
Boka en klassföreläsare!
Hur ser det svenska samhället ut på tröskeln till 2020-talet? Den 
frågan ställdes till ett 40-tal forskare och utredare och svaret är 
ett allt hårdare klassamhälle. Sverige är i dag det land i Europa 
som har de snabbast växande klyftorna, den svårast privatiserade 
välfärdsstaten och där klass allt tydligare dömer människor till olika 
levnadsstandard, livslängd och liv. 

Boken Klass i Sverige sätter klassfrågorna på dagordningen 
och ger underlag för ett mer kvalificerat samtal om klass – en 
heltäckande analys av det svenska klassamhället utifrån en rad 
olika forsknings- och samhällsperspektiv. 

Nu ger vi studieförbund, organisationer, fackförbund och andra 
föreningar möjlighet att boka klassforskare som medverkar i boken 
för föreläsningar, seminarier, workshops och presentationer.

Så här går du

1.  På sidan 2 här hittar du en översikt över kapitlen i Klass i 
Sverige, samt vem eller vilka som skrivit kapitlet.  

2.  På sidorna 3 och 4 hittar du en kort beskrivning av alla 
föreläsare, samt kontaktuppgift till dessa. Kontakta dem direkt 
via deras epostadress.

3.  Arvode, kostnader för resa och övernattning görs upp med 
respektive föreläsare.

Glöm inte att prenumerera på Katalys nyhetsbrev för att ha koll på våra 
rapporter och vad vi gör. Skriv upp dig på www.katalys.org/nyhetsbrev
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Del 1. Klass i siffror

Klasstrukturen i Sverige – Struktur, klass och 
inkomster: kontinuitet och förändring 1985–2015

Göran Ahrne, Niels Stöber & Max Thaning

I väntan på klasspolitik – En klassmedveten 
befolkning utan representation

Hampus Andersson

Klasserna i dag

Göran Therborn

Del 2. Klassamhället och politiken

Klass, identitet och politisk mobilisering – 
Klassmedvetande i det 21:a århundradet

Niels Stöber, Daniel Suhonen & Göran Therborn

Kampen om arbetarväljarna – Klassanalys av valet 2018

Enna Gerin

Del 3. Det privatiserade klassamhället

Välfärdsmodellens omvandling – Det privata 
kapitalets utvidgning i den offentliga sektorn

Majsa Allelin, Markus Kallifatides, Stefan 
Sjöberg & Viktor Skyrman

Hur högern vann debatten – Nyliberal 
hegemoni i privatiseringsfrågan

Liv Sunnercrantz

Från jämlikhet till valfrihet i svensk skolpolitik 
– Doktrinskiften och formativa ögonblick

Mattias Börjesson & Rune Romhed

Skola för lönsamhet – Om elevers 
marknadsanpassade villkor och vardag

Majsa Allelin

Del 4. Klassamhällets dimensioner och perspektiv

Arbetarrörelsens blinda fläck – Om kvinnors prekära arbeten

Elinor Odeberg

Vilka är ”vi” i jämställdhetspolitiken? – Klass, 
kön och etnicitet i Rut-tjänsternas Sverige

Birgitta Jordansson & Linda Lane

Klassamhällets tystade röster och perifera platser

Mikael Vallström & Lotta Svensson

En fråga om klass i framtidsstaden Malmö

Mikael Stigendal

Del 5. Klassamhället och lagen

Socioekonomisk bakgrund och brott – Har 
ojämlikheten ökat eller minskat över tid? 

Olof Bäckman, Felipe Estrada,  
Anders Nilsson & Fredrik Sivertsson

Del 6. Klass, kultur och mediemakt

Arbetarlitteraturen och klassamhället

Magnus Nilsson

Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier

Peter Jakobsson & Fredrik Stiernstedt

Mediekapitalet – Ägarskap, kontroll och ideologisk 
hegemoni i svenska nyhetsmedier

Sigurd Allern

Del 7. Arbetslivets brutalisering och nya skiktning

Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden – Det otrygga 
arbetslivets framväxt och effekter på klasstrukturen

Johan Alfonsson

Det nya arbetslivet: management-by-stress

Mikael Nyberg

Klassamhällets rasifiering i arbetslivet

Anders Neergaard

Medelklassens förändrade maktposition – 
Deklasseringen av lärare, poliser och sjuksköterskor, 
samt nya klasskonflikter inom medelklassen

Lovisa Broström

Professionerna, mellanskikten och klassanalysen

Gunnar Olofsson

Del 8. Klassamhälle till döds

Klass och hälsa

Karl Gauffin, Christer Hogstedt & P-O Östergren

Klassamhället och döden – Inkomst- och utbildnings-
klyftorna har fått större betydelse för hur länge vi lever

Mats Wingborg

Del 9. Kapitalmakten i det 21:a århundradet

Svängdörrarnas förlovade land – Lobbyismens 
betydelse för klassamhällets eliter

Sigurd Allern & Ester Pollack

Kapitel Se sidorna 3 och 4 för beskrivning och kontaktuppgifter till kapitelförfattarna.
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Johan Alfonsson
Fil dr i sociologi. Forskar om det otrygga flexibla arbetslivets 
framväxt och konsekvenser. Skrivit boken Alienation och Arbete: 
Unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen.

Kontakt: johan.alfonsson@socav.gu.se

Majsa Allelin
Sociolog och arbetar som forskare och lektor i socialt arbete vid 
Södertörns högskola. Hennes forskningsområden rör segregation, 
klass och etnicitet/rasifiering, liksom ekonomisk politik och 
välfärdsfrågor. 

Kontakt: majsa.allelin@sh.se

Sigurd Allern
Professor emeritus i journalistik vid Universitetet i Oslo, och har 
varit gästprofessor vid Stockholms universitet. Han var under 
åren 1979–1995 ansvarig redaktör för den norska tidningen 
Klassekampen.

Kontakt: sigurd.allern@ims.su.se

Hampus Andersson
Hampus Andersson är sociolog och arbetar som utredare på 
fackförbundet Kommunal. Han är medgrundare till S-föreningen 
Reformisterna.

Kontakt: hampus.and@gmail.com

Lovisa Broström
Doktor i ekonomisk historia. Hennes forskning har rört sig kring 
ämnen som arbetslöshet och fattigdom, men hon har även riktat 
in sig på medelklassen som forskningsobjekt.

Kontakt: lovisa.brostrom@socwork.gu.se

Mattias Börjesson
Mattias Börjesson är verksam som universitetslektor vid 
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid 
Göteborgs universitet samt utbildad gymnasielärare.

Kontakt: mborjesson@gmail.com

Felipe Estrada
Professor i kriminologi vid kriminologiska institutionen, 
Stockholms universitet. Han har under många år bedrivit 
forskning om livschanser och brott, kriminalpolitik samt frågor 
som rör brottslighetens struktur och utveckling.

Kontakt: felipe.estrada@criminology.su.se

Karl Gauffin
Forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms 
universitet. Han är särskilt intresserad av hur förändringar på 
svensk arbetsmarknad hänger ihop med ojämlikhet i hälsa.

Kontakt: karl.gauffin@su.se

Peter Jakobsson
Lektor i medie- och kommunikations vetenskap vid Uppsala 
universitet. Hans forskning rör frågor kring medier och välfärd, 
medier och klass samt mediepolitik och mediereglering.

Kontakt: peter.jakobsson@im.uu.se

Brigitta Jordansson
Fil dr i historia och docent i arbetsvetenskap med inriktning på 
genus, jämställdhet, arbetsmarknad och arbetsorganisation 
vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs 
universitet. 

Kontakt: birgittajordansson@gmail.com

Markus Kallifatides
Ekonom verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och bedriver 
forskning om den finansdominerade svenska ekonomin. Han är 
författare till en rad policyrapporter och är aktiv socialdemokrat.

Kontakt: markus.kallifatides@hotmail.se

Linda Lane
Ekonomhistoriker och lektor på Institutionen för socialt arbete 
vid Göteborgs universitet. Hennes forskning har fokuserat på 
betydelsen av genus och klass för arbetsdelning i hemmet och på 
arbetsmarknaden.

Kontakt: lanelinda891@gmail.com

Anders Neergaard
Professor vid REMESO, Linköpings universitet. Forskar 
om ojämlikhet, speciellt rasifiering, klass och kön, 
fackföreningsrörelsen och rasistiska rörelser.

Kontakt: anders.neergaard@liu.se

Magnus Nilsson
Professor i litteraturvetenskap vid Malmö universitet. Han forskar 
främst om arbetarlitteratur.

Kontakt: magnus.nilsson@mah.se

Mikael Nyberg
Frilansjournalist, författare och Clartéredaktör. Böcker: Kapitalet.
se (2001), Det stora tågrånet (2011) och Kapitalets automatik 
(2020). Hemsida: www.mikaelnyberg.nu

Kontakt: mickeny12@gmail.com

Elinor Odeberg
Facklig utredare inom arbetsmarknadsfrågor och med 
akademisk bakgrund i ekonomisk historia. Har arbetat fördjupat 
med anställningstrygghet och arbetsvillkor på LO-förbundet 
Kommunal och tidigare SACO-förbundet DIK. 

Kontakt: elinor.odeberg@gmail.com

Författare Se sidan 2 för översikt över kapitel och kapitelförfattare i Klass i Sverige.
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Ester Pollack
Professor i journalistik vid Stockholms universitet. Hennes 
forskning rör historiska och kritiska studier av journalistikens 
varierande samhällsroller och dess betydelse för demokratin. 

Kontakt: ester.pollack@ims.su.se

Rune Romhed
Rune Romhed är verksam som universitetsadjunkt vid 
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid 
Göteborgs universitet och som lärare vid Schillerska gymnasiet i 
Göteborg.

Kontakt: rune.romhed@ped.gu.se

Fredrik Sivertsson
Fil dr i kriminologi och anställd som forskare vid kriminologiska 
institutionen, Stockholms universitet, samt vid institutet för 
kriminologi och rättssociologi, Oslo universitet. Framför 
allt intresserad av stabilitet och föränderlighet av brott över 
livsförloppet samt frågor kring brottslighetens snedfördelning och 
förändring över tid. 

Kontakt: fredrik.Sivertsson@criminology.su.se

Stefan Sjöberg
Universitetslektor i sociologi, docent i socialt arbete och 
forskningsledare för forskningsprogrammet Urban Commons för 
socialt hållbar utveckling, Högskolan i Gävle. 

Kontakt: stefan.sjoberg@hig.se

Viktor Skyrman
Doktorerar i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Kontakt: viktor.skyrman@gmail.com

Fredrik Stiernstedt
Docent i medie- och kommunikations vetenskap vid Södertörns 
högskola. Hans forskning kretsar kring medier och arbete, medier 
och klass samt mediernas politiska ekonomi.

Kontakt: fredrik.stiernstedt@sh.se

Mikael Stigendal
Professor i sociologi vid Malmö universitet som i flera decennier 
har undrat hur samhället hänger ihop och bedrivit mycket 
forskning om städer för att ta reda på det.

Kontakt: mikael.stigendal@mau.se

Niels Stöber
Utbildad statsvetare vid bland annat Humboldt-universitet i Berlin, 
JNU i Delhi och UCT i Kapstaden. Har arbetat som utredare på 
Katalys och arbetar som politisk sekreterare på Vänsterpartiet.

Kontakt: niels.stoeber@gmail.com

Daniel Suhonen
Chef för Katalys och initiativtagare till Klass i Sverige. Är verksam 
som skribent och författare och föreläsare i klassfrågor, ekonomi, 
politik och kultur.

Kontakt: daniel.suhonen@katalys.org

Liv Sunnercrantz
Postdoktor vid institutionen för media och samhällsvetenskap 
vid universitet i Stavanger. Hennes forskning fokuserar på 
diskursteori, kunskapssociologi, populism, intellektuella och 
retorik.

Kontakt: liv.sunnercrantz@pm.me

Lotta Svensson
Fil dr i sociologi och forskare vid FoU Hälsingland och forskar 
främst om ungas relation till mindre orter.

Kontakt: ann-charlott.svensson@hufb.se

Max Thaning
Doktorand i sociologi vid Stockholms universitet. Han studerar 
arbetsmarknadsojämlikhet och den intergenerationella 
överföringen av ojämlikhet mellan föräldrar och barn. 

Kontakt: max.thaning@sociology.su.se

Göran Therborn
Professor emeritus i sociologi vid Cambridge University och 
affilierad professor vid Linnéuniversitetet. Hösten 2020 utkom 
hans bok, Inequality and the Labyrinths of Democracy, på Verso i 
London.

Kontakt: gt274@cam.ac.uk

Mikael Vallström
Etnolog och verksam som forskare vid FoU Hälsingland. Han 
disputerade i Uppsala 2002 och har sedan dess mest sysslat 
med samhällsomställningars teori och praktik i globaliseringens 
periferi.

Kontakt: mikael.vallstrom@hufb.se

Mats Wingborg
Skribent och utredare. Han skriver bland annat om arbetsmarknad 
och välfärd och har publicerat flera rapporter och skrifter åt bland 
annat Katalys, Arena Idé och LO.

Kontakt: mats.wingborg@gmail.com

Per-Olof Östergren
Professor i socialmedicin vid Lunds universitet. Han forskar 
om hur hälsa beror på klass, kön och migrationsbakgrund. Han 
var 2010–2013 medlem i Malmökommissionen och 2015–2017 
ledamot av den statliga Kommissionen för jämlik hälsa.

Kontakt: per-olof.ostergren@med.lu.se
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Författare Se sidan 2 för översikt över kapitel och kapitelförfattare i Klass i Sverige.


