
“Det eneste, jeg har tænkt på, er at sende mi-
ne børn til en ordentlig skole og få en god ud-
dannelse, så de kan blive ordentlige menne-
sker. Det betyder meget. Jeg snakker meget
med dem, og de skal ikke være sammen med
forkerte mennesker. De skal ikke lege eller
snakke med andre … dårligere mennesker.
(…) Mine børn arbejder ikke på restaurant,
pizzeriaer eller sådan noget. Det må de ikke.
De skal læse og få en god uddannelse. Den
ældste er blevet ingeniør i IT, og nu er han in-
geniør i økonomi. Han er den bedste, og nu
har han også lavet et firma. Så er han gift med
en sød pige. Hun hedder Mette. Hun er ud-
dannet psykolog (…) Det eneste jeg hjælper
dem med er at lave et flot bryllup.”

Araz, tyrkisk kurder, 
bosiddende i Aalborg Øst

Citatet illustrerer nogle af de aspekter af
forholdet mellem etnicitet og klasse, som
denne artikel fokuserer på. Det drejer sig
bl.a. om børnenes betydning for etniske
minoriteters opadgående klasserejse, di-
stinktioner til grupper af både etniske dan-
skere og etniske minoriteter, som man ikke
opfatter som respektable og sidst, men ikke
mindst, markering af skillelinjer inden for
egen etnisk gruppe. I ovenstående eksempel
drejer det sig om kurdere, som Araz på den
ene side tidligere i interviewet har fremhæ-
vet som foretagsomme ejere af pizzeriaer og
restauranter, der ikke (som andre migran-
ter) arbejder så meget på fabrik. På den an-
den side understreger han, at dette ikke gæl-
der for hans egne børn. Her har han større
ambitioner først og fremmest i forhold til
uddannelse. 

Det komplekse mønster i samspillet mel-
lem klasse og etnicitet er omdrejningspunk-
tet i denne artikel, hvor vores overordnede
argument er, at væsentlige dimensioner af
nutidens sociale differentieringer og tilhørs-
forhold skabes i samspillet mellem etnicitet
og klasse. Dette sker for det første på et
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overordnet strukturelt niveau gennem de
sociale skillelinjer som institutionaliseres fx
gennem velfærdstatens politikker. For det
andet i de daglige interaktioner i hverdagsli-
vet, hvor tilhørsforhold og sociale skillelin-
jer er knyttet til kulturelle normer og sym-
bolske markeringer af, hvad der opfattes
som værdifuldt og respektabelt. Sådanne
sociale grænsedragninger forstærkes ofte i
en bydel, der er udsat for det den franske
sociolog Loïc Wacquant kalder territorial
stigmatisering. Vores udgangspunkt er Aal-
borg Øst, som er en stigmatiseret bydel, og
vi undersøger betydningen af de etnificere-
de og klassebaserede forskelle, som skabes i
hverdagslivet og i de daglige interaktioner
blandt beboerne.

Artiklen er struktureret omkring fire ho-
veddele: I den første del præsenterer vi ar-
tiklens datamateriale og teoretiske udgangs-
punker. I anden del præsenterer vi bydelens
historiske udvikling og sociale profil med
vægt på omdømmet som en territorialt stig-
matiseret bydel. I tredje del præsenterer vi
forholdet mellem etnicitet og klasse. Dette
sker gennem et socio-kulturelt klassebegreb
og gennem en præcisering af klasserejsebe-
grebets relevans i forhold til etniske minori-
teter, idet migration ofte er tæt forbundet
med forskydninger i sociale positioner. I ar-
tiklens fjerde del går vi i dybden med hver-
dagslivets skillelinjer, hvor vi gennem ek-
sempler fra interviews med migranter fra
bydelen viser, hvordan grænsedragninger i
hverdagen i høj grad er præget af et møde
mellem etnicitet og klasse. 

Vi lægger i analysen vægt på beboere i
Aalborg Øst med en etnisk minoritetsbag-
grund. Begrundelsen for dette er, at for den-
ne gruppe er såvel etnificeringen af bydelen
som de klassebaserede skillelinjer særlig be-
tydningsfuld samtidig med, at forholdet
mellem social mobilitet og transnational mi-
gration har en særlig relevans.1 Endelig vil
vi understrege, at analysen har vægtet relati-
onerne mellem beboerne i området mere
end de interne relationer i de enkelte famili-
er. Det indebærer, at forældreskabspraksis

mere er analyseret i forhold til informanter-
nes fortællinger om børns skolegang, ud-
dannelse og kammeratskabsgrupper end i
forhold til fx relationer mellem forældre og
børn eller mellem søskende i familien.

Datamateriale og teoretiske 
udgangspunkter
Artiklens empiriske grundlag stammer fra
projektet INTERLOC – Køn, klasse og etni-
citet. Tilhørsforhold og lokalt medborger-
skab, som er en sociologisk undersøgelse af
bydelen Aalborg Øst.2 Denne bydel er det
mest multikulturelle område i Nordjylland.
Projektets overordnede formål har været at
undersøge, hvad der skaber fællesskab og
tilhørsforhold mellem beboerne, og hvad
der skaber skillelinjer og grænsedragninger.
En af de væsentligste konklusioner er, at be-
boerne grundlæggende er glade for at bo i
Aalborg Øst på trods af, at bydelen set ude-
fra ofte har et dårlig omdømme og er præ-
get af territorialt stigma. En anden væsent-
lig konklusion er, at bydelen er kendetegnet
af en stærk diskursiv etnificering, der bety-
der, at bydelen bliver opfattet og omtalt
som et ‘indvandrerområde’ på trods af, at
andelen af etniske minoriteter er på 18 pro-
cent.

Projektets empiriske materiale består af
27 kvalitative interviews med beboere i by-
delen (etniske danskere og etniske minorite-
ter); 6 ekspertinterviews med boligsociale
professionelle; feltarbejde i to foreninger
(Borgerforum og Foreningen til Kvindernes
Vækst – observation af i alt 35 medlems- og
bestyrelsesmøder); analyse af skrevne medi-
ers dækning af bydelen (i alt 385 artikler)
samt kvantitativt datamateriale primært be-
stående af en survey-undersøgelse indsam-
let i forbindelse med COMPAS-projektet
(n=1174).3 Endelig har vi inddraget doku-
menter, foldere, lokalblade og andet skrift-
ligt materiale. Analyserne i denne artikel
trækker især på resultaterne af den kvalita-
tive interviewundersøgelse. Vi har hoved-
sagligt interviewet informanter af samme
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køn som os selv og lagt vægt på at skabe en
variation i forhold til alder, oprindelsesland
og klasse. Informanterne er anonymiseret i
fremstillingen. I dataindsamlingsfasen har
vi oplevet de største udfordringer i forhold
til de etniske minoritetsmænd, som har
været svære at rekruttere til interviews og
for nogles vedkommende temmelig tilbage-
holdende i interviewsituationen. Vi har tol-
ket dette som et udtryk for, at mænd med
minoritetsbaggrund ofte står i en særlig
vanskelig situation i forhold til statustab og
eksklusion.

I INTERLOC-projektet har vi arbejdet
med en række forskellige teoridannelser. Vo-
res tilgang går således på tværs af socialgeo-
grafiske bystudier, migrationsstudier og
hverdagslivsstudier. Det gennemgående per-
spektiv har været intersektionalitet, som de
seneste år har udviklet sig til et centralt be-
greb inden for køns- og etnicitetsforsknin-
gen. Intersektionalitet er afledt af det engel-

ske ord intersection, som betyder fælles-
mængde, gennemskæring eller kryds, og i
daglig tale på amerikansk bruges det ofte
om vej- eller gadekryds. Metaforen illustre-
rer, at det er i krydset, overlappet eller sam-
menvævningen mellem forskellige kategori-
er (køn, klasse, etnicitet, alder etc.), der sker
en betydningsdannelse eller forskelssættelse.
Dermed fremhæves et af  begrebets centrale
betydninger – nemlig det såkaldt ikke-addi-
tive princip, der henviser til, at forskellige
magthierarkier og/eller forskellige identi-
tetspositioner gensidigt konstituerer hinan-
den. I forhold til kønsforskningen har det
især betydet, at forskelle mellem kvinder
såvel som mellem mænd er blevet understre-
get samtidig med, at der har været et opgør
med essentialistiske opfattelser fx af fælles
kvindeinteresser eller – identiteter.4

Herudover har to af de centrale begreber
været belonging og territorialt stigma. Bel-
onging – eller på dansk tilhørsforhold – er
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et begreb med mange betydninger og med
anvendelse på forskellige analyseniveauer.
Det kan for det første dreje sig om ‘forestil-
lede fællesskaber’, fx tilhørsforhold til reli-
gion eller nationalstater.5 For det andet kan
det dreje sig om tilhørsforhold til kollektive
fællesskaber som fx foreninger i det civile
samfund, sociale bevægelser eller politiske
partier.6 Endelig for det tredje kan spørgs-
målet om tilhørsforhold været relateret til
hverdagsliv og ansigt-til-ansigt relationer, fx
i naborelationer og møder i institutioner,
indkøbscentre mv.7 Det er den sidste – mi-
kroorienterede – tilgang, som har været ud-
gangspunktet i INTERLOC-projektet, men
det er samtidig en vigtig pointe, at de tre ni-
veauer skal ses i en sammenhæng.8

Begrebet territorialt stigma er udviklet af
den franske bourdieuinspirerede sociolog
Loïc Waquant.9

Han definerer territorial stigmatisering
som en proces, hvor den offentlige debat,
medier mv. stempler bestemte bydele som
farlige, problematiske, moralsk korrumpere-
de og dårlige steder at bo. Det er oplagt, at
en sådan stempling vil have konsekvenser
for omverdenens syn på disse bydele. Men
pointen i Wacquants teori rækker længere,
idet han pointerer, at stemplingen også vil
have konsekvenser for beboernes selvforstå-
else og de sociale relationer, fordi beboerne
vil have en tendens til at overtage omgivel-
sernes nedsættende blik på det område,
hvor de bor. Som reaktion på dette vil de
forsøge at ‘rense sig fra stigmaet’, ved hjælp
af forskellige strategier. Det kan fx være ved
at distancere sig fra stedet (man er her kun
midlertidigt, hører ikke rigtig til) eller ved
at markere interne skillelinjer, hvor man
forskyder stigmaet til andre områder, end
dér, hvor man selv bor (andre boligblokke,
andre opgange). Ifølge Wacquant undermi-
nerer territorial stigma positiv stedtilhørs-
forhold og lokal sammenhængskraft.10 Som
vi vender tilbage til, er Aalborg Øst gen-
stand for territorial stigmatisering, men det
har ikke så destruktive konsekvenser i for-
hold til bydelens sammenhængskraft, som

Wacquant finder på sit franske og ameri-
kanske materiale. 

Aalborg Øst – mellem territorial
stigma og positivt tilhørsforhold
Bydelen Aalborg Øst blev opført i Aalborgs
østlige opland i 1960’erne og 1970’erne og
tilbød på daværende tidspunkt moderne bo-
liger til arbejderfamilier, som flyttede fra
byens centrum. Ifølge Lybech11 opstod der i
1960’erne behov for flere boliger i Aalborg i
forbindelse med sanering af centrale dele af
Aalborg by. Aalborg Øst blev opført på tid-
ligere landbrugsjord og mellem de fire gam-
le landsbyer Nørre Tranders, Sønder Tran-
ders, Øster Uttrup og Øster Sundby. Frem
til 1951 havde Nørre Tranders været en selv-
stændig kommune, som blandt andet rum-
mede bydelen Vejgaard, der i dag er vokset
sammen med Aalborg. Den tilbageværende
Nørre Tranders landsby afskæres i dag fra
(resten af) Aalborg Øst af den nord-syd-
gående Budumvej.

Udbygningen mod øst i 1960’erne var
den eneste mulighed Aalborg kommune
havde for en bymæssig ekspansion inden for
de daværende kommunegrænser.12 Der blev
i begyndelsen primært bygget betonblokke,
som i starten blot var omkranset af marker,
men senere blev der også bygget række-,
klynge- og parcelhuse, ligesom bydelens in-
frastruktur udviklede sig i form af et velud-
viklet stisystem.

1 1960’erne og 1970’erne fik bydelen nav-
net Planetbyen, hvilket signalierede, at der
var en vis afstand til Aalborg centrum. Nav-
net genfindes stadig – fx i Planetcentret (et
indkøbscenter) og i Planetpubben. For
mange af de nytilflyttede beboere, som kom
fra små og mørke bylejligheder, var der iføl-
ge Arne Lybech tale om en betydelig for-
bedring af boligstandarten. Det samme har
også nogle af de ældre informanter, som vi
har interviewet, fremhævet.13

Parallelt med opbygningen af Aalborg
Øst nedlagde Aalborg kommune byens hus-
vildeboliger, og beboerne herfra blev anvist
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lejligheder i Aalborg Øst.14 Bydelen havde
altså allerede fra starten en vis andel af be-
boere med sociale problemer; et socialhisto-
risk forhold som kan være med til at forkla-
re bydelens nuværende omdømme. Men det
var ikke kun opfattelsen af sociale proble-
mer blandt etnisk danske nytilflyttere, der
kom til at præge opfattelsen af bydelen. Al-
lerede i 1970’erne blev etnicitet også en ak-
tiv social differentieringskategori. For det
første kom der et antal grønlandske beboere
til bydelen, hvilket førte til en række kon-
flikter mellem etniske danskere og grønlæn-
dere, især i og omkring værtshuset Planet-
pubben, som var åbnet i 1972. For det an-
det fik bydelen i løbet af 1980’erne det fol-
kelige øgenavn Bangla Desh. Det ser således
ud til, at den diskursive etnificeringsproces,
som vi har kunnet se spiller en stor rolle for

Aalborg Østs omdømme i dag, allerede
startede på dette tidspunkt, hvor bydelen
forbindes med etniske minoriteter uanset
faktisk andel og antal af  beboerne med en
anden etnisk baggrund end dansk. Samtidig
har vi kunnet se, at betegnelsen Bangla
Desh stadig bruges, idet nogle af vores in-
formanter stadig støder på det. 

Aalborg Øst har som bydel været gen-
stand for en lang række boligsociale projek-
ter, som især tog fart op gennem 1980’erne,
hvor der allerede var fokus på bydelens om-
dømme. I 1997 blev bydelen godkendt som
Kvarterløftområde, og i 2007 blev Projekt
9220 etableret. Dette omfattende projekt
rummer i dag en lang række konkrete ini-
tiativer, projekter og fokusområder, der
inddrager boligforeninger, socialarbejdere,
sundhedsarbejdere mv.15

DAGLIGE MØDER MELLEM ETNICITET OG KLASSE I EN BYDEL 5

Fotograf: Jan Brødslev Olsen, 2012



Sociale profil og 
territorialt stigma
Aalborg Øst har ca. 10.000 indbyggere.
Grundlæggende kan bydelen betegnes som
moderat socialt og økonomisk underprivile-
geret. Bydelens gennemsnitsindkomst er
den tredjelaveste blandt Aalborgs 23 lokal-
områder, og arbejdsløshedens ligger over
gennemsnittet i hele byen.16

Bydelen er den mest multikulturelle del
af Aalborg. Imidlertid bor her kun ca. 18
pct. indbyggere med indvandrerbaggrund,
omend der er betydelig variation mellem
forskellige områder af bydelen. Blandt mi-
noritetsbeboere er somalisk, palæstinensisk,
tyrkisk, kurdisk og en række andre etniske
baggrunde repræsenteret. Statistiske under-
søgelser viser, at 38 pct. af  de aalborgensere,
der ikke bor i Aalborg Øst, nævner bydelen

som et de 2 steder, hvor de nødigst vil bo.
Men målinger af tilfredsheden med det om-
råde, respondenterne faktisk bor i, viser no-
get andet. Her viser det sig nemlig, at 65
pct. af  beboerne i Aalborg Øst er glade for
at bo her. Dette er højere end tilfredsheden
med eget område, hos de der bor i centrum
(62 pct.) – og højere end mange andre om-
råder Vi ser altså, at beboerne i Aalborg Øst
er relativt tilfredse med at bo i bydelen,
mens den for resten af aalborgenserne op-
fattes som meget lidt attraktivt.17

Analyse af mediedebatter om Aalborg
Øst viser, at bydelens nuværende dårlige
omdømme bl.a. hænger sammen med en
negativ fremstilling i den skrevne presse.
Det betyder ikke, at alle artikler om bydelen
er negative, men snarere at bydelen fremstil-
les kvalitativt anderledes og mere negativt
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end andre lokalområder i og omkring Aal-
borg. Historier om kriminalitet, uro, utryg-
hed og dårlige skoler fylder en del i medier-
ne. Det er også bemærkelsesværdigt, at by-
delen ofte bruges som et negativt spejlings-
billede i Aalborgs sociale geografi. Fx ind-
ledte Nordjyske Stiftstidende i februar 2009
en artikel om stofmisbrug i Svenstrup, som
er en forstad til Aalborg, på følgende måde: 

“Ikke en gang Aalborg Øst kan måle sig med
Svenstrup-områder, når det handler om om-
fanget af alkohol- og narkotikamisbrug
blandt børn og unge”.18

Samlet set forstærker mediernes omtale af
Aalborg Øst således den territoriale stigma-
tisering. Som et svar herpå har ‘imagepleje’
gennem flere år været et af  de prioriterede
indsatsområder for Projekt 9220. Imidlertid
er det ikke – som i Wacquants studier af
marginaliserede boligområder i Frankrig og
USA – således, at den negative medieomtale
nødvendigvis fører til kollektiv afmagt og
mangel på positivt tilhørsforhold blandt be-
boerne. Som vi nævnte ovenfor, er der
blandt beboerne en høj grad af værdsættelse
af bydelen. Til gengæld ser det ud til, at aal-
borgensere, som bor andre steder i byen, i vid
udstrækning er påvirket af det dårlige om-
dømme i deres vurdering af Aalborg Øst.19

Det betyder imidlertid ikke, at det terri-
toriale stigma ingen betydning har for fæl-
lesskaber og sociale relationer i bydelen.
Tværtimod vil vi nedenfor vise, hvordan det
dårlige omdømme ser ud til at påvirke de
sociale relationer i hverdagen og dermed
være en central dimension i skabelsen af in-
terne etnificerede og klassebaserede skille-
linjer. Først vil vi dog klargøre, hvordan vi
ser på klassebegrebet og især, hvordan vi
tænker det sammen med etnicitet.

Klasse på rejse med etnicitet 
og køn
En af de store fordele ved at arbejde ud fra
en intersektionel tilgang er, at kategorier

som etnicitet, køn og klasse gensidigt akti-
verer hinanden uden at man nødvendigvis
spørger informanterne direkte om dem.
Dette har ikke mindst betydning i forhold
til klasse, hvor blandt andre Stine Thide-
mann Faber har påpeget, at klasse som of-
test kun italesættes indirekte og mod-
stræbende.20 De samme erfaringer har vi fra
INTERLOC-projektet, hvor klasse stort set
ikke nævnes eksplicit af  informanterne,
men alligevel er en afgørende kategori for at
forstå de sociale skillelinjer, der præger
hverdagslivet i Aalborg Øst. På denne måde
skabes og opretholdes klasseforskelle gen-
nem kulturelle kategoriseringer og interak-
tioner i hverdagen.21

En sådan tilgang til at forstå klasse er ba-
seret på et sociokulturelt klassebegreb, som
er inspireret af især Pierre Bourdieus måde
at arbejde med klasser på i værket “Distink-
tionen” (1996). Heri benytter Bourdieu en
kombination af et marxistisk og et weberi-
ansk klassebegreb,22 som betyder, at klasse
ses som et relationelt anerkendelses- og sta-
tushierarki, der indebærer, at nogen opnår
status eller anerkendelse i kraft af  at indgå i
en social relation til andre, der ikke har det.
Kampene om status kæmpes ifølge Bour-
dieu gennem distinktion – dvs. sociale græn-
sedragninger, hvor sociale aktører mere eller
mindre bevidst forsøger at gøre sig både an-
derledes og bedre end andre aktører. Klasse
er i denne betydning ikke entydigt knyttet
til materielle forhold men mere til, hvordan
objektivt eksisterende forskelle forvandles
til og udtrykkes gennem distinktioner, sym-
bolske markeringer, og dét, som vi i denne
artikel kalder, sociale skillelinjer.23 Kampen
om respektabilitet, som skildret af den en-
gelske sociolog Beverley Skeggs, er nært
beslægtet hermed. Skeggs pointe er, at re-
spektabilitet er knyttet til moralske værdier
og dominerende normer. Hun fremhæver, at
hvad der opfattes og italesættes som re-
spektabel adfærd, fungerer som en sym-
bolsk målestok og markør, der er tæt for-
bundet med klasse.24

Gennem begrebet klasserejse har vi tema-
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tiseret klasseidentiteter, bevægelser mellem
klasserne samt ikke mindst samspillet mel-
lem klasse, etnicitet og køn. De mest ud-
bredte analyser af klasserejser fokuserer på
social mobilitet på tværs af generationer,
hvor den klasserejsende i overgangen – ty-
pisk fra arbejderklassen til middel-/over-
klassen – støder på nye kulturelle normer,
vaner og skikke, som fremstår som efter-
tragtede, men også ukendte i opvækstmil-
jøet. Begrebet sætter fokus på forskydninger
mellem klasserne, men også på omkostnin-
ger ved klasserejsen. Det være sig smerte og
identitetstab hos den klasserejsende, der
forlader sit gamle miljø, eller smerten hos
dem, der ikke selv har foretaget en klasse-
rejse, og kan føle sig forladt.25 Klasserejse-
begrebet har ikke været så anvendt i Dan-
mark, som fx i Norge og Sverige.26

I analyser af klasserejse har køn ofte
være en direkte eller indirekte faktor. Fx vi-
ser norske undersøgelser, hvordan de sene-
ste generationers klasserejse har udfoldet
sig forskelligt for kvinder og mænd, og
hvordan udviklingen i kønsrelationerne er
tæt forbundet med klasseforskydninger. I
Harriet Bjerrum Nielsens og Monica Rud-
bergs omfattende analyse af tre kvindegene-
rationer er en af hovedkonklusionerne, at
nutidens ligestillingsprojekt er uløselig for-
bundet med kvinders sociale opstigning og
udvikling af moderne kvindeidealer.27

I studier af hverdagslivet har Marianne
Gullestad lagt vægt på klasserejse og vist,
hvordan opadgående klasserejse ofte for-
dømmes moralsk. I en undersøgelse af ar-
bejderkvinder i en forstad til Bergen kom-
mer dette fx til udtryk i den måde, man for-
holder sig til venner og tidligere naboer, som
har forladt området og haft en social op-
stigning, gennem udsagn som “Han er blitt
så overleget” eller “Hon har nesen i sky”.28

Gullestad fremhæver endvidere betydnin-
gen af at kombinere klasserejseperspektivet
med etnicitet og transnational migration.
Hun forstår klasserejse bredere end social
mobilitet gennem uddannelse, og hun argu-
menterer for, at en klasserejse omfatter for-

skellige typer af rejser, der ikke er liniære,
men i stedet komplekse og modsætnings-
fyldte omfattende en sammenvævning af
forskellige kategorier.29 Gullestad bruger ik-
ke intersektionalitetsbegrebet, men der er en
klar parallel mellem hendes måde at forstå
nutidens komplekse klasserejser og princip-
pet om intersektionelle sammenvævede ka-
tegorier. 

Det er sådanne komplekse og sammen-
vævede klasserejser, vi er stødt på gennem
fortællinger om at migrere til Danmark og
slå sig ned i Aalborg Øst. Selvom både de
etnisk danske og de etniske minoriteter er
glade for at bo i Aalborg Øst, så viser fortæl-
lingerne, at hverdagslivet i bydelen samtidig
er karakteriseret af sociale græsedragninger
og skillelinjer som i vid udstrækning er for-
bundet med etnicitet og klassebaserede skil-
lelinjer. Disse fortællinger rummer indsigt i
hverdagslivet i Aalborg Øst, men de er sam-
tidig med til at tematisere nutidens komplek-
se sociale differentieringer og nødvendighe-
den af, at klassebegrebet i takt med stigende
globalisering og multikulturalisme løftes ud
af en snæver nationalstatslig kontekst.30

Fortællinger om migration 
og nedadgående klasserejser
Vi indleder med tre forskellige fortællinger
om migration til Danmark og Aalborg Øst.
Vi skal se, hvordan fortællinger med vidt
forskellige udgangspunkter i Østeuropa,
Afrika og Mellemøsten alligevel rummer en
række fællestræk i forhold til perspektivet
om klasserejse. 

Mange migranter konfronteres med ned-
adgående klasserejse, når de kommer til
Danmark, hvor det fx for veluddannede mi-
granter ofte er vanskeligt at opretholde den
sociale status og anerkendelse, som de hav-
de i deres oprindelseslande. Tab af klasse-
position skaber ofte sociale problemer, men
det fører også til mangel på anerkendelse og
i kølvandet herpå til negative afgræsninger
både i forhold til etniske danskere, som har
en lavere social position end de klasserejsen-
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de, og indenfor og mellem de etniske mino-
ritetsgrupper.

Sofia er vokset op i Rumænien og frem-
hæver, at hun i kraft af  medlemskab af
kommunistparitet fik mulighed for at fore-
tage en social opstigning i forhold til sine
forældre. Hun kom på universitetet og blev
uddannet gastronom. Efter Ceaucescu-regi-
ments fald mødte Sofia sin etnisk danske
mand gennem fagforeningsarbejde for 15 år
siden. De er nu gift og bor sammen i et hus
i Aalborg Øst.

I Danmark blev den opadgående klasser-
ejse Sofia havde oplevet i Rumænien vendt
til en nedadgående klasserejse. Hun fortæl-
ler om den degradering, hun oplevede de
første år i Danmark, hvor hun deltog i

sprogkurser og i kursus som kantineassi-
stent på AMU. 

“Ja, det var engang imellem frustrerende. Ikke
kun fordi det var degradering. Men jeg var
sammen med danskere, som ikke var alsidige
mennesker. Jeg kunne ikke snakke geografi,
astronomi, geometri med dem. Deres kultur
var begrænset”.

Analyseret gennem sociokulturel klassefor-
ståelse oplevede Sofia at havne blandt men-
nesker, som hun ikke delte klasseposition
med, og som hun følte en vis afstand til –
uden at der nødvendigvis foregik en bevidst
afstandtagen.

Fagligt manglede Sofia anerkendelse, og
hun følte sig overkvalificeret til det halvtids
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job som kantineassistent, hun fik. Samtidig
følte hun sig krænket over, at hun ikke kun-
ne få yderligere ansættelser, fordi ledelsen
på AMU mente, der i forvejen var for man-
ge udlændinge ansat (især praktikanter fra
Polen og Irak). Sofia valgte at sige op og
arbejdede i en periode i stedet som ren-
gøringsassistent. Senere blev hun ansat som
kantineassistent et andet sted i Aalborg. 

I forbindelse med den nedadgående klas-
serejse og mangel på anerkendelse i Dan-
mark foretager Sofia flere klassemæssige di-
stinktioner. Den ene retter sig mod etniske
danskere på AMU-kurset, som hun oplever
ligger under hendes uddannelsesmæssige ni-
veau og som værende ikke interessante sam-
talepartnere. Den anden retter sig mod an-
dre etniske minoriteter, hvor hun bliver in-
digneret over at en af hendes overordnede
på et tidspunkt sammenligner hende med
polske og irakiske praktikanter.

Ser vi på de somaliske migranter er der
også en del af  disse, som har oplevet en
nedgående klasserejser. Det gælder fx Jas-
mina og Natifa, som begge blev adskilt fra
dele af deres familier, og kom til Danmark
som barn og ung. De mener selv, at famili-
ernes forholdsvis gode økonomier var en af
grundene til, at de fik mulighed for at flygte
ud af landet. I kraft af  deres alder har de
ikke selv oplevet et statusfald, men især
Jasmina har i høj grad oplevet forældrenes
statusfald og konsekvenserne heraf.
Jasmina fortæller om, hvordan begge hen-
des forældre, som har europæiske universi-
tetsuddannelser, blev påvirket af krigen i
Somalia. Faderen blev kaldt hjem som sol-
dat, og moderen flygtede til Danmark med
Jasmina og to yngre søskende. Siden blev
forældrene skilt, og moderen har blandt an-
det solgt alt sit guld for at forsørge familien
i Danmark, og bidrage til forsørgelse af til-
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bageblevne familiemedlemmer i Somalia.
Både Jasmina og Natifa fortæller om, hvor-
dan de har oplevet, at de voksne somaliers
statusfald har påvirket familierne, og begge
har lagt mærke til, hvordan kvinder og
mænd håndterer den nedadgående klasse-
rejse forskelligt.

“Dem, der er i Danmark, det er ‘store’ mænd.
De har uddannelse hjemmefra og har været
ude at forsørge. Når han kommer til Dan-
mark, så har han det sådan, at hans børn er li-
ge som ham, med sprog og sådan noget. Han
kan ikke udvikle sig med den uddannelse han
har og alt det der. Så bliver han rengørings-
mand, skraldemand, på slagterier eller hvad
som helst (…) Ja, det er sværere for mændene
at komme til Danmark end kvinderne. Det er
fordi, det er mændene, der plejer at forsørge
familien. Og nu er det Aalborg Kommune.
Hvis hun arbejder for dem, får hun løn og
hvis hun arbejder for et firma, så får hun løn.
Så han bidrager ikke så meget, som han plejer
at gøre” (Natifa).

Vi ser således, hvordan klasse interagerer
med etnicitet og køn. Der er tydelige køns-
forskelle, som ser ud til at skabe sårbare
klasse- og kønspositioner ikke mindst for de
somaliske mænd. Billedet af denne kønsfor-
skel stemmer overens med vores generelle
indtryk fra undersøgelsen, som peger på, at
etniske minoritetsmænd på en række områ-
der er vanskeligere stillet end etniske mino-
ritetskvinder. Det tyder således på, at ned-
adgående klasserejse ifm. migration ændrer
kønnets betydning på afgørende måde for
nogle af de etniske minoritetsgrupper.

Samira, som kommer fra et arabisk land, er
40 år, politisk flygtning og bor alene med si-
ne tre børn. Samira har boet i Danmark i
14 år, heraf 11 år i Aalborg Øst. Inden fa-
milien flygtede til Danmark, var Samiras
far ansat på et universitet, medens moderen
var engelsklærer. Samira er glad for at bo i
Aalborg Øst og for sin stuelejlighed med ha-
ve og fire værelser. Alligevel virker det på

nogle punkter som om, hun er havnet i en
klassemæssig sammenhæng, hvor hun ople-
ver sig som fremmed. Hun føler sig eksem-
pelvis generet af, at nogle af naboerne ‘drik-
ker’ og spiller høj musik. Særligt i den måde
Samira taler om bestyrelsen i det boligsel-
skab, hvor hun bor, træder der nogle klasse-
mæssige distinktioner frem. Samira opfatter
dem som ‘mærkelige’ mennesker og siger,
hun ikke er glad for dem. Hun giver også
udtryk for, at dem, der sidder i bestyrelsen,
må være uden for arbejdsmarkedet; i hvert
fald nævner hun, at “dem der ikke går på
arbejde, de har tid til det”. Vi kan i disse
udsagn skimte tendenser til en afstandsta-
gen til nogle af de mennesker, Samira bor i
nærheden af. Denne afstandtagen kan ikke
reduceres til klasse, men man kan forstå
den på baggrund af den ovennævnte klasse-
mæssige position Samiras familie havde i
hjemlandet. 

Bortset fra dette er Samira glad for nabo-
fællesskabet, hvor hun bor. Hun synes godt
om bydelen, hvis det ikke var for hundene,
hundelortene og de alt for hurtige knaller-
ter. De er gode til at tage hensyn til hinan-
den, selvom de er forskellige, og det finder
hun afgørende for et godt fællesskab. Til
gengæld er Samira kritisk over for andre af
områderne i Aalborg Øst:

“Men dem på Fyrkildevej og Ravnkildevej.
De er helt anderledes. På Ravnkildevej er det
unge indvandrere, tror jeg. Der står altid om
dem [i avisen]. Jeg ved ikke, hvad jeg skal me-
ne om det. Men det er virkeligheden. For for-
ældrene dér, de passer ikke godt på deres
børn. De har måske ikke tid til dem” (Samira)

Vi ser her et eksempel på dén håndtering af
territorial stigma, som fører til forskydning
til andre blokke, end hvor man selv bor. Så-
ledes lægger Samira afstand til andre områ-
der i bydelen, og til de unge indvandrere der
bor her. Samira konstruerer dermed en skil-
lelinje til andre etniske minoriteter, som bor
i den andel del af  Aalborg Øst.
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Børn, klasserejse og 
social mobilitet
Generelt ser det ud til, at børn og forældre-
skab er en vigtig indgang til at forstå hver-
dagslivets skillelinjer og dermed til at lokali-
sere det komplekse samspil mellem etnicitet
og klasse. Sociale markører, som er relateret
til børn, vedrører fx, hvem forældrene helst
ser deres børn leger med, og hvem man op-
fatter som respektable og ‘ordentlige’ foræl-
dre. Samtidig forskydes håbet om en opad-
gående klasserejse eller drømmen om at
generobre tabte klassepositioner ofte fra
egen til næste generation, dvs. børnene for-
ventes at fungere som primus motor i klas-
serejsen og dermed som en løftestang for
forældrenes ambitioner og drømme om so-
cial mobilitet og sikkerhed. 

Vi fortsætter Samiras fortælling, hvor hen-
des opfattelser af egne børn og andre foræl-
dre også udtrykker de skillelinjer, som hun
skaber til andre etniske minoriteter – ikke
mindst til andre med arabisk baggrund.

Grundlæggende vil Samira helst have,
hendes børn leger med danske børn, og hun
synes ikke om, at hendes børn leger med
børn, der laver ‘ballade’, slår på andre eller
er på gaden til langt ud på aftenen. Hun si-
ger:

“Vi har naboer – de har også børn – han kan
godt lidt at lege med, fordi der findes ikke
danske børn lige, hvor vi bor (…) Der er nog-
le børn, som laver ballade, og dem gider jeg
ikke, han leger med. Dem, der slår ham og
dem, der løber med dem på 6-7 år, skal han
ikke lege med (…) Nej han skal lege med no-
gen i hans alder, for at han ikke lærer noget
forkert (…) Jeg ved, at der er nogle familier,
der ikke er dygtige til at passe deres børn; de
er ude på gaden hele dagen og sent til kl. 22
om natten, selv om de er så små og det gider
jeg ikke (…) De skal lege med dem der har
rigtig gode forældre” 

Samira fortæller videre, at hun bliver meget
glad, når hendes børn kan finde ‘danske’

legekammerater. Dette ønske om, at børne-
ne skal lege med danske børn hænger i
første omgang sammen med etnicitet og in-
tegration. Men måske er det at opsøge
‘danskhed’ også knyttet til et ønske om so-
cial mobilitet, i den forstand at man ved at
omgås danske børn erhverver uformelle
kompetencer, som gør det nemmere at være
socialt mobil i det danske samfund. 

Samira lægger mærke til, hvordan foræl-
dre opdrager deres børn. Hun fortæller, at
hun bliver sur og ked af det, hvis hun mø-
der (andre) arabere, som ikke kan finde ud
af at være ordentlige forældre.

“Jeg kan ikke klare, når jeg ser nogen opdrage
deres børn helt forkert. Jeg bliver så sur. Især
når jeg møder nogle arabiske børn og voksne,
og forældrene de er så dumme. De kan ikke
finde ud af noget. De kan ikke sproget, de
kan ingenting. (…) Det er ikke alle forældre,
der er dygtige (…) Jeg møder hver dag om
morgenen en dame, hun er helt ny her i Dan-
mark med et barn på et år. Hold da op! Han
skal sidde i klapvogn, men han står op. Hver
dag ser jeg, at han ikke sidder ordentligt. Jeg
har sagt det til hende, men hun er ligeglad
(…) Der er mange af dem, der ikke sidder or-
dentlige i klapvognen, og i barnevognen skal
de have en sele på eller de skal ikke have alt
for varmt tøj når de kører med bussen inden
for. De aner ingenting” (Samira)

Som vi kan se sammenligner Samira sin
egen forældreskabspraksis med andre foræl-
dres mere mangelfulde praksis. Samira
lægger mærke til, hvilke kvinder, der er re-
spektable mødre, og det generer hende især,
hvis hun ser andre arabiske kvinder, der ik-
ke lever op til hendes kriterier for at være
‘en ordentlig’ mor. Hun foretager en di-
stinktion, hvor hendes egen praksis netop
kommer til at fremstå som hensigtsmæssig
overfor nogle andre arabiske kvinders min-
dre hensigtsmæssige praksis. Vi tolker en
klassedimension i den måde Samira omta-
ler, hvad hun ser som en mindre hensigts-
mæssig forældreskabspraksis: Når Samira
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taler om arabiske forældre, der er ‘så dum-
me’, ikke kan finde ud af noget og ikke kan
sproget, er det vigtigt at huske på, at Samira
godt kan sproget og at hun – måske qua sin
sociale baggrund i oprindelseslandet – er i
besiddelse af nogle ressourcer, som mange
andre fra samme område ikke har. 

Børnene og forældreskab er på denne
måde en vigtig social markør for Samira.
Hun vil for det første gerne have, at hendes
børn i så vid udstrækning som muligt leger
med etnisk danske børn. For det andet mar-
kerer hun en klar distance til familier med
samme arabiske baggrund som hende selv,
der ikke lever op til hendes normer om an-
svarligt og respektabelt forældreskab. Det er
vores tolkning, at disse positioneringer har
at gøre med, at Samira stræber efter danske
middelklassenormer, og at hun i sine relati-
oner i hverdagen er påvirket af en familie-
kultur, som stammer fra overklassen i hen-
des oprindelsesland. 

Klassemæssige ambitioner og 
ambivalente tilhørsforhold
I nogle af fortællingerne om klasse og etni-
citet har vi allerede set, hvordan især for-
ventninger til børns sociale opstigning kan
føre til paradoksale tilhørsforhold både til
egen etnisk gruppe og til Aalborg Øst som
bydel. Dette er fx tilfældet for Araz, som vi
stødte på i indledningen til denne artikel.
På den ene side så vi, hvordan Araz gav sin
egen etniske gruppe – kurderne – en særlig
placering i det etniske hierarki i kraft af, at
de – som driftige ejere af restauranter og
pizzeriaer – i klassemæssig forstand har kla-
ret sig bedre end andre etniske minoritets-
grupper. På den anden side udtrykte Araz i
citatet større ambitioner på sine egne børns
vegne. Gennem interviewet giver Araz ud-
tryk for, at han er overbevist om, at uddan-
nelse (og ikke tilværelsen som pizzeria-ejer)
er vejen frem, hvorfor han har arbejdet me-
get målrettet på, at børnene skulle have en
videregående uddannelse. Han er stolt over,
at dette projekt er lykkedes, og han frem-

hæver sønnens, datterens og også (den et-
nisk danske) svigerdatters succes gennem
uddannelsessystemet og deres nuværende
position i ‘gode jobs’. Araz’ har et ambiva-
lent tilhørsforhold til den kurdiske gruppe i
den forstand, at han både er stolt over
gruppens relative succes og ønsker at hans
børn hæver sig socialt over de andre kurde-
re.

Et andet eksempel på et ambivalent til-
hørsforhold er Almas, som har en tyrkisk
baggrund og er i gang med en videregående
uddannelse. Almas er datter af ufaglærte
arbejdsmigranter. Hun har en søn på 9 år,
som hun bor alene med. Almas har været
flyttet fra Aalborg Øst, men har aktivt valg
at flytte tilbage til det måske mest stigmati-
serede område i bydelen, fordi hun føler sig
bedst tilpas her. Det paradoksale i Almas
fortælling består i, at hun aktivt vælger at
flytte tilbage til dette område samtidig med,
at hun på mange måder forsøger at forhin-
dre, at hendes søn skaber en tilknytning til
området. Det er således tydeligt, at hun ar-
bejder for, at sønnen skal have andre mulig-
heder end dem, der tilbydes her. 

Konkret kommer dette til udtryk ved, at
sønnen er blevet flyttet fra en skole i Aal-
borg Øst til en privatskole i Aalborg cen-
trum. Samtidig er han blevet meldt ind i
fodboldklubben AAB i stedet for KB81,
som er den lokale klub i Aalborg Øst. Både
skoleskiftet og den nye fodboldklub ser vi
som en bevidst mobilitetsstrategi og et ud-
tryk for, at Almas helst vil have, at sønnen
finder kammerater uden for Aalborg Øst. 

Almas fortæller om, hvordan sønnen, når
han er hjemme, helst skal lege udenfor
“sammen med alle de balladebørn”. Hun ser
hellere, at han er sammen med vennerne fra
fodboldklubben end naboernes børn. Og
hun vil helst ikke have nabobørnene ind i
huset, hvorimod hun gerne ser, at han tager
klassekammerater med hjem. I det hele ta-
get forsøger Almas at tilrettelægge daglig-
dagen, så sønnen leger så lidt som muligt
med nabobørnene – helst kun et par timer
om ugen. 
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“Der er nogle familier jeg helst vil holde mig
væk fra. (…) Fordi de børn, når de kommer
ind i huset, du kan ikke styre dem. De er me-
get respektløse (..) Når du siger nej til dem, er
de ligeglade.”

“Men min søn han kontakter meget sine klas-
sekammerater, hvor han tager hjem til dem og
sover, og hvor de kommer hjem til mig og so-
ver, hvor vi spiser mad sammen. Det har vi
for eksempel gjort i går. Og de leger også sam-
men i weekenderne, også i dagligdagen. En af
forældrene kommer med dem, og henter dem
igen ved seks-syv tiden”.

Vi ser, hvordan Almas prioriterer sønnens
skolegang og fritidsaktiviteter højt. Hun
forsøger i så vid udstrækning som muligt at
placere sønnens aktiviteter og kammerat-
skabsgruppe væk fra Aalborg Øst ved at
vælge skole og fritidsaktiviteter uden for by-
delen og ved at lave en tydeligt markering
af, hvilke kammerater, der er velkomne i
hjemmet. Vi tolker dette som et udtryk for,
at Almas ønsker at give sin søn de bedst
mulige forudsætninger for at være opad-
gående klassemæssig mobil, sammenlignet
med de andre børn i nabolaget.

Men set i lyset af, at Almas har foretaget
et aktivt valg om at flytte tilbage og bo i et
af de mest stigmatiserede områder i byde-
len, virker det modsætningsfyldt, at hun på
samme tid arbejder så bevidst og ihærdigt
på at skærme sønnen mod påvirkninger
herfra. Vi opfatter Almas’ tilhørsforhold til
Aalborg Øst som ambivalent, idet hun på
én gang vælger aktivt til og vælger aktivt
fra. Det skaber ambivalenser og paradok-
ser, som bliver særlig tydelige i hendes måde
både at være beboer og forælder på. Almas
markerer en række klassemæssige distinkti-
oner, idet hun opfatter og omtaler de lokale
børn som ustyrlige og ‘respektløse’. Hun di-
stingverer sig dermed i klassemæssig for-
stand fra dele af det område, hun bor i,
samtidig med at hun eksplicit foretrækker at
bo netop her.

Konklusion
Vores analyser af hverdagslivet i Aalborg
Øst viser, at klassebaserede forskelle spiller
en stor rolle i dagligdagen og at disse for-
skelle ofte bliver synlige i et intersektionelt
samspil især med etnicitet, men også med
køn. Vi har stort set ikke lokaliseret positive
klasseidentiteter i forhold til den position,
som man aktuelt indtager, men mere stødt
på positioner, man stræber efter eller mar-
kerer afstand til. 

Vi har i artiklen kombineret et blik på
klasserejse med en analytisk opmærksom-
hed på, at især etnicitet, men også køn rej-
ser med. Dette er et alment vilkår ved klas-
serejser, men et vilkår, som antager en
særlig karakter, når klasserejsen er knyttet
til transnational migration. 

Vores analyser har været rammet ind af
det territoriale stigma, som kendetegner
Aalborg Øst. Selvom det ikke ser ud til, at
omgivelsernes nedvurderende blik automa-
tisk fører til skam og mindreværdsfølelse i
forhold til det sted man bor, er det tydeligt,
at stigmaet ofte resulterer i frustrationer og
især et ambivalent tilhørsforhold til byde-
len. Disse modsætninger i stedtilhørsfor-
hold håndterer beboerne på den ene side
som modstand ved at markere tilfredshed
og glæde ved at bo der, men også – på den
anden side – ved på forskellig vis at undvige
og forskyde stigma gennem markeringer af
interne skillelinjer og symbolske grænse-
dragninger til andre dele af bydelen eller til
andre grupper. Det er den sidste del, vi har
lagt vægt på, og vi har set, hvordan disse
markeringer ofte er baseret på etnicitet og
klasse. 

Analysen viser, at der er særlig udfordrin-
ger knyttet til at bevare ens klasseposition
ved migration. Mange af de migranter, som
vi har interviewet, har således foretaget en
nedadgående klasserejse, hvilket ofte fører
til problemer med at føle sig hjemme, hvor
de kommer til at bo. Og selvom de migran-
ter, som kommer fra en højere klassemæssig
position i oprindelseslandet på mange må-
der klarer sig bedst i Danmark, så er det og-
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så her, vi finder de største frustrationer. Det
skyldes, det er vanskeligt at fastholde og
generobre den klasseposition, man oprinde-
ligt havde samtidig med, at man ikke føler
sig hjemme hos de mennesker, man kommer
til at bo iblandt. Set i et kønsperspektiv ser
det endvidere ud til, at det (i hvert fald for
den somaliske gruppe) er vanskeligere for
mænd end for kvinder at acceptere denne
nedadgående klasserejse. 

Men der er også undtagelser i forhold til
dette generelle billede. En sådan repræsen-
terer Araz, der betoner, at kurderne som
gruppe har været i stand til at foretage en
opadgående klasserejse i Danmark. Imid-
lertid bliver samme fortælling samtidig et
afsæt for at forstå de markante etniske dif-
ferentieringer, som klasserejseperspektivet
kaster lys på. Det gælder for det første in-
ter-etniske differentieringer, hvor Araz
fremhæver kurdernes højere placering i det
etniske hierarki. For det andet intra-etniske
differentieringer, hvor han fremhæver sine
egne børns særlige uddannelsesmæssige sta-
tus i forhold til andre kurdere. 

Analysen understreger, at børn ofte bliver
bærere af familiens og forælderens klasse-
mæssige forventninger. Børns opadgående
sociale mobilitet er vigtigt for alle – også for
etniske danskere – men dette almene for-
hold antager en særlig karakter, når der er
tale om transnationale migranter. Her bliver
den opadgående sociale mobilitet særligt
vigtig, fordi dét at børnene klarer sig godt
bliver en forudsætning for vellykket integra-
tion samtidig med, at børnenes kommende
klassepositioner giver håb om at generobre
familiens tidligere position, som migratio-
nen for en tid har suspenderet.

Ønsket om at børnene skal være klasse-
mæssigt mobile får imidlertid konsekvenser
i den forstand, at det er med til at forstærke
det paradoksale tilhørsforhold til det sted,
man bor. Nogle migrantforældre ser såedes
ud til at være optaget af at ‘skærme’ deres
børn fra klassemæssige påvirkninger fra det
sted de bor. Forældrene forsøger at give de-
res børn ressourcer, som svarer til dem, de

ville få, hvis de i både geografisk og klasse-
mæssig forstand boede et andet sted. Det
handler i en vis forstand om at forsøge at
give sine børn en anden klasse fx ved at ar-
bejde for, at de kommer til at mestre danske
middelklassenormer. Dette kan ske ved, at
forældrene – som for Almas vedkommende
– gør sig anstrengelser for, at børnene får de
fleste af deres sociale relationer udenfor by-
delen. Denne strategi får konsekvenser for
tilhørsforholdet til Aalborg Øst, idet den
medfører, at man både lægger afstand til det
sted, hvor man bor og er glad for at bo der.
Ved at analysere klasserejser kan man såle-
des skabe et indblik i paradoksale og mod-
sætningsfyldte tilhørsforhold, som er for-
met af mødet mellem etnicitet og klasse.

Overordnet kan analyser af klasserejse
og ikke mindst et fokus på børn som bærere
af familiens klassemæssige ambitioner være
med til at skabe nye forståelse af klasse-
mæssig differentiering i en bydel som Aal-
borg Øst. De klassemæssige skillelinjer og
symbolske grænsedragninger, som nogle be-
boere foretager, kan et stykke hen ad vejen
forstås som en konsekvens af en strategi om
børnenes opadgående sociale mobilitet.
Samtidig findes der klassemæssige differen-
tieringer i området, som på andre måder er
knyttet til klasserejser. Eksempelvis kan op-
fattelsen af selv at tilhøre en etnisk gruppe,
der i særlig grad har været opadgående so-
cialt mobil, føre til markering af afstand til
andre etniske grupper, som man opfatter
som mindre socialt mobile.
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Abstract
Ann-Dorte Christensen and Sune Qvotrup
Jensen: Daily Meetings between Ethnicity
and Class in an Urban Area, Arbejder-
historie 3/2012, pp. 1-18.
The article focuses on the important dimen-
sions in contemporary social differentiation
created in the meeting between ethnicity and
class. As its point of departure it takes every-
day life in the stigmatized urban district of
Aalborg East, which is characterized by what
the French sociologist Loïc Wacquant calls
territorial stigmatization. Emphasis is given to
the significance of the ethnic and class based
differences which are formed in the daily
interaction among the residents. A socio-cultu-
ral class approach is adopted, with particular
attention given to the significance a change in

class has for ethnic minorities, where trans-
national migration often results in a dis-
placement of social position. Through an
empirical sociological analysis the dividing
lines between daily life and social demarcation
are thematized, amongst other things, in
relation to what is understood as respectable
behaviour. It is shown in the article that there
is a particular challenge connected to the
preservation of one’s class position when it
comes to migration. Many migrants have
experienced a fall in class position, which leads
to a loss of status and to problems of feeling
´at home` where one comes to live in the new
country. This in turn often creates a wish or an
expectation among immigrants that they can
restore their family status and former class
position through their children. By recounting
stories from the city district the article reveals
how this can result in a paradoxical feeling of
belonging because many parents want to
´shield` their children from the class influences
in the place they live, and instead endeavor to
ensure that their children are able to master
Danish middle class norms.
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