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Förord  

Först och främst vill jag rikta ett varmt tack till min handledare Lena Sohl för all pedagogisk, 

utvecklande och ovärderlig feedback som fört mig framåt i processen. 

Vill även lyfta respondenterna i studien. Det har varit spännande, givande och superintressant 

att ta del av era erfarenheter och tankar kring att vara klassresenär. Utan er hade uppsatsen 

inte existerat. Stort tack.  

 

Jonna Cederlöf, Stockholm, 2017-01-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

By using Bourdieu's theory on capitals, the essay examines whether, and if so, in what ways, 

upward class mobility can affect one’s lifestyle. To examine this, I work with qualitative 

semi-structured interviews. Five upwardly mobile men and women were interviewed about 

their experience of being upwardly mobile. The interviews covered themes such as being born 

into a working-class family and being upwardly mobile, the perception of the middle class 

and the working class, and how they live today in the new class belonging. Previous 

researches used are three dissertation studies by the sociologists Mats Trondman, Lena Sohl 

and Ulla-Britt Wennerström. My result shows that life in a small extent has been affected by 

the class mobility and that the upwardly class mobile often became limit to be who they are. 

 

Keywords: Lifestyle, class mobility, upwardly class mobile, Bourdieu, capital, class, 

habitus, working class, economic capital, social capital, symbolic capital, culture capital, 

structures, norms  

 

Sammanfattning 

Genom stöd i Bourdieus teori om kapital undersöks om, och i sådant fall på vilka sätt, en 

klassresa kan påverka en klassresenärs livsstil. För att undersöka detta arbetar jag kvalitativt 

med semistrukturerade intervjuer. Fem klassresenärer intervjuades om hur det är att vara 

klassresenär. Född in en arbetarklassfamilj och göra en klassresa. Synen på medel-, och 

arbetarklassen. Samt hur de lever idag i den nya klasstillhörigheten. Den tidigare forskningen 

som användes är tre avhandlingsstudier av sociologerna Mats Trondman, Lena Sohl och Ulla-

Britt Wennerström. I mina resultat visades hur livsstilen i en ganska liten utsträckning har 

påverkats av klassresan och där klassresenärerna ofta blev begränsade i att få vara sig själva. 

 

Nyckelord: Livsstil, klassresenärer, klassresa, Bourdieu, kapital, klass, habitus, 

arbetarklass, ekonomiskt kapital, socialt kapital, symboliskt kapital, kulturellt kapital, 

strukturer, normer   

 

 

 



 
 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

För en klassresenär som befinner sig i en medelklassmiljö som präglas av mycket kultur och andra 

normer än vad som finns i arbetarklassen borde påverkas och formas av detta. Ändå visar denna studie 

inget större samband mellan att vara i den nya klasstillhörigheten och förändringar av livsstilen. Vad 

beror detta på? Hur är det att vara klassresenär med ursprung i en arbetarklassfamilj? Hur upplever de 

sin nya klasstillhörighet? Vad tycker klassresenärerna om arbetarklassen och hur blir de bemötta av 

medel-, och överklassen? Genom semistrukturerade intervjuer och stöd i Bourdieus teori om kapital 

undersöktes hur fem klassresenärer ser på sin klassresa, effekten om, och på vilka sätt, en klassresa kan 

förändra livsstilen, vilka erfarenheter som skapades, samt om strukturer påverkade de egna levda 

erfarenheterna. 
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1. Inledning    

Normen i ett typiskt medelklassliv anses oftast vara att ta del av mycket kultur, gå på teater, 

museum, läsa böcker och se intellektuella filmer. Vara mer bildad än vad som betraktas 

utmärkande i ett typiskt arbetarklassliv. Universitetsstudier värderas även oftast högre inom 

medelklassen än i arbetarklassen, där istället lönearbete är centralt och av betydelse. (Broady 

1990) Det här är en studie som handlar om klassresenärer i Sverige som genom 

universitetsstudier övergår från arbetarklass till medelklass. En studie som undersöker om, 

och hur, en individ kan påverkas av att tidigare inte haft sitt ursprung i medelklassmiljöer och 

senare genom en klassresa befinna och förhålla sig till en ny miljö.  

Om kultur, utbildning och akademisk kunskap är mer vanligt förekommande i medelklassen 

är det här en text som ställer frågor om det kan förändra en person att vara i situationer och i 

miljöer med mer av detta än vad denne tidigare har haft tillgång till i sitt liv.  

En klassresa resulterar också ofta i en tryggare ekonomisk situation och där även detta kan 

påverka en klassresenärs möjligheter att skapa sig ett mer privilegierat liv än vad denne haft 

möjligheter till i arbetarklassen. Det här är en studie om bakgrund och erfarenheterna som 

skapas genom en klassresa, om detta kan påverka åsikter och tankar. Sätta spår i självbilden 

och identiteten. Förändra sådant som konsumtionsvanor, fritidsintressen, musiksmak och 

boksmak. Påverkas i aspekter kring med vilka en känner samhörighet och identifikation med.  

Den här studien handlar om vara i en ny klasstillhörighet som präglas av mer kapital än vad 

som funnits i arbetarklassen och om det innebär att livsstilen påverkas och förändras för en 

klassresenär.  

1.1 Syfte och frågeställning   

Syftet med studien är att undersöka om, och i sådant fall på vilka sätt, en klassresa kan 

påverka människors livsstil. Eftersom en klassresa är en stor livsomställning analyserar jag 

påverkan av olika kapital och hur det kan prägla klassresenärerna. Av den orsaken att 

livsstilsförändringar kan se olika ut mellan personer vill jag undersöka hur äldre 

klassresenärer som sedan länge avslutat sina studier ser på sina klassresor och om de upplever 

att det uppstått några skillnader i livsstilen pga. den. Jag undersöker även klassresenärernas 

egna erfarenheter av sina klassresor och hur dessa erfarenheter påverkats av strukturer.  
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För att besvara syftet i studien har jag valt följande tre frågeställningar. 

 

 Hur ser klassresenärerna på sin nya klasstillhörighet?  

 Hur är det att göra en klassresa för den som är född i en arbetarklassfamilj?  

 Den tredje frågeställningen är sammankopplad till studiens teoretiska och strukturella 

perspektiv: På vilka sätt påverkas klassresenärerna i sin livsstil av strukturer och 

normer?   

1.2 Avgränsning 

Studien är avgränsad till personer som är medelålders, 40-60 år, eller äldre. Detta för att jag 

anser denna grupp vara som mest mottaglig för att reflektera tillbaka på ett längre liv. Vilket 

innebär att klassresenärerna i så hög utsträckning som möjligt kan förklara om skillnader 

uppstått när de inte längre är mitt inne-, eller nyligen avslutat, sina universitetsstudier och 

därmed har lång erfarenhet av att vara i den nya klasstillhörigheten.  

Om en klassresa och livsstilsförändring kan präglas av civilstånd, gifta sig med en person från 

en högre klass, anser jag inte är relevant. Detta då studiens utgångspunkt bygger på klassresor 

som genomförts genom utbildning som främsta medel. Därför har jag valt att inte fokusera på 

denna fråga.  

Studien är även avgränsad på sådant sätt att den inte behandlar nedåtgående klassresor, då det 

handlar om att vara i miljöer och i en ny klasstillhörighet som har mer kapital än vad 

klassresenärerna tidigare haft tillgång till.  

1.3 Disposition  

För att läsaren ska få en bakgrundsbeskrivning och inblick av fältet och de tidigare studierna 

som gjorts inom det aktuella ämnet, inleds studien av kapitlet tidigare forskning. Tanken är att 

läsaren genom detta ska gynnas i sin fortsatta läsning av den här studien. Efter den tidigare 

forskningen introducerats följer en presentation av de teoretiska utgångspunkter jag använder 

som mina analytiska verktyg. Dessa använder jag längre fram i studien för att analysera det 

empiriska materialet som samlats in. För att läsaren ska förstå hur jag gått tillväga och vilka 

metodval som gjorts följer därefter ett metodavsnitt om detta. Resultatet presenteras sedan 

från empirin och som har stöd i analysteman. Dessa kopplas samman med teoriavsnittet för att 

besvara frågeställningarna. Slutligen sammanförs en slutdiskussionen där jag svarar på 

studiens syfte, presenterar slutsatser och ger tankar om vidare forskning.  



3 
 

2. Tidigare forskning  

Detta kapitel är indelat i två avsnitt. Det första avsnittet ger en överblick och sammanfattning 

av det aktuella forskningsfältet av klassresor, i syfte att ge läsaren en uppfattning om vilka 

tidigare studier som gjorts inom ämnet. I det andra avsnittet presenterar jag de tre 

avhandlingar som används i den här studien och där jag beskriver hur dessa skiljer sig mellan 

varandra samt vad de visar och har kommit fram till.   

2.1 Klassreseforskning  

Klassreseforskning har funnits under lång tid men begreppet klassresenär introducerades i det 

svenska språket först i slutet av 70-talet av etnologerna Jonas Frykman och Orvar Löfgren i 

boken Den kultiverade människan (1979). Den första studien som publicerades i Sverige som 

mer ingående studerade klassresan dröjde sedan fram till 1994. Denna var av sociologen Mats 

Trondman med avhandlingen Bilden av en klassresa – Sexton arbetarklassbarn på väg till 

och i högskolan (1994). Därefter skriver idéhistorikern Ronny Ambjörnsson en 

självbiografisk essä om sin egen klassresa som heter Mitt förnamn är Ronny (1996) och som 

kom att påverka samhällsdebatten om klassresor och klass under en lång tid framöver.  

Det tog därefter ända fram till 2000-talet innan kvinnliga klassresenärers erfarenheter 

studerades vetenskapligt i Sverige. Denna studie skrevs av sociologen Ulla-Britt 

Wennerström i avhandlingen Den kvinnliga klassresan (2003). Lars-Olof Hilding analyserar 

efter det manliga och kvinnliga klassresenärer och arvtagare i boken Är det så här vi är? Om 

utbildning som normalitet och om produktionen av studenter (2011). Lena Sohl skriver efter 

Wennerström den andra avhandlingen om kvinnliga klassresenärer i Att veta sin klass (2014).  

2.2 Avhandlingarna i denna studie  

I detta avsnitt presenterar jag mer ingående den forskning som är relevant i denna studie, och 

för mina forskningsfrågor. Studierna presenteras i den ordningen att den äldsta studien 

introduceras först, därefter följer de nästkommande studierna kronologiskt.  

Den första är Trondmans avhandling Bilden av en klassresa – Sexton arbetarklassbarn på väg 

till och i högskolan (1994) vilket är en djupgående kvalitativ studie som beskriver den inre 

omvandling klassresenärerna genomgår. De sexton klassresenärer studien handlar om i 

Trondmans avhandling har ett ursprung i arbetarklassen och som i slutet av 1980-talet och 

början av 1990-talet studerar och befinner sig på en humanistisk och samhällsvetenskaplig 
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högskoleutbildning vid Högskolan i Växjö. Trondmans studie beskriver djupgående former av 

kulturellt kapital som klassresenären växer upp med, eller saknar, och som initierar 

klassresan, samt det kapital klassresenären senare investerar i under tiden klassresan fortlöper. 

Studien visar hur detta påverkar klassresenärernas självbild, identitet och synen på omvärlden.   

Den andra är avhandlingen Den kvinnliga klassresan (2003) av sociologen Ulla-Britt 

Wennerström som handlar om kvinnliga klassresenärer och där studien baseras på 

individuella livsberättelser från fjorton intervjuer som genomförts med kvinnor födda från 

1920-talet till 1960-tal. Wennerströms avhandling belyser vad en klassresa kan innebära för 

identiteten och som en utvecklingsprocess för de kvinnliga klassresenärerna i relation till 

social rörlighet under 1900-tal i Sverige sett ur ett längre livsperspektiv. Det vill säga 

betydelsen och påverkan av klass och kön för livsvillkor och möjligheter. Studien visar hur 

utvecklingen känslomässigt varit den mest betydelsefulla förändringen som skett för 

klassresenärerna och även hur de emotionella förändringarna som ägde rum för 

klassresenärernas upplevdes större än de yrkesmässiga skillnaderna efter klassresan hade 

genomförts. Påverkan av identiteten visade sig vara som en enda lång identitetsprocess som 

pågick resten av livet.  

Den tredje relevanta avhandlingen för studien och inom det aktuella forskningsfältet är 

sociologen Lena Sohl som skriver avhandlingen Att veta sin klass – kvinnors uppåtgående 

klassresor i Sverige (2014). Studien bygger på individuella intervjuer med kvinnor där 

föreställningar om vad klass, kön, sexualitet och svenskhet undersöks vad det kan betyda för 

den klassmässiga förflyttningen. Sexton intervjuer genomfördes med klassresenärer som har 

arbetarklassbakgrund, en högre utbildning från universitetet eller högskola, arbetat minst ett 

år efter avslutade högre studier och är födda på 1970-, eller 80-talet. Sohls avhandling har 

som grund i postkoloniala och feministiska teorier om klass. En övergripande slutsats i 

studien är att det i Sverige har skett en omsvängning i synen på klassresor. När den sociala 

rörligheten betonas istället för att förbättra villkoren för hela gruppen arbetarklassen 

förutsätter det en social hierarki, där störst fokus läggs vid klassresenärernas individuella 

ansträngningar och prestationer. 

2.2.1 Skillnader mellan avhandlingarna  

Avhandlingarna har utgångspunkter från olika perspektiv där Trondman studerar 

klassresenärerna ur ett socialpsykologiskt perspektiv där fokus lagts på klassresan och 

betydelsen den haft för klassresenärerna. Medan Sohls avhandling framförallt har en 
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utgångspunkt i ett övergripande strukturellt maktperspektiv där klassresenärerna åskådliggörs 

utifrån levda erfarenheter i samhället som klassresenär, kvinna och med rötter i 

arbetarklassen. Detta görs även i Wennerströms avhandling men istället ur en kritisk realism 

som studerar påverkan av den sociala rörligheten, och där Wennerström även tillskillnad från 

Sohl har som grund att framförallt studera klassresenärerna sett ur ett längre livsperspektiv, de 

vill säga där de studeras utifrån tidigare generationers förutsättningar och även tiden som är 

efter klassresorna har genomförts.  

När jag tagit del av avhandlingarna upptäckte jag tidigt hur klassresenärernas upplevelser, 

tankar och hur de påverkats av sina klassresor i några avseenden därmed också skiljer sig 

mellan varandra i sina analyser. Beskrivningarna av klassresenärers livsstil upplevde jag 

förändrades framförallt i en allt högre utsträckning i Trondmans och Wennerströms studie än 

vad de gjorde i Sohls avhandling.  

Detta ledde till en nyfikenhet kring att undersöka detta med förändringar av en klassresa 

närmare då jag saknade en övergripande förståelse kring hur klassresenärer som delar samma 

klassbakgrund och genomgår en klassresa kan påverkas så olika av den. Det är anledningen 

till att denna studie skapades.  Nedan beskriver jag vad studierna visade gällande hur 

klassresenärerna upplevde och påverkades av sina klassresor samt hur dessa skiljer sig åt 

mellan varandra. Jag har även valt rubrikerna i detta avsnitt utifrån teman som jag fann i 

avhandlingarna.   

2.2.1.1  Sökandet efter något annat påverkade klassresenärernas inre  

Wennerströms studie som är skriven med kritisk realism som teoretisk ram visade hur 

klassresenärerna utvecklades som mest känslomässigt av klassresan och där de fått en ökad 

självkännedom. Den emotionella utvecklingen har varit det mest betydelsefulla och den 

största förändringen med klassresan snarare än att göra karriär och nå yrkesmeriter. Det 

visade sig även att flera av klassresenärerna läste mycket under uppväxten där de drömde om 

något annat, något mer betydelsefullt, och där de tog stort intryck av detta från framförallt 

filmer och böcker. Klassresenärerna menar att vetgirighet och ett kunskapssökande vad 

orsakerna till att de leddes in på utbildningar, det vill säga påverkan av de egna inre 

drivkrafterna. (Wennerström 2003 s. 134, 150-151)  

Utifrån det Wennerströms studie visar och kommer fram till är det relevant även i denna 

studie att förstå den betydande roll den emotionella utvecklingen har för klassresenärerna. 
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Nämligen att den inre förändring innebar att utvecklas som individ av klassresan snarare än 

yttre faktorer som att ha ett välavlönat eller statusjobb. Då den emotionella utvecklingen är så 

central i Wennerströms studie är det av betydelse att undersöka om den ökade 

självkännedomen och emotionella resan hos klassresenärer också kan påverka livsstilen. 

Ett återkommande tema även i Trondmans studie är att flera av klassresenärerna växte 

inombords av sina klassresor. Exempelvis beskrivs hur läsandet på högskolan resulterade i en 

mer distanserad, intellektuell karaktär där de analyserade och gjorde verkligheten till objekt 

där de blir observatörer. Ju mer de läser desto roligare tyckte de att det var och beskriver det 

som en outtalad undran om att undersöka ”vem är jag?” för att sedan finna svaren i böckerna. 

Klassresenärerna beskriver precis som i Wennerströms studie hur de under tidiga år i 

barndomen och ungdomsåren burit på en längtan efter ”något annat” och där Trondman tolkar 

läsandet, med böcker som innehåller inre dramatiserande samtal, som en väg till en öppenhet 

och lyhördhet inför andra livsformer än den de själva vuxit upp i. (Trondman 1994 s. 202, 

351-355)  

Denna pågående process som Trondman och Wennerströms studier visar om en inre påverkan 

och effekt åskådliggör hur de har påverkats emotionellt av sina klassresor. Öppenheten 

Trondmans klassresenärer beskriver inför andra livsformer eller ”något annat” är 

återkommande i avhandlingen. Det är även ett exempel som kan tyda på en benägenhet hos 

klassresenärerna att skapa sig en annan livsstil än de haft tidigare.   

2.2.1.2 Betydelsen av studiebegåvning  

Jag uppfattade samtidigt i Sohls studie inte detta att förändras inombords i den utsträckningen 

som framförallt Trondman beskriver som ”typiska” för hans klassresenärer, men även som 

Wennerströms studie visade, vara det även för hennes. Detta beror på att analysen i Sohls 

avhandling har utgångspunkt ur ett strukturellt maktperspektiv och som därför också kommer 

fram till andra resultat. Exempel på detta från studien är där klassresenärerna i Sohls 

avhandling beskriver hur de utifrån får en etikett av andra att vara duktiga, och hur detta är 

dominerande i klassresenärernas upplevelse av sin klassresa, till skillnad från den emotionella 

resan som Wennerströms studie visade, eller det inre utvecklandet som Trondmans studie 

åskådliggjorde. I Sohls studie beskrevs hur lärare, vuxna, föräldrar och andra ger 

klassresenärerna en identitet av duktighet.  De beskriver hur deras föräldrar inte själva kunde 

byta klass och påverka sina egna liv, men de kunde påverka döttrarnas. De berättar också om 

hur den individuella prestationen var av avgörande betydelse för att klassresan kunde 
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genomföras mer än enbart formella möjligheter. Det vill säga där förmågan till 

studiebegåvning var centralt för att klassresan blev möjlig. Klassresenärerna i Sohls 

avhandling beskriver hur de upplevde att de hörde hemma i miljön på universitetet och detta 

pga. att de var duktiga. (Sohl 2014 s. 424-425)  

Detta innebär att Sohls studie undersöker klassresenärernas levda erfarenheter utifrån 

strukturella orsaker, snarare än att den undersöker specifika klassresenärers inre påverkan av 

att vara klassresenär. Detta beskrivs i studien också, men det är inte från den aspekten studien 

utgår och tar avstamp från. Att utifrån Sohls avhandling få ta del av vikten av studiebegåvning 

är relevant även i denna studie. Detta eftersom jag undersöker hur det kan påverka livsstilen 

och ens möjligheter att ha delar av kapital när en samtidigt har arbetarklassbakgrund. Det är 

också relevant i relation till att jag undersöker hur det är att förhålla sig till de olika 

begränsningar det kan medföra att sakna kapital men vilja göra en klassresa.  

2.2.1.3 Utanförskap  

Trondmans analyser av klassresenärernas upplevelser är skriven ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv. Utgångspunkten är att fokusera på samspelet mellan individer på högskolan och i 

klassbakgrunden. Interaktionen som sker och äger rum, att se människor som handlande, 

reflekterande och kännande varelser beskriver ingående den sociala process som en 

klassresenär genomgår av sin klassresa. Ett exempel från studien på detta och som skiljer sig 

från Sohls studie är en beskrivning om hur klassresenärerna hamnar i konflikter när de 

besöker sina ursprungsfamiljer då de tagit steget in på högskolan. Från sin ursprungsmiljö 

beskrivs hur de fått etiketter som ”konstiga”, ”märkvärdiga”, någon som håller på att bli 

galen, samt är numera ”lustiga” och inte längre går att prata med. Trondmans klassresenärer 

blir kritiserade och får höra saker som att det är farligt att läsa böcker, att man kan bli galen av 

det. Dessa attityder från arbetarklassmiljön förmedlar att läsande i sig inte är något för sådana 

som dem, det vill säga för arbetarklassen. Flertalet klassresenärer har även sedan tidigare 

under tidig uppväxt känt sig allmänt avvikande i arbetarklassen och strävat åt andra håll, och 

reagerar därför inte med alltför stor förvåning över detta bemötande från omgivningen. 

Snarare säger de att det blev ett ytterligare bevis på hur annorlunda klassresenären är i relation 

till uppväxtmiljön. (Trondman 1994 s. 345-347)  

Trondmans studie lyfter överlag inte fram aspekter kring strukturella betydelser i samma 

bemärkelse som Sohl, och även Wennerström till viss del, utan utgår framförallt från det 

socialpsykologiska perspektivet. Trondmans studie beskriver djupgående former av kapital 
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som klassresenären växer upp med, eller saknar i sin uppväxt, och som initierar klassresan, 

samt det kapital klassresenären senare investerar i under tiden klassresan fortlöper. Då de 

tidigare studierna här visar en del skilda erfarenheter kring att vara klassresenär är det relevant 

att i denna studie analysera om dessa olika upplevelser kan påverka livsstilen på annorlunda 

sätt hos klassresenärerna.  

2.2.1.4 Begränsningar i att vara klassresenär   

Ett ytterligare exempel är hur det i Trondmans analyser tydligt beskrivs hur det finns andra 

typiska svårigheter som uppstår för klassresenärerna när de inte har tillgång till kapital och 

kunskap. De beskriver hur de i kontrast till barnen med bildade föräldrar, med vilka utrustas 

oftast hela sina uppväxter med olika former av kapital, får kämpa mycket hårdare än icke-

klassresenärer. Konsekvensen av detta kunde därför bli sämre förutsättningar för 

arbetarklasseleverna att klara de högre teoretiska utbildningarna, men även känslor av 

utanförskap, menar Trondman. Under studietiden upplever klassresenärerna starkt att det 

finns två läger, som bildar ett ”vi och dom” där de med arbetarklassbakgrund är i klar 

minoritet och där ”de andra” är akademikerbarn. I synnerhet under början av högskoletiden 

jämför sig klassresenären mycket med de andra studenterna och upplever känslor som att ”de 

andra” eleverna fått ”mycket gratis” medan de själva känner att de inte har kunnat ta 

någonting förgivet för att komma dit där de är idag. (Trondman 1994 s. 202, 351-355)  

Detta att känna sig vilsen och ensam under tiden på högskolan beskrivs på motsvarande sätt i 

Sohls studie.  Det här är dock ett ytterligare exempel på där Trondmans analyser av 

klassresenärerna visar en alltmer omfattande analys om klassresenärernas inre upplevelser 

snarare än ur den strukturella påverkan, och som därmed också uppnår andra resultat och 

erfarenheter. Återigen visar det hur forskningsstudierna skiljer sig mellan varandra och tar 

avstamp från olika utgångspunkter och perspektiv som lyfts och diskuteras.  

3. Teoretiska ramverk 

I det föregående kapitlet presenterade jag underlaget från den tidigare forskningen. I det här 

kapitlet tar jag upp mina teoretiska referensramar som ligger till grund för min analys om 

klassresenärer. I kapitlet visas även det teoretiska val jag gjort och vad dessa innebär.  

I studien använder jag mig av den franska sociologen Pierre Bourdieus teori om ”kapital”. Det 

gör jag då jag anser att den är bäst lämpad när jag analyserar klassresenärens livsstil i den 
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kulturella, sociala, symboliska och ekonomiska betydelsen. Samt hur de levda erfarenheterna 

från klassresenärerna kan påverkas av strukturerna i samhället utifrån ett klassperspektiv.  

Även då den tidigare forskningen visade skilda upplevelser i erfarenheter av att vara 

klassresenär och där jag vill analysera de olika kapitalens påverkan på livsstilen när en 

klassresa genomförs.  

Om Bourdieus teori beskriver jag betydelsen och påverkan av kapital. Samt presenterar 

begreppet habitus och de fyra olika kapitalformerna som hör till kapitalteorin. Detta för att 

påvisa vilka kopplingar och effekter kapital kan ha för klassresenärernas livsstil.  

Jag kommer även ta hjälp av utbildningssociologen och kultursociologen Donald Broady 

studie Sociologi och epistemologi – Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 

epistemologin (1990). I denna studie analyserar Broady författarskapet hos Bourdieu genom 

att beskriva och tolka nyckelbegrepp och metoder.  Skälet till att jag valde just denna beror på 

att det är den mest fördjupade studien som gjorts på svenska av Bourdieus författarskap och 

där även Broady lyfter egna perspektiv om uppåtgående klassresor och studiebegåvning. 

Vilket är relevant även i denna studie för att analysera påverkan av kapital hos 

klassresenärerna.   

Som verktyg till att analysera klassresenärerna och hur de kan präglas av en klassresa i sin 

livsstil kommer detta teorikapitel innehålla en tydlig definition av klassbegreppet utifrån 

Bourdieu. Det kommer även en begreppsutredning av fyra huvudbegrepp som behandlar olika 

aspekter av klass och som ingående förklaras och som används senare i studiens analys och 

resultat. Dessa begrepp har jag valt ut som verktyg för att utreda hur klassresenärerna ser på 

sin nya klasstillhörighet och på vilka sätt de kan förändrats eller påverkats i sin syn på klass.  

Dispositionen är utformad i detta kapitel att kapitalteorin, habitus och kapitalformerna 

presenteras först. Därefter följer klassbegreppet och olika aspekter av klass. 

3.1 Betydelsen av kapital  

Mest känd är Bourdieu för sin teori om kapital. När Bourdieu beskriver kapitalteorin förklarar 

han det som ett ”fält” i ett socialt rum där en individ har mer eller mindre tillgång till olika 

typer av kapital. Genom att se detta som ett ”slagfält” som innehåller kombinationer av 

kapital menar Bourdieu att det leder till olika strukturer och där han delar in detta sociala rum 

i tre dimensioner. Det första är det sammanlagda kapital en person innehar om en adderar de 
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tillsammans och som resulterar i olika positioner. Den andra är betydelsen av ett visst kapital, 

det vill säga om det är av stort eller litet värde i sammanhanget och vilken påverkan det ger av 

strukturen. Det tredje är hur kapitalvolymen och kapitalstrukturen utvecklas med tiden. 

(Bourdieu 1995 s. 26) 

Genom att urskilja dessa områden och använda sig av modellen med det sociala rummet 

menar Bourdieu att det går att konstruera klass.  Ett sätt är att konstruera homogena klasser, 

som är alltigenom lika och som därmed inte utgår från en enskild individs levnadsvillkor, utan 

även skildrar sådant som en individs konsumtion, kulturella aktiviteter och politiska åsikter. 

(Bourdieu 1995) Detta tror jag för klassresenärerna som växer upp utan betydande kapital kan 

innebära och ha en tydlig koppling till livsstilen då de befinner sig i en slags evig och 

pågående process i klassresan där de först tillhörde arbetarklassen och saknat kapitalformer 

men med tiden och under klassresan successivt får tillgång och innehar ett starkare kapital 

inom olika områden i den nya klasstillhörigheten. Det vill säga där de sociala rummen som 

Bourdieu beskriver påverkar individer eftersom detta präglas av ett värdesystem där en 

persons innehav av kapital påverkar dennes möten med andra människor, vart en befinner sig 

i för position i den rådande strukturen som finns i samhället, samt hur det påverkar 

valmöjligheter. (Bourdieu 1995)  

När Bourdieu även talar om livsstil syftar han på något som är gemensamt för en grupp som 

delar sociala villkor och där han menar att livsstilen inte är någonting som en individ väljer, 

eller väljer bort, utan är en konsekvens av klasstrukturer och den sociala tillhörigheten. 

(Bourdieu 1984) Utifrån Bourdieus teori tänker jag mig att klassresenärerna i hög 

utsträckning kan påverkas i sin livsstil av sina klassresor pga. yttre faktorer som påverkas 

genom kapital. Det vill säga där klassresenärer genom klassresan får en ökad tillgång av olika 

kapital och får tillträde till sådant som mer kultur och nya sociala nätverk i den nya 

klasstillhörigheten. Men även dess påverkan av strukturer som jag tror istället kan begränsa 

klassresenärens livsstil då Bourdieu menar att denna inte är något en individ väljer själv.  

När en individ jämför sig med andra i det sociala systemet menar Bourdieu vidare att det 

resulterar i att skillnader uppenbarar sig och reproduceras. Materiella resurser blir synliga och 

detta skapar bättre eller sämre positioner i samhället för olika individer. Vad Bourdieu syftar 

på är utbildningar, materiella tillgångar, ta del av kultur och sociala nätverk. Utifrån 

Bourdieus teori av kapital kan även detta för klassresenärerna att gå från arbetarklass till 

sådant som att befinna sig i nya miljöer i den nya klasstillhörigheten innebära att synen andra 
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individer har på de och vilka positioner de får där, påverka och prägla deras tillvaror. 

(Bourdieu 1995 s. 45-46; Bourdieu 1992 s. 134) 

3.1.1 Påverkan av habitus  

Även begreppet habitus hör nära samman med kapitalbegreppet. Bourdieu beskriver habitus 

som en sammansättning av kapital en person har från sin position i samhället. Eftersom 

kapital enligt Bourdieu får sitt värde i den sociala världen, är habitus därmed också något som 

styrs utifrån den aspekten. Bourdieu menar vidare att klassamhällets skiktningsmönster är 

grunden för människans habitus och att varje enskild person är utrustad med denna och att det 

därmed också finns lika många olika sorters habitus som människor, men där dessa i 

samhället och av andra människor värderas olika högt. Med andra ord är en människans 

habitus det liv som denne hittills har levt och att detta styr en individs föreställningar. Även 

detta tror jag har en koppling till huruvida en klassresenär kan påverkas i sin livsstil. Ett 

exempel som speglar detta är ett barn från arbetarklassen som kan intressera sig för annat än 

vad ett barn från medelklassen gör i form av litteratur, samhällsfrågor och klädval. När ett 

barn från arbetarklassen då hamnar i en miljö utanför sitt eget blir det nedärvda habitus extra 

tydligt och skapar en konflikt, menar Bourdieu. Påverkan av habitus som exemplet visar kan 

för klassresenärerna innebära att de även i den nya klasstillhörigheten och i sin livsstil har 

kvar det nedärvda habitus och inte kommer från sitt ursprung i den bemärkelsen utan är 

präglad av sin bakgrund.  (Bourdieu 1991 s.15; Broady 1990 s. 225-226; Nilsson 2015 s. 139)  

I nästa avsnitt beskrivs ingående de fyra huvudkapitalformer som ingår i kapitalteorin.   

3.1.2 Effekten av det ekonomiska kapitalet   

Det ekonomiska kapital är sådant som ekonomiska tillgångar. Bourdieu menar att dessa 

”tillgångar” måste fungera i relation till ett ekonomiskt fält med särskilda ”ekonomiska” 

institutioner som har specifika tankesätt och intressen. Ett exempel kan vara familjer som 

investerar i skolutbildning och där föräldrarna lägger pengar på att barnen ska klara av sina 

studier genom att bekosta stöd utifrån som resulterar i att de kan komma in på specifika 

utbildningar. Bourdieu menar att driften och strävan efter att vidmakthålla sina privilegier i en 

familj därmed också bevaras genom sådant som utbildningsstrategier med vilka möjliggör 

chanser och möjligheter för de som har ekonomiska tillgångar att använda sig av och agera 

efter inom det specifika fältet det berör. Som klassresenärer, och som med tiden får mer 

kapital, kan detta tänker jag medföra sådant som att klassresenärerna kan ha råd att ge sina 
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barn ekonomiskt kapital och utbildningsfördelar, och att det även kan innebära möjligheter till 

att bygga upp en annan typ av livsstil med vilken de inte haft chanser till om de saknat 

tillgång till ekonomiskt kapital som de haft tidigare. Vidare är det tydligt enligt Bourdieu att 

ungdomar ur de privilegierade kategorierna är av klar majoritet på de mest ansedda 

universiteten och med vilka leder till de högsta positionerna ute i arbetslivet och hur detta 

resulterar i att utbildningssystem reproducerar och vidmakthåller sociala skillnader. För 

klassresenärerna som också studerar på de ansedda universiteten tillsammans med de andra 

som kommer från privilegierade bakgrunder kan detta innebära att skillnader mellan de 

uppenbarar sig och där klassresenärerna är i klar minoritet. Jag tänker att en person kan 

präglas av miljön denne befinner sig i och att det kan påverka en individs livsstil. Bourdieu 

menar vidare att de som har ekonomiskt kapital tillhör den dominerande klassen, och är även 

de som befinner sig i det dominerande skiftet som innehar starkast kulturellt kapital. 

(Bourdieu 1995 s. 31-32; Bourdieu 1991 s. 15; Broady 1990 s. 209)  

Mer ingående om vad det kulturella kapitalet är handlar det nästkommande avsnittet om.  

3.1.3 Vad det kulturella kapitalet är och hur det värderas  

Klassisk musik, litteratur, examina från högaktade skolor, uttrycka sig kultiverat i tal och 

skrift är exempel på kulturellt kapital. Enligt Bourdieu varierar smaker (sådant som 

musiksmak, filmsmak, boksmak) av kultur med sociala villkor och där en person kan 

upptäcka vilken klass en person tillhör eller inte utifrån exempelvis musikstil personen 

föredrar att lyssna på och där en kan tänka ”han har klass”. Bourdieu beskriver hur 

människors smak förklaras genom mängden kapital, vart individen har befunnit/befinner sig i 

den sociala strukturen, samt förhållandet och sammansättningen mellan de olika kapitalen 

denne har med sig från sin bakgrund. Detta innebär för klassresenärerna att de i den nya 

klasstillhörigheten kan ha förändrats i sin smak i och med sådant som att de då befinner sig i 

en annan position i strukturen än vad de gjort tidigare. Bourdieu menar vidare att det som 

kallas ”finkultur” framförallt används av de som har kulturellt kapital, det vill säga som tillhör 

en bestämd social kategori. För klassresenärerna som senare kan anses tillhöra medelklassen 

eller överklassen kan detta utifrån Bourdieus teori med andra ord innebära att de konsumerar 

mer kultur än vad de gjort tidigare. (Bourdieu 1991 s. 14, 178; Broady 1990 s.169, 171; 

Bourdieu 1984) 

Kulturellt kapital kan även bytas ut mot andra tillgångar som makt, prestige eller inkomster, 

menar Bourdieu. Det vill säga där en individ som ärvt mycket kulturellt kapital har statistiskt 
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sett goda möjligheter och chanser till att skaffa sig utbildningskapital av det kulturella 

kapitalet och därigenom få ett välavlönat arbete senare i livet. Att ärva och växa upp i en 

intellektuell miljö innebär också att i dessa familjer väger oftast det kulturella kapitalet tyngre 

än det ekonomiska kapitalet, enligt Bourdieu. Men där det omvända ofta gäller för de som 

växer upp i en familj där föräldrarna industriarbetar och där det ekonomiska kapitalet istället 

är det mest betydelsefulla. För klassresenärerna kan det utifrån Bourdieus teori innebära att 

när de är i den nya klasstillhörigheten och befinner sig i en mer privilegierad position, så är de 

i en miljö som uppmuntrar och värderar kultur högre än i de miljöer de tidigare varit i, vilket i 

sin tur kan påverka livsstilen. Bourdieu anser vidare att det kulturella kapitalet är relaterat till 

den ekonomiska och politiska makten. Med andra ord och till skillnad från det symboliska 

kapitalet behandlar det kulturella kapitalet dominansförhållandet som finns i ett samhälle. 

(Bourdieu 1991 s. 10; Broady 1990 s.171, 175, 227)  

Vad det symboliska kapitalet är och hur vi kan förstå det handlar nästa avsnitt om.  

3.1.4 Konsekvenser av det symboliska kapitalet 

Det symboliska kapitalet är sådant som utbildningskapital, examen från skolor, höga betyg 

(skolkapital), bestämda språkliga förmågor, informationskapital (innehar information), samt 

det vetenskapliga kapitalet vilket innebär sådant som anseende inom forskarvärlden, prestige i 

form av vetenskapliga utmärkelser och artiklar. Även kapital som är bunden till den politiska 

och ekonomiska makten som utmärkelser efter uppdrag för regeringen är symboliskt kapital. 

Det vill säga ”symboliska” tillgångar av olika slag. Bourdieu menar även att kapital 

förvandlas till symboliskt kapital först när de uppfattas, legitimeras, värdesätts och erkänns 

sitt värde av andra sociala grupper. Titlar, institutioner, vetenskapliga arbeten och annat 

behöver ses som hedervärda, överlägsna och ansenliga för att godkännas av en grupp 

individer. Genom att klassresenärerna studerat på högskola och därmed har större kapital 

inom sådant som informationskapital och skolkapital kan detta innebära att de bemöts 

annorlunda än vad de gjort tidigare där sådant som en yrkestitel med hög status och hur en 

person bemöter en kan skilja sig från möten och samtal som sker med en person som har en 

yrkestitel som värderas lägre. Överallt kan även det symboliska kapitalet finnas, på en skola, i 

ett klassrum där en umgängeskrets uttalar omdömen, i ett fikarum. Ett konkret exempel på en 

situation med symboliskt kapital kan även vara en tillställning där en person bär en viss 

klädsel där andra inte gör det. Detta väcker en medvetenhet om vilka som klär sig annorlunda 

och där vi lägger märke till varandra som sociala subjekt och som leder till att kunna urskilja 
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varandras bakgrunder. För en klassresenär med rötter i arbetarklassen och som sedan kan 

befinna sig i den nya klasstillhörigheten kan detta med det symboliska kapitalet som 

tillkommit innebära att de förändrar sin klädsel till sådant som är mer vanligt förekommande i 

den miljön de då befinner sig i. (Bourdieu 1992 s. 134; Broady 1990 s.169-171, 176, 179, 

209)  

Vad gäller utbildning och symboliskt kapital menar Bourdieu att begåvning i skolan inte kan 

skiljas från de sociala skillnaderna som finns från en individs ärvda kapital och där han ser 

hur utbildningssystemet upprätthåller de sociala skillnaderna som redan existerar inom detta. 

Bourdieu beskriver hur det finns en benägenhet inom utbildningssystemet att belöna och 

uppmuntra personer som är studiebegåvade men samtidigt nedvärdera studieflit. De 

individuella ansträngningarna hos eleverna i studier menar Bourdieu framställs som 

färdigheter, uttryck för personlig begåvning och naturgivna kvaliteter, där lärare pga. detta 

kan välja att inte lära ut sådant som studieteknik och andra verktyg som kan hjälpa och vara 

av stor och avgörande betydelse för de elever som inte har tillgång till den kultur som finns 

inom utbildningssystemet med sig från sin bakgrund. Genom denna ”begåvningsideologi” 

menar Bourdieu att det upprätthåller och rättfärdigar olika sociala och kulturella privilegier 

som missgynnar elever som saknar erfarenhet från denna utbildningskultur. (Bourdieu 1995 s. 

33; Broady 1990 s. 215-216)  

För klassresenärer som inte vuxit upp i en utbildningskultur och som söker sig till högskolan 

kan detta tänker jag innebära att det är de själva som måste införskaffa sig kunskap och 

redskap för att klara av sina studier, och att det kan påverka dennes studietid på sådant sätt att 

de själva också kan skapa sig en självbild att det handlar om förmågor, att antingen ha 

studiebegåvning eller inte, och som därmed riskerar att göra att de förminskar sig själva och 

vad de är kapabla till. 

Vikten av det sociala och utbyten mellan varandra, som nyss bl.a. beskrevs inom 

skolväsendet, återkommer även i nästa avsnitt som behandlar det sociala kapitalet. 

3.1.5 Hur det sociala kapitalet kan påverka möjligheter   

Det sociala nätverk som människor befinner sig i menar Bourdieu är det sociala kapitalet. 

Detta är sådant som ”förbindelser” i personkontakter som släktrelationer, kollegor och vänner. 

Bourdieu menar att individer innehar olika positioner på skilda håll och där de tillsammans 

samlar kulturellt och ekonomiskt kapital vilket skapar en tillgång till det sociala kapitalet, och 
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där individerna i gruppen kan dra fördelar av detta. Personer från en och samma ”elitskola” 

kan exempelvis gärna vilja ge varandra stöd genom att utbyta kontakter. Bourdieu poängterar 

hur en högt värderad examen i sig inte garanterar en yrkeskarriär eller framgångsrik livsbana 

utan där detta ofta förutsätter stöd från vänner, släkt och andra människor. Detta innebär att ett 

starkt sociala kapital kan ge utdelning inom andra kapital som exempelvis ett starkare 

ekonomiskt kapital. Ett exempel av påverkan av det sociala kapitalet kan vara ett lärosäte som 

rekryterar elever från uppsatta familjer och hur detta resulterar i ett högt anseende 

”skolmässigt” och därmed gynnar personens framtid och karriärmöjligheter. (Bourdieu 1991 

s. 10; Broady 1990 s. 169, 177-178)  

För en klassresenär som inte kommer från en social ”elit” tänker jag att detta med avsaknad 

av kapital även i den nya klasstillhörigheten kan innebära att de efter studier på universitetet 

fortfarande kan sakna det sociala kapital som kan vara till betydelse av stöd och hjälp för att 

ta sig vidare i arbetslivet, och därmed resultera i att begränsa framtida möjligheter. Det vill 

säga sådant som om nätverken från sitt ursprung inte går att applicera och ta hjälp av för att nå 

dit en vill yrkesmässigt. Utbyten av erfarenheter och kontakter med olika branscher som hör 

till yrken som kräver en universitetsutbildning tänker jag även kan vara mindre i 

arbetarklassen än i medel-, och överklassen, vilket kan leda till att klassresenärerna påverkas 

negativt i den bemärkelsen. I nästa avsnitt handlar det om klass och vilka olika aspekter av 

detta som kan påverka klassresenärernas syn på sin bakgrund, klasskillnader och den nya 

klasstillhörigheten.  

3.2. Klassbegreppet  

När det gäller klassbegreppet är det relevant att ha i åtanke att det genom historiska epoker 

definierats olika och där begreppet även idag skiljer sig mellan varandra inom skilda 

forskningsfält och av olika personer. Klassanalysen inom sociologin har även oftast sin 

utgångspunkt i Marx och Webers stora klasstraditioner. (Karlsson 2005 s. 13) Bourdieu är 

dock numera välanvänd inom sociologin och har blivit den tredje sociologiska 

klassteoretikern, bredvid Marx och Weber.  Jag har i denna studie valt att fortsätta utgå från 

Bourdieus kultursociologiska klassperspektiv då jag analyserar klassresenärernas erfarenheter 

och hur livsstilen påverkas, vilket kan kopplas samman med betydelsen av olika kapital. Vad 

klass är enligt Bourdieu nämndes även på ett mer övergripande plan tidigare i teorikapitlet där 

jag presenterade kapitalteorin, habitus och de olika kapitalformerna. Men för att ge en mer 

tydlig och specifik beskrivning följer här en sådan.  
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Klass enligt Bourdieu är ett samlingsnamn för sociala grupper som utifrån homogena 

(likartade, enhetliga) distinktioner skapade av kapital, formar olika handlings-, och tankesätt. 

Det vill säga där sociala villkor och sociala strukturer återskapas, reproduceras och definieras 

utifrån vilken position en individ har i samhället. Bourdieu vill komma åt varför individer 

anpassar sig till den klassmässiga ordningen genom att beskriva samvariationen mellan 

klassförhållanden som är grundade i livsvillkor som påverkar livsstilen, smaker, bakgrund och 

utbildning å ena sidan, men å andra sidan samtidigt också påverkas av sociala positioner. 

Genom detta vill Bourdieu visa att det finns flera faktorer som samverkar till reproduktionen 

av klasserna istället för att det enbart skulle finnas en huvudförklaring till klassamhällets 

struktur. Det vill säga att det enbart har en ekonomisk bidragande orsak. (Bourdieu 1984 s. 

95-96; Karlsson 2005 s. 15, 17)  

Denna definition av klass som beskriver sådant som påverkan av strukturer och positioner är 

relevant att ta del av i studien. Detta för att undersöka klassresenärerna som har en bakgrund i 

arbetarklassen och som senare får en ny klasstillhörighet och därigenom byter position. För att 

analysera detta om vad denna process och tankarna kring till den klassmässiga förflyttningen 

för klassresenärerna kan innebära, och hur de kan påverkas av den, vill jag använda mig av 

specifika skilda begrepp inom området. I nästa avsnitt följer därmed en begreppsutredning om 

olika aspekter av klass. 

3.2.1 Olika aspekter av klass  

Det första begreppet är klassidentitet. Detta kan vara den subjektiva känsla av 

klasstillhörighet som utgör klassidentiteten för individen. Men det kan även vara 

problematiskt att likställa identitet med en klasstillhörighet då en individ som tillhör en viss 

klasskategori per automatik inte behöver identifiera och känna samhörighet med den specifika 

klassen. Det innebär även att förhålla sig till samhällets uppfattningar och klasstrukturers 

påverkan om klass. Även yttre faktorer som yrkestillhörighet kan ha betydelse. 

Klassidentiteten kan behöva befästa en känslomässig komponent och dessa kan vara mer 

svårfångade och handla om sådant som attityder och emotionella föreställningar kopplade till 

konsumtionsmönster, levnadsförhållanden och vilken position en individ har i 

samhällsstrukturen. (Karlsson 2005 s.19, 51)  

Det andra begreppet är klassidentifikation vilket betyder att en har en samhörighetskänsla 

med en specifik klass. (Sohl 2014 s. 106-107) Det vill säga om klassresenärerna efter 

klassresan fortfarande identifierar sig som starkast med arbetarklassen även om denne ”på 
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pappret” genom sådant som sin universitetsutbildning och yttre faktorer som arbetsliv kan 

tillhöra en annan klass. Med andra ord innebär inte en klassresa att en automatiskt identifierar 

sig med den nya klassen utan där det istället kan handla om vilken klass en individ känner 

starkast samhörighet med.  

Det tredje begreppet är klassmedvetande som innebär att en har en förståelse i politisk 

bemärkelse att det råder olika intressen och sociala skillnader mellan klassen en själv tillhör 

och andra klasser. (Sohl 2014 s. 106-107) En central tankegång är att ett klassmedvetande 

består av en hierarkisk struktur som har tre olika nivåer. Den första och andra nivån är 

klassidentiteten, att individen kan identifiera sig med en klass och samtidigt anser att det finns 

olika samhällsklasser. Den tredje nivån handlar om att individen anser att det mellan klasserna 

finns motsättningar och att dessa är grundade i olika intressen. Vilket innebär att olikheterna 

som skapats av olika intressen som utgångspunkt leder till skilda attityder och politiska 

uppfattningar. (Karlsson 2005 s. 24) Genom ett klassmedvetande kan detta som klassresenär 

innebära sådant som att ha erfarenheter från arbetarklassen och sedan skapa sig nya 

erfarenheter och insikter i medel, eller överklassen i och med klassresan.  

Kollektiva identiteter är det fjärde begreppet och som bygger på en känsla av likhetstänkande 

och gemenskap. Exempel på kollektiva identiteter kan vara kvinnorörelsen och 

arbetarrörelsen. (Hammarén, N & Johansson, T 2009 s. 39-40) För klassresenärerna kan det 

innebära att känna en kollektiv identitet i arbetslivet, eller på fritiden, i möten i den nya 

klasstillhörigheten.  

4. Metod 

Dispositionen i detta kapitel är konstruerad så att forskningsmetoden i studien redovisas först. 

Därefter följer hur jag gått tillväga, bearbetning av det empiriska materialet, samt studiens 

etiska överväganden.  

Då jag vill undersöka framträdande drag hos ett fenomen om klassresenärerna genom att 

beskriva och karaktärisera dessa, samt inte avser att komma fram till generaliserande resultat 

för en större mängd population, är studien i det avseendet kvalitativ. För att skapa förståelse 

av de sociala processerna som det innebär att vara klassresenär har jag även använt mig av 

hermeneutik som forskningsansats. Denna förståelseansats var mest lämplig i denna studie då 

jag behöver vara bekant med de mentala processer som respondenterna genomgår för att 

kunna tolka och analysera detta i ett större sammanhang. Det vill säga att ha kunskap om 
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kontexten för att förstå helheten. Begränsningen som metodvalet medfört är att den 

hermeneutiska ansatsen kan resultera i ett övertolkande av materialet. Det kan även finnas en 

risk att det tolkas olika för olika individer. Detta har jag medvetet och aktivt försökt ha i 

åtanke under studieprocessens gång. (Aspers 2011)  

Följaktligen för att samla in data och kunna svara på frågeställningarna har fem 

semistrukturerade intervjuer genomförts. Tillvägagångssättet för intervjuerna har varit 

fokuserade intervjuer. Denna intervjumetod av fokuserade intervjuer karaktäriseras av dess 

flexibilitet och strävan efter att kartlägga betydelser som skiljer sig från den standardiserade 

metoden där syftet istället är att skapa en jämförbarhet genom att använda sig av begränsade 

svarsalternativ utifrån ett intervjuschema. Detta var således inte aktuellt i denna studie för att 

kunna fånga de enskilda respondenternas livsberättelser om sina klassresor. (May 2001 s. 152, 

160; Repstad 1999 s. 9) 

Studien lutar framförallt åt en abduktiv ansats på sådant sätt att jag pendlat mellan empirin 

och teorin. Detta innebär att systematiskt åskådliggöra teorin genom skapandet av det som 

samlats in genom empirin, och som i sin tur blir till i relation till teorin. Med andra ord 

betyder det att material har lagts till under forskningsprocessens gång och där det analyserats i 

ljuset av det redan existerade. Jag har även använt mig av en socialkonstruktivistisk ansats 

vilket innebär att ta hänsyn till den verklighet som respondenterna skapar och där jag är 

”medkonstruktör” till det som tillsammans har konstruerats. (Aspers 2011 s. 31-32, 102) 

4.1 Datainsamling  

Då frågeställningarna i studien berör klassresenärernas personliga erfarenheter valde jag att 

använda mig av kvalitativa forskningsintervjuer för att samla in empiri om detta. Genom 

semistrukturerade intervjuer använde jag mig även av öppna frågor utan givna svarsalternativ 

i de fem kvalitativa intervjuerna som genomfördes genom e-post. Detta i syfte att uppmuntra 

respondenterna att med egna ord formulera sina åsikter och erfarenheter kring sina klassresor 

och hur de kan ha påverkats av den. Den semistrukturerade intervjun karaktäriseras även av 

ett antal tydliga frågor som startar upp med ett ”komma igång samtal” inom fältet och som 

sedan smalnar av och blir alltmer detaljerade och specifika. Denna typ av struktur i 

intervjuerna för datainsamlingen av empirin var som mest aktuell i denna studie då jag hade 

tänkt ut specifika områden jag ville följa upp. Uppföljandet skedde genom att jag återkom till 

respondenterna med följdfrågor. (Aspers 2011 s. 143; Halvorsen 1992 s. 85-86) 
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4.2 Urval  

Studien utgår från ett subjektivt urval vilket innebär att ”handplocka” de individer som ger 

mest användbart material och data. Tillvägagångssättet för intervjuerna var följande: Efter att 

ha frågat runt i min omgivning efter någon som känner en klassresenär upptäckte jag tidigt 

svårigheten i att hitta kandidater. Tillslut fann jag två kandidater i mitt kontaktnät. Därefter 

för att hitta fler intervjupersoner placerade jag ut en annons i en Facebook-grupp på internet, 

och fick där ytterligare intresserade som jag kontaktade på e-post. Denna metod kallas 

snöbollseffekten och innebär att använda sig av en liten grupp informanter där forskaren ber 

om hjälp av dessa att komma i kontakt med andra som de känner, och där dessa intervjuas och 

sedan i sin tur frågar andra och som också intervjuas av forskaren. (Denscombe 1998 s. 23; 

May 2001 s. 161) 

Kriteriet för intervjupersonerna var följande:  

 Har en arbetarklassbakgrund och genom studier, högskola/universitet, som främsta 

medel bytt klass och gjort en klassresa  

 Föräldrarna hos klassresenären är inte akademiker 

 Intervjupersonerna kan blicka tillbaka på tiden då de studerade och se hur de kan ha 

förändrats efter den perioden då de är i den nya klasstillhörigheten  

Intervjuerna skedde som tidigare nämnts i e-postform då jag upplevde det svårt att hitta 

kandidater som ville ställa upp och ge sin tid på detta och där jag tidigt även upptäckte att jag 

fick så välformulerade och detaljerade långa svar av respondenterna, och en öppenhet att jag 

fick återkomma vid följdfrågor om något kändes oklart, eller där jag behövde få veta mer, att 

jag inte såg ett behov av att ses. En fördel med e-post kan vara att det är lättare att få 

människor att ställa upp på en intervju eftersom de kan svara när de har tid och en ytterligare 

fördel är att minimera risken att modifiera andras åsikter efter den sociala situationen en 

befinner sig i, och där intervjuer med e-post istället kan bli mer personliga och kännas mindre 

utlämnande för respondenterna. (May 2001 s. 154)  

Det visade sig även att det fanns ett behov av anonymitet från en respondent av personliga 

skäl som inte handlade om att denne är klassresenär utan om någonting annat. Eftersom jag 

redan var väldigt nöjd med det material jag samlat in och inte hade behov av att ses eller höras 

på telefon eller Skype för att få veta mer anser jag således heller inte att det påverkade studien 

på något sätt negativt. Hos flera av de övriga respondenterna fanns även en del geografiska 
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avstånd och begränsningar och detta sammantaget gjorde att jag resonerade mig fram till att 

studiens tillförlitlighet är starkare om jag använder mig av samma intervjumetod på samtliga 

respondenter.  

4.3 Bearbetning av materialet  

När jag hade samlat in mitt empiriska material var jag i ett förstadium av databearbetningen 

och behövde därför ”sortera” de intryck jag fått av materialet och dela in de i olika teman som 

jag antecknade för att skilja åt. Detta pga. jag i denna början och del av processen fortfarande 

saknade en större förståelse och överblick av fältet, vilket innebär att jag i det här stadiet inte 

visste än i vilken mening materialet skulle komma att ha i min forskningsprocess. Därför 

upptäckte jag att det var av stor betydelse att hitta en struktur och finna en ordning i det som 

samlats in. Denna indelning av det empiriska materialet kallas kodning och där jag valde att 

använda mig av det som kallas en öppen kodning. Detta innebär att gå igenom rad för rad det 

insamlade materialet och koda rad för rad samtidigt som en reflekterar kritiskt över vad som 

uppfångats. Tanken med öppen kodning är att undvika i så hög utsträckning som möjligt att 

skapa sig förutfattade meningar om materialet och istället öppna upp för tolkningar och 

förklaringsmönster. (Aspers 2011 s.169-172) 

Genom kodningen skapades vidare ett kodschema. Detta innebär den struktur av alla de 

ingående koderna som finns i studien. Detta kodschema var även av stor betydelse i den 

fortsatta analysen i processen där jag behövde distansera mig från det jag tagit in. Därför 

därutöver använde jag mig av en helhetsanalys. Vilket betyder att skapa sig ett allmänt intryck 

när jag läst igenom materialet och i det bilda sig en uppfattning av olika påståenden. 

Exempelvis se samband om flera intervjupersoner uttrycker liknande tankar, åsikter och 

attityder om fenomenet eller i sina erfarenheter. Under tolkningsprocessen av materialet när 

jag gick igenom intervjusvaren hade jag även genomgående frågeställningarna och de 

teoretiska utgångspunkterna i åtanke. (Aspers 2011 s. 174; Halvorsen 1992 s. 131) 

4.4 Etiska överväganden   

Studien värnar om respondenternas integritet och anonymitet vilket innebär att namnen är 

fingerade. Respondenterna fick om de ville, och innan de valde att delta eller inte, ta del av 

mina frågeställningar, syftet med studien samt en kort bakgrundsbeskrivning om vem jag är, 

vad jag studerar, samt vilket universitet jag studerar på. Från en etisk synvinkel får en 

forskare inte involvera människor utan deras samtycke eller heller inte undanhålla studiens 
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egentliga syfte eller frågeställningar. Respondenterna gavs även möjligheten till att hoppa av 

och dra sig ur under processens gång.  (Halvorsen 1992 s. 160) 

5. Resultat och analys  

I det här kapitlet kommer jag presentera de resultat jag fått fram efter mina genomförda 

intervjuer. Syftet är att besvara frågeställningarna som är till grund för studien. De 

frågeställningar som var till grund i studien berör hur klassresenärerna ser på sin nya 

klasstillhörighet och hur det är att göra en klassresa för en person som är född i en 

arbetarklassfamilj, för att se hur klassresenärernas upplevelser av att göra en klassresa och hur 

dess påverkan kan prägla en livsstilsförändring. Samt på vilka sätt klassresenärernas 

erfarenheter påverkats i sin livsstil av strukturer och normer.  

5.1 Vara i den nya klasstillhörigheten  

Det visade sig i flera delar av mitt material att klassresenärerna ofta kände sig begränsade i att 

få vara sig själva i den nya klasstillhörigheten och hur det påverkade de genom klassresan. Ett 

exempel kommer från intervjun med Eva. 

Eva: ”Kan också äcklas av mitt välmående, att detta privilegium liksom klibbar och känns 

obekvämt.” 

Evas beskrivning av att äcklas av sitt välmående visar ett klassmedvetande där hon förstår att 

hon befinner sig i en privilegierad position. Detta var återkommande även i Sohls (2014) 

studie där klassresenärerna förändrats i hög utsträckning i bemärkelsen att ha ett större 

klassmedvetande efter klassresan hade genomförts. Eva förklarar vidare hur hon i sin 

tillhörighet innerst inne tänker att hon tillhör arbetarklassen och ser det som sin klassidentitet 

där hon varken vill eller kan släppa den identiteten, hur det är stommen hon är byggd av, 

samtidigt som hon lever ett liv mycket i medelklassen och förklarar hur det för henne framåt, 

hur hon i viss mån njuter av den trygghet det för med sig. Även i Wennerströms (2003) studie 

visade det sig hur utvecklande och stimulerande klassresenärerna upplevde tiden efter 

klassresan längre fram i livet och där de beskriver det som en evig pågående process där 

klassresan gjorde att de kom vidare och inte hade fastnat. Detta återspeglas i intervjun med 

Eva.  

Eva: ”Å andra sidan bär jag alltid med mig mitt arv från min proletära eller icke-akademiska 

uppväxt och det är som att detta mitt arv från arbetarklassen både är en tyngd och en styrka. 
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Det finns stunder då det trycker ner mig, gör att jag ber om ursäkt för mig själv, skamset tittar 

ner och inte känner mig värdig, att det som är jag inte räknas. Men det finns också stunder då 

det stärker mig, får mig att känna stolthet och gör att jag tar plats och vågar visa upp och 

låta min bakgrund vara något som räknas.” 

Eva förklarar hur detta med klassresa är så dubbelt. Å ena sidan har hon tagit åtskilliga poäng 

på universitet och högskola och kan till viss del känna sig hemma, eller i alla fall inte helt 

obekväm, i en akademisk miljö. Hon beskriver att hennes arbetsdagar förflyter i en homogent 

borgerlig miljö, men där det samtidigt kan skapa djup skam och mindervärdeskomplex. Detta 

har en tydlig koppling till Bourdieus (1984) teori om hur ett nedärvt habitus för en 

arbetarklassperson som hamnar i en ny miljö utanför sitt eget blir extra tydlig och skapar en 

konflikt. Evas beskrivning visar även hur det får henne att ifrågasätta hennes värde som 

människa, vilket kan förstås utifrån bristen på socialt kapital. Brist på socialt kapital kan 

innebära och resultera i att inte känna gemenskap och samhörighet med en specifik grupp, och 

där det för klassresenärer som Eva uppstår en krock, en ambivalens, mellan bakgrund och 

uppväxt i arbetarklass till den ständiga påminnelsen om den yttre verkligheten med 

interaktionen av den borgliga miljön på arbetstid Eva förhåller sig till, och medelklassområdet 

i staden hon bor i, vilket tillsammans skapar känslor av utanförskap. Det är också ett exempel 

på där klassidentifikationen i den nya klasstillhörigheten inte infinner sig.  

Eva beskriver vidare hur hon kom i kontakt med människor från en akademisk bakgrund när 

hon organiserade sig politiskt i solidaritetsrörelsen och kände en samhörighet där. Hon 

förklarar att den gemenskapen präglade henne starkare än klassresa i sig och där kontakten 

med den rörelsen ledde vidare till att hon hittade vägen till universitetet och kände att det 

kunde vara något även för henne. Detta kan ses som ett exempel på en kollektiv identitet där 

klassresenären präglades starkare av något utanför universitetsvärlden, mer än att studierna, 

kurskamrater, den nya klasstillhörigheten, i sig ledde till en större förändring. 

Att klassresenärerna i den nya klasstillhörigheten inte vågade ta plats eller en vilja att be om 

ursäkt för sig själva pga. sin bakgrund återkommer även i andra delar av mitt material. Det 

handlade om hur klassresenären efter klassresan även i möten med personer från den egna 

klassbakgrunden, det vill säga arbetarklassen, kunde hamna i en konfliktfylld situation där 

respondenterna undvek att visa vem denne själv som person hade blivit i den nya 

klasstillhörigheten. Ett exempel kommer från intervjun med Hanna när hon beskriver 

kontakten med personer från arbetarklassen.  
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Hanna: ”När jag umgås med dem tonar jag ner mig själv och pratar inte om mitt jobb eller 

val i livet”.  

Hanna umgås idag mest med personer från medelklassen men har kvar kontakten med några 

gamla klasskompisar från arbetarklassen. Hanna har blivit observant på att inte visa delar av 

sig själv och gör ett medvetet val att välja bort sådant som förknippas med hennes liv i den 

nya klasstillhörigheten. Detta beteende har en koppling till strukturer som beskriver mönster 

av hur vi förhåller oss till varandra genom oskrivna regler eller sådant som får oss att bete oss 

på ett visst sätt, det vill säga där Hanna som klassresenär i möten med personer som delar 

samma klassbakgrund som henne beter sig annorlunda i relation till dem pga. klassresan som 

fört henne dit hon är idag. Det visar även hur rådande normer vidmakthålls och där Hanna 

känner att hon inte är välkommen att delta om hon visar vem hon blivit efter klassresan och i 

den nya klasspositionen. Det beskriver hur ett starkt symboliskt kapital i ett sammanhang kan 

leda till begränsningar för klassresenärerna, både med personer från andra klasstillhörigheter, 

men även från den egen, samt där rädslan att ”sticka ut” hämmar dem.  

Det visade sig även i Wennerströms (2003) studie liknande erfarenheter av hur flertalet av 

klassresenärerna hade svårigheter att möta personer från det egna ursprunget efter klassresan 

hade genomförts där känslor av skam var påtagligt. Klassresenärerna beskrev hur de när de 

kom upp i tonåren hade svårigheter att diskutera med sina pappor på ett intellektuellt plan då 

de märkte att de dels hade vuxit ifrån föräldern efter studierna på högskolan, men även hur 

papporna tidigare när flickorna kom upp i tonåren hade haft svårt när de uttryckt sina egna 

åsikter och tankar. Klassresenärerna beskrev hur de därför under tiden och efter studierna på 

högskolan hittade andra som blev viktiga för dem att ha som samtalspartners eller mentorer, 

vilket kunde vara lärare de träffade på högskolan, och som kom att betyda mycket för dem 

känslomässigt och i bemärkelsen att fortsätta utmanas och utvecklas intellektuellt. Detta 

innebär att Hanna och andra klassresenär från den tidigare forskningen av Wennerström trots 

att de har ett starkare kapital efter klassresan hade genomförts upplevde att de behövde 

förminska sig själva i vad de åstadkommit och utvecklats till för personer, samt ett 

osynliggörande i effekten av, och bedrifterna i, vad de uppnått i arbetslivet. Vilket innebär att 

klassresenärerna återigen begränsas och ”hålls tillbaka” även i den nya klasstillhörigheten. 

Detta återspeglas även i intervjun med Sanna.  
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Sanna: ”I min familj uppskattades inte så kallat ”fint” folk. Det var sådana som inte var som 

dem. Att läsa eller att vilja ha något yrke som inte tillhörde händerna var inte heller ok. Yrken 

som var accepterade av föräldrarna var sömmerska, hembiträde och städare.” 

Detta är ett exempel på hur klassresenärerna behöver förhålla sig till sin arbetarklassfamiljs 

åsikter kring utbildning och vem som får ta del av den, och där levnadssätt från generationer 

tillbaka om vad som anses lämpliga yrkesval kan hålla tillbaka en klassresenär att själv våga 

söka sig till en högre utbildning eller ge sig in på en yrkesbana ingen annan i släkten tidigare 

varit på. Beskrivningen visar även hur Sannas familj gör jämförelser av klass där ”fint folk” är 

de intellektuella och där kroppsarbeten tillhör arbetarklassen. Detta om vad som är accepterat 

eller inte har även en koppling till Bourdieus (1992) teori om kapital där det råder olika 

föreställningar inom en specifik grupp om vad som är beundransvärt och vad en väljer att ta 

avstånd ifrån och där Bourdieu menar att en person gör detta från sin egen position i 

samhället, hur mycket kapital denne själv har inom det specifika området, samt vart den står i 

livet just nu. För Sanna som växer upp med att höra åsikterna om att familjen inte uppskattar 

”fint folk” innebär det att ett genomförande av en klassresa och få en annan klasstillhörighet, 

därmed utförs med vetskapen och insikten i att ”bli någon” familjen inte tycker om. Ett 

ytterligare exempel kommer från Sanna.  

Sanna: ”Har själv fått höra att jag tror att jag är värd mer än dem, säger mer om dem än om 

mig.” 

Precis som för Eva och Hanna var det för Sanna just konfliktfyllt att som klassresenär vara på 

väg till, befinna sig i, en annan klass men samtidigt ha rötterna kvar i arbetarklassen. I 

Trondmans (1994) studie beskrivs återkommande hur klassresenärerna i kontakt med sina 

uppväxtmiljöer blev sedda som ”märkliga” och ”konstiga” och möttes av attityder om att de 

inte skulle tro att de är någonting för att de studerat på högskolan. Sanna som vågade studera 

vidare trots motstånd från familjen råkade i likhet med Trondmans klassresenärer illa ut, det 

vill säga blev personligt kritiserad, vilket tyder på hur normer och kapital påverkar 

människors beteenden och hur svårt det som klassresenär kan vara att gå emot dessa och gå 

sin egen väg utan att riskera att bli utsatt.  

5.2 ”Förändra sin persona” 

Det visade sig även i andra delar av mitt material hur klassresenärerna, utanför 

ursprungsfamiljen, ofta var tvungna att förhålla sig till förutfattade meningar om dem själva 
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snarare än att få bli bemötta och behandlade som jämbördiga individer. Exkludering var i 

delar av materialet ett återkommande tema där klassresenärerna ställdes utanför i olika 

sammanhang där de fick kämpa hårdare för att göra sina röster hörda, blev bedömda i förhand 

med förutfattade meningar om hur det skulle klara av studieprestationer på högskolan när de 

har arbetarklassbakgrund, samt där det fick negativa konsekvenser om dem saknade 

studiebegåvning. Ett exempel på exkludering kommer från intervjun med Ika.  

Ika: ”Jag inser ju att bara det faktum att jag vet att jag har tillgång till språket försätter mig i 

en maktposition som de utan samma språk inte har tillgång till.” 

Ika känner sig överlag som arbetarklass och beskriver hur koderna är så bekväma och 

ingrodda för henne inom arbetarklassen. Det som för henne har förändrats från det att 

klassresan genomfördes är tillgången till språket och där det försätter Ika i en annan position 

när hon själv väljer att plocka fram det. Ika förklarar hur hon så ofta märker skillnaden i 

andras syn på henne skiftar från att ha sett hennes ”arbetarklass jag” som hon använder som 

utgångspunkt, till när hon känner sig tvingad att skifta över till ett medelklasspråk. Även detta 

har en koppling till Bourdieus (1995) teori om ”kapital” där kapital inom ett visst område 

skapar en position och där hierarkin i den rådande strukturen påverkar människors beteenden 

mellan varandra. Ikas erfarenhet att behöva anpassa sin person efter miljön hon befinner sig i 

är även ett ytterligare exempel på när ett nedärvd habitus påverkar klassresenären även i den 

nya klasstillhörigheten. Betydelsen av kapital som påverkar beteenden visade sig också i 

intervjun med Hanna.  

Hanna: ”Jag blev kallad professorn pga. min studiebegåvning, men det som skapade problem 

för mig under skoltiden var de som själva skulle vilja studera vidare men som av olika 

anledningar inte gjort det och som ständigt försökte sätta sig på mig.”  

Detta visar vilken norm som finns i den specifika situationen och där normer riskerar 

förstärkas i en miljö där en viss grupp är dominerande. Detta ger även uttryck för hur den som 

inte har möjligheten till att studera vidare men som vill göra det visar missnöje och beskriver 

hur personer som delar samma klassbakgrund som klassresenären utsätter den som vill ta sig 

vidare. Svårigheterna kring att inte vara utrustad med tillräckligt av kapital visade även 

Trondman (1994) forskningsmaterial där klassresenärerna med rötter i arbetarklassen kände 

sig som mest underlägsna personer med akademikerföräldrar pga. sin position att ha inte 

tillgång till alla koder som fanns i medelklassammanhang. Detta är istället ett exempel som 

visar de studiebegåvade klassresenärerna med tillräckligt med kapital för att klara sina studier 
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som med sina arbetarklassbakgrunder möter motstånd från arbetarklasspersoner pga. detta, 

och hur det försvårar tillvaron för dem att orka studera vidare när det resulterar i dessa 

konsekvenser. Betydelsen av hur klassresenärerna hanterar sina studier återspeglades i 

intervjun med Sanna.  

Sanna: ”Ska man se det riktigt krasst trodde de flesta i grundskolan inklusive lärarna att jag 

var helt utdömd och inte hade någon framtid överhuvudtaget. Hoppas verkligen att det är 

bättre idag. I nian när det var snack om val till gymnasiet gick jag till Syon och bad om hjälp. 

Han hånskrattade åt mig och kastade ut mig från sitt kontor. Han menade på att för en sådan 

som mig fanns det inget jag kunde bli.” 

Detta är exempel på där personer från arbetarklassen kan råka illa ut och där de ifrågasätts av 

sin omgivning i kampen om att ta sig framåt och i det får ett bemötande som de avvikande.   

Detta beskriver hur skolväsendet har en tydlig koppling till normen om vad det innebär att 

skapa sig en framtid och betydelsen av studiebegåvning, vilket även Sohls (2014) och 

Broadys (1990) studier visade. När Syokonsulenten uttrycker att det inte finns något att bli för 

sådana som Sanna innebär det att en viss kategorisk grupp medvetet exkluderas och inte 

behandlas som jämbördig. Det visade sig även i den tidigare forskningen av Trondman (1994) 

hur klassresenärerna möttes av en liknande attityder i kontakten med sina uppväxtmiljöer om 

att studier inte var till för sådana som dem, det vill säga för arbetarklassen. När Sanna döms ut 

även i skolmiljön innebär det att strukturer och normer om vilka och vad som anses höra 

hemma på högskolan reproduceras, bevaras och vidmakthålls. Detta visades i intervjun med 

Ika.  

Ika: ”Jag ser medelklassens ständiga arbete med att osynliggöra och förneka sin överordning 

och sina privilegier och hur de hela tiden omtolkar klassbestämda skillnader i 

beteendemönster till personlighetsdrag och personliga val.” 

Detta var just vad som hände Sanna när Syokonsulten inte undersökte vad det kunde bero på 

att Sanna hade svårare i skolan, utan istället menade att det hade framförallt med Sanna som 

person att göra. Det innebär även återigen att personer med arbetarklassbakgrund som vill 

studera vidare men som av omgivningen blir personligt kritiserade eller som saknar det 

betydande kapital som kan behövas för att klara högre studier riskerar att lämnas utanför och 

exkluderas.  Utanförskapet hos klassresenärerna återspeglades även i intervjun med Markus.   
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Markus: ”Studenter från landsorten och mindre städer var i minoritet för att inte tala om 

studenter från arbetarklassen. Några fanns och till viss del höll vi ihop. Ren diskriminering 

förekom knappast men kanske en brist på förståelse hur annorlunda livet kunde vara om man 

inte hade en pappa som var amiral eller civilingenjör. Det var dessutom underförstått, att 

arbetarbarn som blev läkare skulle få svårare att få arbete inom prestigefyllda branscher 

eller sjukhus i storstäder.” 

Även detta är ett exempel på erfarenheter av klassbestämda skillnader som klassresenärerna 

får uppleva under klassresan. Markus gjorde en klassresa framförallt för att skapa sig en 

annan framtid än tidigare generationer före honom hade haft då han hade sett hur en sådan 

livssituation kunde se ut med bristande ekonomiskt kapital. Han beskriver även hur klassresan 

från arbetarklass till övre medelklass har färgats av sina föräldrars starka engagemang i 

frikyrkan, pingströrelsen, snarare än präglats av klassresan i sig. Citatet ovan går att förstå 

utifrån Bourdieu (1995) som menar att studenter väljer en viss linje eller gör ett visst 

utbildningsval utifrån sitt habitus. Vilket kan resultera i att studier på högskolenivå upplevs 

som det gjorde i Trondmans (1994) studie som ingenting för sådana som dem, det vill säga 

för arbetarklassen.  

När Markus beskriver hur det var underförstått att personer från arbetarklassen skulle få det 

svårare att få arbete inom prestigefyllda branscher och sjukhus beskriver det även hur de 

övriga klasskamraterna utgår från att de själva med sitt habitus skulle klara sig bättre. Bilden 

om att en person pga. sin arbetarklassbakgrund automatiskt har det svårare visar på de 

förutfattade meningar som klassresenärerna får möta under sina klassresor. Påverkan av 

klassbakgrund och hur det kan resultera i exkludering och begränsningar visade sig även i 

andra delar av intervjun med Markus.  

Markus: ”Vi var tre syskon: en äldre syster och en tvillingsyster. Min äldre syster var 

studiebegåvad och ville bli språklärare. Hon fick ta realexamen och blev sedan sjuksköterska. 

Mina föräldrar sa: Vi har bara råd att låta en ta studenten och då får det bli pojken. 

Könsdiskriminering som gynnade mig. Min tvillingsyster var inte bra i skolan och slutade 

efter 8 år i folkskolan. Hon blev senare kontorist, jobbade med bokföring (utan utbildning) 

och är numera efter pension god man åt cirka 25 människor. Jag fick alltså plugga vidare och 

ta studentexamen. Var alltid bäst i klassen och hade lätt för att läsa och lära.” 

Markus föräldrar som skiljer syskonen åt pga. kön förevisar även i detta exempel en påverkan 

av strukturer. Då dessa strukturer har funnits sedan generationer tillbaka visar det hur det 
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vidmakthåller en maktordning där en grupp medvetet hålls utanför och inte inkluderas i att få 

delta. Problematiken kring den sociala rörligheten för kvinnor att göra en klassresa visade sig 

även i Wennerströms (2003) studie där mammorna till klassresenärerna själva inte kunde göra 

en klassresa men där de hoppades på att sina döttrar skulle få det annorlunda, vilket skiljer sig 

från detta exempel.  

Markus syster är även ett ytterligare exempel i denna studie på en kvinna som inte ansågs 

studiebegåvad och där det är relevant att jämföra även Sanna och Markus systers upplevelser 

med Solhs (2014) och Wennerströms (2003) studier där det åskådliggjordes betydelsen av 

”duktighet”, dvs. individuella prestationer, inre drivkrafter och studiebegåvning, vilket visade 

sig vara en av de avgörande faktorerna till att de kvinnliga klassresenärerna med 

arbetarklassbakgrund kunde genomföra sina klassresor. Att både vara kvinna och även sakna 

kapital kan innebära att det är svårare, som för Sanna, eller helt omöjligt som i Markus systers 

fall, att genomföra en klassresa. Men att vara man och att vara studiebegåvad, det vill säga ha 

tillräckligt med betydande kapital, kan resultera i det motsatta.  

5.3 Förändringar i vanor   

Det visade sig också i mitt material hur förändringar i sin livsstil i den kulturella bemärkelsen 

hade en viss koppling och samband med synen på ursprunget i arbetarklassen, den egna 

klassresan och upplevelserna i den nya klasstillhörigheten. Ett exempel kommer från intervjun 

med Hanna.  

Intervjuaren: ”Klär du dig annorlunda efter du genomgått klassresan?” 

Hanna: ”Tänker mer kvalitet och tidlöst”  

Hanna beskriver i sin nya livsstil i den nya klasstillhörigheten hur hon går mer på teater, 

konstutställningar och hellre ser på Kunskapskanalen än de kommersiella kanalerna efter 

klassresan genomfördes. Hon beskriver hur hon helst väljer närproducerat och kravmärkt om 

det är ekonomiskt möjligt. Detta visar en ny medvetenhet till produkter och där 

kulturformerna är kopplat till att ha fått ett starkare kulturellt kapital av klassresan och att vara 

i den nya klasstillhörigheten. Livsstilen Hanna beskriver i den nya klasstillhörigheten kan 

även kopplas samman med de typiska normer som finns inom medelklassen att gå mer på 

teater, se konst och vara intresserad av kunskapsprogram, än vad som ”anses” vara ”vanligt” 

inom arbetarklassen. Att det konsumeras mer kultur i en social kategori som redan innehar 
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kulturellt kapital, menar också Bourdieu (1991). Även Trondman (1994) fann hur 

klassresenärer på högskolan i kontrast till de andra eleverna från en ”bildad familj” hade gjort 

färre investeringar i kultur och utbildning, konsumerat mindre facklitteratur än 

akademikerstudenterna, och där klassresenärerna senare fick förändrade kulturella vanor 

genom klassresan. Ett exempel om synen på klassresan och bilden av klassbakgrunden 

kommer från intervjun med Hanna.  

Hanna: ”Ibland tror jag att jag gjort en klassresa för att jag tyckte att arbetarklassens normer 

var allt för snäva.” 

Exemplet visar även här, som tidigare delar av intervjuerna i studien, hur bristen på kapital 

kan resultera i normer som är begränsande. Hanna som har förändrats i sina kulturella vanor 

genom klassresan berättar vidare att hon inte tror att det är klassresan i sig som är orsaken till 

att förändringarna skedde. Utan förklarar att hon tror det snarare handlar om att hon är en 

högkänslig person som ifrågasatt gällande ordningar och inte gjort val som förväntats av 

henne. Detta visade sig även framförallt i den tidigare forskningen av Trondman (1994) som 

också beskrev klassresenärernas vilja att gå sina egna vägar, och även i Wennerströms (2003) 

studie om klassresenärernas inre drivkrafter. Det beskriver även hur det är en individuell resa 

som har utgångspunkt i vem Hanna är som person. Snarare än att den berott på yttre faktorer 

så som att Hanna har arbetarklassbakgrund, eller vill göra karriär, som påverkat att klassresan 

genomfördes. Tankar, erfarenheter och synen på arbetarklassen, den egna klassresan och den 

nya klasstillhörigheten återspeglades även i intervjun med Ika.  

Intervjuaren: ”Har dina kulturella prioriteringar förändrats av klassresan?”   

Ika: ”Nej, jag blandade från båda redan innan jag började studera så det har inte gjort 

någon skillnad i stort. Kanske att jag tonat ner det intellektuella eftersom jag fått en mer 

negativ bild av medelklassens narrativ sen jag läst på universitet. Men det har lika mycket 

med att göra att jag insåg hur repetitivt det är. I början gav det mig nya tankar eftersom 

perspektivet var nytt för mig, men sen insåg jag att det nästan alltid handlar om att generera 

den rådande diskursen i olika former.” 

Detta beskriver hur tiden på universitetet resulterade i ett avståndstagande där 

klassmedvetenheten som väcktes avskräckte Ika till att anamma förhållningssättet att vara mer 

intellektuell. Istället för att medvetet förändra sitt språkbruk till en mer intellektuell karaktär, i 

likhet med vad Trondmans (1994) klassresenärer beskrev i hög utsträckning när de läste 
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böcker och hur de såg på omvärlden, och genom detta signalera ett högre symboliskt kapital 

och även tydligare visa upp sin nya klasstillhörighet, valde Ika att medvetet minska den. Det 

är även ett exempel på där klassresenären såg maktskillnaderna som det intellektuella språket 

skapade och där Ika inte kände sig bekväm i att vara i den ”överlägsna” positionen. Detta 

återspeglades även i andra delar av intervjun med Ika.  

Ika: ”Jag gillar det avslappnade och jordnära i arbetarklassen och hur det inte är samma 

rigida krav på inordningar under narrativ och normer som jag ser i medelklassen.” 

Ika förklarar hur hon kände sig påtvingad av andra att göra en klassresa. Hon beskriver hur 

påtvingandet innebar att utbildningen på universitetsnivå är utformad på sådant sätt att en 

måste anpassa sig till medelklassens språk och koder för att kunna genomföra sina studier. 

Det vill säga där personer tagit för givet att Ikas studier handlade om att förändra och förflytta 

sig till medelklassen. Men där Ika förklarar hur det inte alls handlade om att byta klass eller 

göra karriär utan istället om en nyfikenhet att få lära sig nytt och där hon hade en kompis som 

också kom från arbetarklassen och som började studera på högskola och lyckades ta sina 

poäng. Det gav Ika modet att själv också våga försöka. Detta beskriver även en norm om vad 

som anses ”normalt” att ha för mål med sina studier, och där Ika utifrån blev ifrågasatt i den 

meningen att människor tyckte det var märkligt och oförståeligt, när hon ville annorlunda.  

6. Slutdiskussion  

I det här kapitlet presenterar jag slutsatser och svarar på studiens syfte.  Studiens syfte är att 

undersöka om en klassresa kan påverka människors livsstil genom påverkan av de olika 

kapitalslagen och hur det kan prägla klassresenärerna. Även att jag undersöker 

klassresenärernas egna levda erfarenheter, och om erfarenheterna av sina klassresor har 

påverkats av strukturer. Då den tidigare forskningen visade hur klassresenärerna hade skilda 

erfarenheter av sina klassresor svarar jag i detta kapitel på vad denna studie visar för orsaker 

kring att det kan skilja sig mellan varandra om en livsstilsförändring äger rum. 

Studien visade att klassresenärernas livsstil förändrades av klassresan i en ganska liten 

utsträckning. Anledningen till detta var flera. Klassresenärerna blev i möten med den nya 

klasstillhörigheten och även i kontakt med sitt ursprung på flera skilda sätt begränsade i att få 

vara sig själva och även att de kände att de behövde förändra sig som personer för att passa in 

eller för att inte bli utstötta. Vilket kan ses som en huvudförklaring till varför livsstilen inte 

förändrades. Detta berodde på normer och strukturer som påverkade erfarenheterna och 
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resulterade i utsatthet och exkludering för klassresenärerna. Det innebar att klassresenärernas 

habitus fortsatte prägla och begränsa dem även senare i livet.  

Intervjuerna visade inte att livsstilen förändrades i någon högre utsträckning, annat än hos de 

som var studiebegåvade och hur dem som saknade denna överlag råkade mer illa ut, fick utstå 

större utsatthet, än de som hade lättare för sig i skolan. Men det visade ingen skillnad mellan 

att livsstilen förändrades i en allt högre utsträckning än hos de som var studiebegåvade. 

Utifrån intervjuerna går det således inte att säga att klassresenärerna förändrades på grund av 

sin brist på erkända kapitalformer, och att de senare kompenserade för denna brist. Dock 

visade intervjuerna tydligt när det gällde konsumtion och tankarna kring val av det, att detta 

hade förändrats under klassresans gång. Intervjupersonerna beskrev att de blivit mer 

medvetna och eftertänksamma när det gällde sådant som förändringar i vanor, vad gällde sina 

inköp av produkter, samt att gå mer på teater och annat inom kultur. 

Studien visade ingen märkbar förändring mellan vilken klass klassresenärerna starkast 

identifierade sig med och om skillnader uppstått pga. detta i livsstilen. Snarare att de som 

identifierade sig som starkast med den nya klasstillhörigheten var de som tydligast också 

beskrev att det inte var klassresan i sig som bidragit till några av sådant som förändringar 

inom det kulturella, symboliska, sociala eller ekonomiska, utan istället handlat om vilka de är 

som personer. Det kan med andra ord ses som att en förändring hade ägt rum även om 

klassresan inte hade funnits eller genomlevts. Studien visade även hur det kunde vara andra 

delar av livet och orsaker som kunde påverka klassresenärernas livsstil starkare än klassresan 

i sig, så som solidaritetsrörelsen och pingströrelsen.  

Den största skillnaden som studien istället visade hos klassresenärerna var en inre omvandling 

som framförallt innebar ett större klassmedvetande, snarare än yttre förändringar i livsstilen.  

Eftersom denna studie visar hur komplext och motstridigt det kan vara att göra en klassresa 

för en klassresenär är det tänkvärt att undersöka detta från ett annat perspektiv. Det som har 

genererats att undersöka vidare i framtida forskning efter denna studie har genomförts är hur 

personer på universitetet eller i den nya klasstillhörigheten med medelklassbakgrund och 

överklassbakgrund ser på klassresenärerna. Detta då den här studien så tydligt visar att 

klassresenärerna möter motstånd i sina klassresor skulle det vara intressant att även undersöka 

det andra perspektivet från icke-klassresenärer på högskolan eller i den nya klasstillhörigheten 

om hur de ser på personer som har arbetarklassbakgrund och gör en klassresa. De som möter 

klassresenärerna och skapar sig en bild och erfarenheter med dem. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor   

Övergripande frågor om klassresan:  

 Hur ser du på din klassresa?  

 Vilka faktorer har bidragit till att din klassresa blev möjlig?  

 Hur många känner du som ser sig själva som klassresenärer?  

 Vilken bild har du av arbetarklassen?  

 Varför valde du att studera vidare? Vilka var bakgrundsorsakerna?  

 På vilka sätt och inom vilka områden upplever du att frågor om klassklyftor och 

sociala ojämlikheter i samhället diskuteras idag? 

Frågor som berör vilka förändringar i livsstilen som kan ha skett:  

 Hur har klassresan påverkat dina kulturella prioriteringar: prioriterar du kulturella 

verksamheter (t ex bio, utställningar, föreställningar, konserter) som tillhör 

arbetarklass eller intellektuella (medelklassen)? Om båda, i vilken kontext prioriterar 

du arbetarklass respektive medelklasskultur?  

 Umgås du med personer från arbetarklass eller medelklass? Om båda i vilken kontext. 

 Känner du dig som arbetarklass eller medelklass? Om ibland den ena, ibland den 

andra, i vilken kontext.  

 Klär du dig annorlunda efter du genomgått klassresan? Om ja, på vilka sätt skiljer sig 

klädstilen idag från hur det varit innan studierna på högskolan?  

 Har klassresan påverkat dig i valet av mat, hur du väljer och vad du väljer att 

konsumera? 
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Bilaga 2. Presentation av klassresenärerna   

Eva, arbetar idag i en borgerlig miljö i södra Sverige och är bosatt i vad hon kallar ett 

”medelklassgetto”. Hon kom i kontakt med människor från en akademisk bakgrund när hon 

organiserade sig politiskt i solidaritetsrörelsen och kände en samhörighet där. Detta ledde 

vidare till att hon hittade vägen till universitetet och kände att det kunde vara något även för 

henne. Hennes intresse i studieväg har framförallt varit historia.  

 

Hanna, blir tidigt i skolgången kallad professorn av killarna i klassen pga. sin 

studiebegåvning. Hanna beskriver framförallt hur det först vid studierna på universitetet var 

där hon fullt ut förstod skillnaderna mellan sig själv och många andra. Idag lever hon ett liv i 

medelklassen som hon beskriver präglas av nyfikenhet och öppenhet.  

 

Ika, är uppvuxen i arbetarklass och lever idag ett liv som är lik den hon växte upp i, med både 

personer från arbetarklass och medelklassen. Hon beskriver hur hon under sin tid på 

universitetet inte alls hade förväntat sig att bli påtvingad att göra en klassresa. Ika menar att 

hon ville studera för att hon tyckte om att lära sig och att det inte handlade om en önskan eller 

en vilja att byta klass.  

 

Markus är läkare och uppvuxen i arbetarklass. Hans far var mejeriarbetare och hans mor 

sömmerska på en fabrik. Familjen var fattig och föräldrarna hade enbart råd att låta ett av de 

tre barnen att studera vidare och valde Markus pga. att han var pojke. Markus klassresa från 

arbetarklass till övre medelklass har färgats av sina föräldrars starka engagemang i frikyrkan, 

pingströrelsen. Han beskriver sig som en arbetarklassgrabb i hjärtat men har under åren gått 

mer åt det blåa hållet. Under hans studietid var han i sammanhang med personer framförallt 

från överklassen.  

 

Sanna, är äldsta dottern av tre, ansågs inte ha något ”läshuvud” av lärare och familjen. Hennes 

föräldrar kom till Sverige som arbetskraftinvandrare från Finland. Båda arbetade på fabrik till 

en början, men när Sanna föddes blev mamman hemmafru. Sanna utbildade sig till 

maskiningenjör och maskintekniker. Hon berättar att hon samlat på sig ”ett helsikes massa 

högskolepoäng” och lever idag i den övre medelklassen. 


