ett vanligare resmål, men den safari vi nu ska tala om är visserligen en 
safari men... 
Klipp med Jan Guillou: Den här gången skulle allt bli mycket annorlunda eftersom jag hamnade i krig där 
jakten kom att rikta sig i första hand mot människor... 
Krönikör: Ja, det rör sig om ett mycket annorlunda safari, vilket snarare kan benämnas som ett krig, ett 
klasskrig faktiskt. Och en jakt på människor. 
Programledare 1: Är det när guillou är ute och skjuter svarta? Det har vi pratat om en gång redan? 
Krönikör: Nej, det handlar inte om det, vi snackar om organisationen Allt åt Alla, som ordnar överklassafari 
till välbeställda områden, resor som lockar med denna slogan: 
Klipp: … “odla ditt klasshat” - motborgarbussen  går till  Solsidan. 
Programledare 2: Det är underbart . 
Programledare: Solsidan, där är det sol, det hör jag. Alla älskar sol. 
Krönikör: Alltså, bussar fullastade med arbetslösa, konstfacksstudenter, undersköterskor  och andra 
besvärande typer slussas  alltså runt bland villor  och stirrar på fint folk . Usch och fy. 
Programledare 1: Men får de inte betala till exempel en hundralapp för det här, pengar som går direkt ner i 
fickan på överklassen? 
Krönikör: Det får dem. Det kommer gå till det här “Allt åt alla” som är en sorts kommunistorgansation. 
Programledare 1: Men kommunister hatar ju pengar. 
Krönikör: Nej, det gör inte kommunister. Kommunister säger att de hatar pengar, kommunister älskar pengar. 
Programledare 1: Det är alltid svårt och skilja på de två. 
Krönikör: Men man kommer inte bara glo ut genom fönstret, utan även enligt  Allt åt allas  representant 
Shabane Barot, även att.. 
Klipp, Shabane Barot, Allt åt alla, från SVT: “så kommer vi stanna där och gå en liten promenad  och visa 
hur människor bor och prata om vad de arbetar med, vilken typ av liv de lever. 
Krönikör: De lever ett fantastiskt liv, såklart, kan jag berätta för er. 
Programledare 2: Hur kan du vara emot det här? 
Krönikör: Jag tycker att det är ganska vidrigt. När jag säger att de lever ett fantatiskt liv, så menar jag att de 
levde ett fantastiskt liv, för detta har, mycket förståeligt lett till upprördhet bland dessa områdens lyckade 
människor. Verkligen fullt förståeligt. Jag kan inte tänka mig något värre än att ha arbetslösa, 
konstfacksstudenter och undersköterserskor  som går och blänger på dem. 
Programledare 1: Nej, men hur trodde du det känns att bo till exempel i Rosengård när Ilmar Reepalu 
kommer och blänger på en? 
Krönikör: Han åkte väl dit, och slog ner blicken och uppförde sig.  Gick inte omkring och blängde. 
Programledare 1: Men om man går på en liten borgerlig promenad i området, då anpassar man sig väl... 
Programledare 2: Det finns väl arbetslösa där också, bara att det finns mer pengar på kontot. 
Krönikör: Så om en gör det, får man göra tillbaka. Nej, så tycker inte jag att det funkar.  Och det kan inte 
heller Aron Modigh förstå, från KDS ungdomsförbund, som Gud ske pris! går svarsmål mot Shabane 
Barot: Klipp, SVT, Modigh: För det första så tycker jag att det är ganska fånigt sätt att bedriva opinion 
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faktiskt. 
Krönikör: Ja, det håller jag med om. Det är fånigt. Men kom med ett argument istället. Till exempel det här 
med klass och inkomstskillnader. 
Klipp, SVT, Modigh: Jag ser fortfarande inte den här problematiken i detta, utan jag ser inte problemet i att 
det finns inkomstspridning i samhället. 
Krönikör: Nej, precis. Vad är problemet? 
Programledare 2: Så vidrigt ord, inkomstspridning. 
Krönikör: Ja, vad är problemet?! Varför åker till, säg, Djursholm och hata? Man kan visa lite ambition istället. 
Programledare 1: Men skulle de inte gå på promenad? 
Krönikör: De ska inte gå på promenad, det ska åka runt bussar. 
Programledare 1: och skrika “Vart ska vi bo? Vart ska vi bo?” 
Programledare 2: Men bussar är så förknippat med arbetarklassen,  är det det du ogillar? 
Krönikör: Men alltså så hoppar de ut och blänger. Tycker att det är så obehagligt att ha en busslast som 
blänger. Jag tycker att det är mycket bra sagt av Aron.  Shabane tycker däremot att klass och inkomstskillnader 
är ett problem, och börjar gnälla. 
Klipp, SVT, Barot: När vi pratar om klass, så pratar ju vi om sådant som att 850 000 svenskar inte har råd att 
gå till tandläkaren. 19-åringar i Rinkeby har hål i tänderna i 52% av fallen. I Danderyd är motsvarande siffra 
19%. 
Krönikör: Buhu. Men då är väl inte lösningen på saker att starta hat-resor? Utan att folket i Rinkeby lär sig 
efter Danderydarna och börja borsta tänderna. Åk och lär er något istället! Res och försök ta in lite lärdom, om 
hur det ska gå till. Lägre klasser kan verkligen få reda på ett och annat om de bara spetsar öronen. Som att till 
exempel borsta tänderna, det kan inte vara så svårt, eller hur? 
Problemet är snarare, enligt Aron, att: 
Klipp, SVT, Modigh: Jag tycker snarare att det är väldigt viktigt att det finns en möjlighet för människor att 
röra sig i samhället, och då kan det behövas en inkomstspridning  som till och med är större än idag, faktiskt. 
Programledare 2: Men han vill ju inte att folk ska röra sig i samhället, de får ju inte röra sig till. 
Krönikör: Inte med buss, nej! Krux, det är inte bara att de fattiga är fattiga, utan det är snarare det att de rika 
inte är tillräckligt rika. Våra miljardärer är snarare som trädtoppar , var hamnar man om man siktar mot dem? 
På en liten gren, kanske. Vad vi behöver är stjärnor. Villa, pool och några hundra miljoner. Vem orkar bry sig, 
vem orkar anstränga sig. Arbetarklassen, eller underklassen som ni säger, blir blasé och orkar inte lägga 
manken till, utan sitter istället längst bak i hatbussresornas buss och tänker. 
Klipp: Nej, en dag säger undersköterskan i 25-årsåldern, som inte vill säga sitt namn, som sitter där längst bak 
i bussen. Hon säger att, en dag, när vi är tillräckligt många, ska vi ta över deras fula hus, och göra de till våra. 
Krönikör: Ja, ni hör, det är verkligen hatresor. För det första, kan jag säga till dig, arga upprörda 
undersköterska, så kommer ni inte göra det. Hur ska det gå till med era zon-insmörjda krumma ryggar? 
Programledarna: Nähääää. 
Och för det andra, ta inte och ta något, ta och fixa något istället. Jag gillar hur jag låter. Åk inte och hata, och 
vara avundsjuk. Åk och låt er inspireras istället. 
Klipp: Det strävsamma paret... 
Krönikör: Nej... Tillbaka! Ah, du ser, där hade jag en liten arbetare som jag var tvungen att höja rösten mot. 
Stick på studieresa till exempel! En studieresa tilll.. 
Klipp: Det strävsamma gamla paret... Meta och Ingvar. 
Krönikör: Meta och Ingvar. Vilka är dem? 
Klipp: Två teaterapor som jag åkte ut till i det bruna radhuset i Djursholm där de bor. 
Krönikör: Det är två teaterapor, som bor just i Djursholm. 
Programledare 2: Är det Meta Melander? Krönikör: Ja, och de har spelat teater i... 
Klipp: I över 140 år. 
Krönikör: Meta alltså, Ingvar, vem vet. Meta är kanske mest känd för sin roll i... 
Klipp: Buss på stan 1970. 
Krönikör: Men minsann också för den där komedin. 
Klipp: Som hette komedin om oss greker. 
Krönikör: Jo, hur är dem då? Jo Ingvar är: Klipp: (SÅNG): Jag är lycklig skulle kunna dansa, dansa  hela 
natten. 
Krönikör: Nöjd med livet. Och Meta är: 
Klipp: (SÅNG): Jag är så lycklig så jag måste luta mig mot soffan så att jag inte svimmar av begeistring. 
Krönikör: Eftersom de inte åker buss och är avundsjuka, utan lever gott, arbetar hårt, sköter sig själva, vägrar 
att dö och spelar teater... 
Klipp: Som om det inte fanns någonting annat vettigt att göra här i världen. 
Krönikör: Till dessa borde Allt åt allas resor gå istället . Ett studiebesök hos verkligheten där de får lära sig att 
klassamhället kommer aldrig vissna och dö. Eftersom det alltid kommer att finnas människor, som istället för 
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att sitta på en buss och tror sig ha rätt att få, istället spelar teater som att det inte fanns något annat vettigt att 
göra. Säg åt dem Meta, säg åt dem hur det verkligen ligger till: 
Klipp: En sak ska du ha satans jävligt klart för dig, jag ska inte vissna och dö längre nu! Jag ska ha erotik och 
rocknroll. 
Programledare 1: Överklassen kanske också skulle behöva göra en arbetarklassafari. Programledare 2: Jag 
provoceras över hur Jonathan, han ser så nöjd ut nu. 
 
Inslag: “Lyssna på Eleonor Nordström” 02:45 
Från P4 Morgon Västernorrland den 31 januari 2012. 
Intro: Man brukar väl säga, att de som tjänar mest i Sundsvall, de bor någonstans kring Kristinagatan, 
Kungsvägen, Norrlidsgatan, sådär. Så jag åkte hit, spanade runt här bland bostadshusen. Det är ju mycket 
lägenhetshus, en del högre än andra. Det ser inte sådär supervilla... Det är inte riktigt Solsidan, men jag har 
lyckats stoppa Marie som är ute och promenerar här. Hej! 
Marie: Hej! 
Reporter: Bor du här i området? 
Marie: Ja, jag bor här på Kungsvägen. 
Reporter: Har du hängt med i pratet om den här bussresan nu till Solsidan och överklasshistorierna? 
Marie: Ja, jag såg ett inslag på nyheterna här om kvällen. En charterad busstur. 
Reporter: Och du som bor då i vad man kanske kan säga här i Sundsvall, i Västernorrland, där de som tjänar 
mest, har liksom samlats och bor. Känner du igen dig, eller tycker du liksom att det här, kan det här vara 
Sundsvalls Solsidan, om man säger så? 
Marie: Jag skulle väl inte vilja uttrycka det så. Det är klart att bostadsmarknaden har blivit mer segregerad i 
hela landet, det tycker jag ju verkligen. Och jag tycker ju egentligen mest synd om ungdomarna som har så 
svårt att hitta boenden till rimliga priser, det tycker jag. Och ja, men det är väl klart att det finns områden i alla 
städer som är mer exklusiva än andra. Så är det. 
Reporter: Men om det här området, skulle du säga, att det är ganska segregerat, det är en viss typ av 
människor som bor här. 
Marie: Ja, det skulle jag nog vilja säga. 
Reporter: Tänker du att man borde göra någonting för att göra det annorlunda, eller? 
Marie: Jag tycker den viktigaste frågan nu det är att skapa bra boende för ungdomar till rimliga priser så att de 
har råd att flytta hemifrån och det hänger ju ihop med att de måste få jobb också, naturligtvis. Men det är den 
allra viktigaste frågan. 
Reporter: Men du som bor här Marie, är du en överklassperson? 
Marie: Nähä, absolut inte. 
Reporter: Det finns lite olika menar du? 
Marie: Ja, oh ja, det är många som bor här som har bott här sedan husen byggdes. Det är ju ganska hög 
medelålder just där jag bor. Och många har ju liksom köpt sina lägenheter när husen byggdes, i slutet på 50-
talet, början på 60-talet. Det är ett jättetrivsamt område. 
Reporter: När du säger att du bor här, vad får du för reaktioner av folk? Är det lite så här “jaha, du bor där”? 
Marie: Nej, inte direkt, det tycker jag inte. Det har inte jag upplevt på det viset. Men nu bor jag i lägenhet. Det 
kanske vore en annan sak om jag bodde i en stor villa, på de högre höjderna, det är klart att det blir ju mer 
utmärkande. Så är det ju, jag bor i en enkel lägenhet. 
Reporter: Tack så mycket Marie, för att jag fick prata med dig. 
Marie: Tack själv. 


