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Abstract

The purpose of this essay is mainly to study the reason behind students' visits to restaurants, 
and also their restaurant habits. The study also intends to find a possible difference in students
dining habits among the different social classes; working class and middle class.

This study contains qualitative methods. The qualitative research method is in the shape of 
deep interviews with ten students from different social classes who’s registered at Södertörns  
högskola.

The results of this investigation show that the consumer society along with the respondent’s 
habitus and access to capital, has influenced and created their opinions and habits around 
eating out. This has also created the similarities and differences between them.

Keywords:

Habtitus, consumption, restaurant, social class, consumer society

Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är framförallt att studera orsaken bakom studenters restaurangbesök, 
samt deras restaurangbesöks vanor. Studien avser även att hitta en eventuell skillnad på 
studenternas restaurangvanor mellan de olika samhällsklasserna, arbetarklass och medelklass.

Denna studie kommer att bestå av kvalitativa metoder. Den kvalitativa ansatsen är i formen av 
djupintervjuer med tio studenter från olika samhällsklasser som är inskrivna på Södertörns 
högskola. 

Det resultat som framkommit av undersökningen är att konsumtionssamhället, samt 
respondenternas habitus och tillgång av kapital, har skapat och influerat deras åsikter och 
vanor kring restaurangbesök. Detta har även format de likheter och olikheter som finns mellan 
de.

Nyckelord:

Habitus, konsumtion, restaurang, samhällsklass, konsumtionssamhälle



1. Inledning

I detta inledande avsnitt presenteras undersökningens ämne. Efter presentationen följer en

definition över de begrepp som är vitala för uppsatsen, samt en redovisning av uppsatsens 

frågeställningar och syfte. Därefter introduceras uppsatsens avgränsningar.

”Ett konsumtionssamhälle skulle inte ta lätt på en uppmaning att dröja med 

behovstillfredsställelse. Ett konsumtionssamhälle är ett samhälle av kreditkort, inte 

sparbanksböcker. Det är ett nu – samhälle. Ett samhälle som vi vill ha, inte vänta”

(Bauman.1998, s.51).

I dagens samhälle har konsumtion blivit allt viktigare. Det finns möjligheter att köpa sig själv 

in i en livsstil. Nästan allt är en fråga om kapital. Finns kapital vill individen oftast konsumera 

sin produkt nu och inte senare. Det är detta som citatet ovan vill demonstrera.

Individer väljer ibland att inte handla rationellt och prioriterar bort väsentliga och etiska köp 

framför estetiskt köp. Media är en stor orsak bakom detta. Reklam påverkar individers

konsumtionsvanor vilket kan bidra till att onödiga köp prioriteras. Har en individ tillräckligt 

med pengar kan han/hon köpa finare kläder, besöka lyxrestauranger och även anställa en 

inrednings- arkitekt som kan inreda ett hus efter ens egen smak.

Konsumtion kan vara identitetsskapande, dels genom att individer vill avskilja sin identitet 

och vara olik andra, samtidigt som konsumtion kan ge individer ett ömsesidigt erkännande. 

En individ vill inte vara exakt likadan som alla andra men samtidig vill denne inte sticka ut ur 

mängden på något negativt sätt. Eftersom Sverige är ett relativt jämställt land med tanke på att 

klassamhället inte är extremt utpräglat samt befolkningens inkomstskillnader inte är oerhört 

stora, så finns möjligheten att individer istället skapar hierarkiska skillnader mellan varandra 

genom manifestation med hjälp av konsumtion, kulturella och subtila saker. I Sverige finns en 

arbetarklass, en medelklass samt en överklass. Trots detta är de flesta relativt lika då det inte 

på någon högre nivå går att skåda några större skillnader mellan individer i jämförelse med en 

del andra länder som exempelvis USA. Detta kan skapa frustration för en individ. 
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Hypotesen här är alltså att i varje samhälle måste individer på något sätt manifestera sig själva 

och i Sverige tror vi därför att identitetsskapandet sker genom konsumtion, exempelvis genom 

att klä sig på ett specifikt sätt eller gå på operakonserter. I detta fall, i denna uppsats är fokus 

på restaurangbesök. Skillnaden dock på identitetsskapandekonsumtion gällande exempelvis 

kläder och bilar i jämförelse med restaurangbesök och musikkonsertbesök är att kläder och 

bilar är en väldigt grov manifestation av individens identitet då den är synlig för allmänheten. 

Restaurangbesök och liknande däremot är lite mer dolt. Restaurangbesök ligger nog i 

mellanskedet då folk fortfarande kan se en och slumpmässiga möten kan inträffa ute, i 

jämförelse med exempelvis om individen spenderar mycket pengar på musikskivor. Samtidigt 

kan de individer som har det sämre ekonomiskt ställt visa en tillhörighet till en viss status 

genom kläder, bilar och synliga varor som de egentligen inte tillhör till och därför inte lägger 

ned mycket pengar på annat exempelvis mat. I denna uppsats avses därför även att undersöka 

vilken typ av konsumtion studenter prioriterar.

1.1 Bakgrund

Klasser - medelklass och arbetarklass

Klasser och klassförhållanden kan skådas och uppfattas från flera olika perspektiv och är inte 

alltid det enklaste. Vilka faktorer är avgörande för att bestämma en individs klassidentitet?  

Flera olika teoretiska problem har diskuterats kring detta. Karl Marx (Cigehn.2001, s.35) har 

exempelvis tagit upp detta. Enligt Marx finns det tre olika orsaker till en individs inkomst: 

arbete, kapital och jord. Genom detta kunde en individ vidare delas in i en klasstillhörighet.

En avgörande faktor till vilken klasstillhörighet en individ har, är individens yrkesposition. 

Kön, utbildning och klassbakgrund är även betydande faktorer (Cigehn. 2001, s.35). En 

individs levnadsvillkor och inkomst har en stor påverkan på individens klasstillhörighet. Den 

klassiska orsakskedjan nedan påvisar detta samt hur de olika faktorerna bildar ”input” och 

”output”:

Orsaker/bakgrund                                   Klassposition                          Utfall/effekt

Det kan vara relativt svårt att veta en individs klasstillhörighet. Gränserna mellan 

arbetarklassen och medelklassen kan vara svåra att definiera. 

2



Klassidentitet handlar inte endast om samhörighet eller distans. Det handlar även om 

jämförelse, det vill säga, om det ”goda” eller det ”dåliga” levnadsförhållanden, samt det 

kapital en individ har. Känslan av samhörighet samt upplevelsen av det sociala förhållandet 

kan vara en trygghet för individen. 

När människors syn på klassidentiteten förändras ger det också en förändring i klassamhället 

(Cigehn.2001, s.17). Om arbetarklassens känslor förändas till att de känner en större 

tillhörighet till medelklassen, är detta av betydelse att levnadsförhållanden har förbättras för 

arbetarklassen. Distansen mellan arbetarklassen och medelklassen har då minskat. De olika 

klassklyftorna i samhället har minskats, vilket kan betyda att klassamhällets individer inte är 

lika genomskinliga eller påtagliga som tidigare. Orden arbetarklass och medelklass har inte 

samma inverkan nu som förr. Idag är det inte lika klart vart gränserna går. Detta kan vara ett 

tecken på ett möjligt bortdöende av klassamhället. Arbetsklassen har inte samma språkliga 

eller sociala innebörd som tidigare. På grund av den levnadsstandarden och välfärden som 

levs idag kan individen ha svårt att placera sig själv som arbetarklass i jämförelse med den 

tidigare generationen. En individs upplevelse av att tillhöra samhällets botten kan bidra till att 

individen placerar sig till medelklassen genom val av yrke samt akademisk utbildning 

(Cigehn.2001, s.14).

I en redovisning ur boken Arbetarklassens återkomst (Greider.1998, s. 21) påstås att cirka 70 

% av dagens samhälle utgörs av medelklassen. 20 % tillhör den lägre klassen, det vill säga att 

dessa 20 % är låginkomsttagare. De sista 10 % tillhör den rikare delen av samhället, det vill 

säga överklassen. Denna redovisning vill visa att Sverige genomgår en överföring till ett 

medelklassamhälle (Greider.1998, s. 21). 

Som sagt kan det vara oklart vad som avgör en individs klasstillhörighet, det vill säga, vilka 

faktorer som avgör vilken samhällsklass en individ tillhör. Som framgår i bilaga 2, finns det 

olika uppfattningar om faktorers eller kriteriers betydelse för klassidentitet.

I boken Arbetarklassens återkomst (Greider.1998, s.37) presenteras även en mindre 

undersökning där respondenterna fick välja mellan flera olika svarsalternativ gällande vilka 

faktorer som avgör individers klasstillhörighet. De fem vanligaste svaren var: arv, utbildning, 

yrke, inkomst och status. Med detta menas att dessa fem faktorer utgör bestämmelsen för en 

individs klassposition. 
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Syftet med denna undersökning var att belysa om individers föreställningar ligger i samma 

linje och kan kopplas till de sociologiska föreställningarna. Respondenternas föreställningar 

var lika de sociologiska uppfattningarna gällande bestämmelsen av klasstillhörighet. Generellt 

har personer med en medelklassidentitet en bättre uppfattning på vilka faktorer som kopplas 

till respektive klass. Detta kan förmodligen bero på den grad av kunskapskompetens som de 

innehar. Cirka en tredjedel av individerna som har en medelkassidentitet har en universitets-

eller högskoleutbildning, medan individerna med en arbetaridentitet är mindre än 15 %. Detta 

kan vara av anledningen att individer med arbetarklassidentitet värderar utbildning relativt 

lågt. Vidare anser 60 % av respondenterna att klassidentitet har något med arv, inkomst och 

yrke att göra. Idag är klasskillnaderna kännbara och synliga men det är ändå relativt 

sofistikerat (Greider.1998, s. 36 - 37).

1.2 Begreppsdefinitioner

Vi har valt att definiera följande begrepp eftersom dessa begrepp är centrala för uppsatsen.

Student - I denna uppsats innebär student en person som är inskriven och studerar på 

Södertörns högskola.                                                                                                           

Konsument - en individ som brukar produkter/tjänster för att tillfredställa sina beroenden och 

behov och gör det till sin personliga tillhörighet genom att betala för dem. 

Konsumtionssamhälle - Det samhället som vi lever i idag där en konsument stillar sitt begär 

och uppfyller sina behov genom att konsumera (Bauman.1998, s. 39).                                            

Samhällsklasser - olika befolkningsskikt i ett samhälle. I denna uppsats är fokus på 

arbetarklassen samt medelklassen i Sverige.                                                                                                            

Habitus – Enligt Pierre Bourdieus teori skapar habitus gemensamma sätt att se på världen 

runt omkring samt på sig själv. Det fungerar även som ett medel för att avgränsa sig från 

andra grupper.                                                                                                                             

Det sociala rummet - Enligt Pierre Bourdieus teori om det sociala rummet kan samhället

tolkas som ett socialt rum. Inom det sociala rummet motsvarar personers olika mönster av 

smak och livsstil rummets olika positioner.                    

Status – definieras i denna uppsats som en individs sociala ställning, där statusen bestämmer 

en individs plats i den hierarkiska rangordningen.
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1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att studera anledningen bakom varför studenter besöker restauranger,

samt vanorna kring detta. Undersökningen ämnar även hitta en eventuell skillnad på 

studenternas restaurangvanor mellan de olika samhällsklasserna, arbetarklass och medelklass. 

Studien kommer att påvisa hur studenternas bakgrund påverkar deras vanor och beteende.

1.4 Frågeställningar

 Vilka faktorer påverkar studenters möjligheter att besöka restauranger?

 På vilket sätt kan studenters identitet skapas genom deras olika konsumtionsval? 

 Hur skiljer sig studenternas restaurangkonsumtion i förhållande till de olika 

samhällsklasserna?

1.5 Avgränsning

Undersökningen har avgränsats till tio studenter på Södertörns högskola. Anledningen till att 

studenter på Södertörns högskola har valts att intervjuas och ingen annan målgrupp är av den 

orsaken att vi själva är studenter på den högskolan. Därmed har vi lättare tillgänglighet till 

intervjupersoner vilket vidare bidrar till att mindre tid tas upp. Undersökningen har även valts

att avgränsas till endast två samhällsklasser, arbetarklassen samt medelklassen. Orsaken till 

detta är för att göra undersökningen mer hanterbar genom jämförelse av endast två klasser. 

Dessa två klasser kommer även, troligtvis att bidra till mer påtagliga skillnader, än en 

jämförelse mellan exempelvis medelklassen och överklassen.
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2. Metod

I metodavsnittet presenteras allmän information om den använda forskningsmetoden. Detta 

avsnitt avser framförallt att beskriva hur arbetet har tagits fram.

2.1 Ansats

Kvalitativ forskning tolkar ord istället för siffror. Teorin väljs på grundval av de praktiska

forskningsresultaten. Metoden har en kunskapsteoretisk inställning som kan förklaras som 

tolkningsinriktad. Detta betyder att värdet ligger på en uppfattning av den sociala verkligheten

(Bryman. 2002, s.31, 33).

I förhållande till våra frågeställningar har en kvalitativ metod valts för denna studie. Grunden 

till varför en kvalitativ ansats har valts är för att få en mer detaljerad uppfattning kring varför 

studenter besöker restaurang, samt om klasskillnader har någon påverkan för eventuella 

olikheter i studenters restaurangbesökvanor. Vi ansåg att en kvalitativ studie med färre 

respondenter skulle ge oss en djupare förståelse över respondenternas tankesätt i jämförelse 

med en kvantitativ studie med fler respondenter som istället skulle bidra till en bredare 

förståelse av studieämnet. Med den anledningen var vi inte intresserade av användandet av 

den kvantitativa metoden och valde därför den kvalitativa ansatsen just för att få en större 

inblick i studieämnet samt få mer djup på data. Vi hade även till avsikt att genom den 

insamlade data, analysera och hitta mönster i materialet som vidare gav oss möjlighet att göra 

jämförelser. 

De teorierna som finns med i uppsatsen är inte till avsikt att bevisas eller prövas, utan de har 

valts endast som ett stöd för att ge en insyn i uppsatsämnet. Modellen nedan demonstrerar i 

stort sett hur denna undersökning har skett.
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1.  Generella frågeställningar

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner

3. Insamling av data 5.b Insamling av ytterligare data

4. Tolkning av data

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete

6. Rapport om resultat och slutsatser 5.a Specificering av frågeställningarna

Figur 1. En beskrivning av de huvudsakliga steg som ingår i en kvalitativ undersökning 

(Bryman. 2002, s. 252).

2.2 Undersökningens genomförande

Både primär- och sekundärdata har använts för insamlingen av material till uppsatsen. Internet 

samt konsumtionsrelaterad litteratur har använts som stöd för insamlingen av sekundärdata. 

För att få fram användbara teorier till studien har olika litteraturer använts. För att vidare få en 

större förståelse över arbetarklassen och medelklassen i Sverige har vissa hemsidor på 

Internet brukats. 

För att sedan få en djupare och ökad kunskap om studieämnet har primärdata tagits fram.

En semistrukturerad intervju har genomförts med tio studenter på Södertörns högskola. 
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Intervjun bestod av tidigare planerade frågor. Anledningen dock till att en semistrukturerad 

intervju användes var för att respondenterna ohindrat och öppet skulle kunna svara på 

frågorna, samt att ett utrymme skulle skapas åt författarna för uppföljningsfrågor. När en

semistrukturerad intervju utförs har forskaren en uppsättning frågor, men frågornas följd kan 

variera samt är även mer allmänt formulerade än vad de brukar vara vid en strukturerad 

intervju. Forskaren kan även ställa uppföljningsfrågor om något under intervjuns gång är 

oklart och forskaren vill ha svar på något ytterligare (Bryman. 2002, s.127).

En eventuell problematik som kan uppstå under en intervjus gång är att respondenter ibland 

kan ha en benägenhet att besvara frågor på ett sätt som de tror låter bra och som de tror att 

forskaren vill höra. Vi tror dock att vi har undvikit detta då vi under intervjuns gång 

formulerade frågorna på ett sätt som inte visade på att vi var för eller emot det ena eller det 

andra. Vidare, om en respondent inte förstod vad vi menade med en viss fråga formulerade vi 

om den så att den blev tydligare. Ett annat problem som kan uppstå under undersökningens 

gång är subjektivitet från forskarens sida. Vi har dock försökt hålla oss objektiva och haft 

kontroll över värderingar så att undersökningen inte påverkats på något avgörande eller skevt 

sätt.

2.2.1 Fallstudie

Fallstudier associeras oftast med en kvalitativ forskningsmetod. En fallstudie är en 

djupgående analys av ett enda fall, där det även kan handlar om studiet av ett fåtal fall i 

jämförande syfte. Undersökningsdesignen handlar om studiet av en viss plats. (Bryman. 2002, 

s. 64-65). I detta fall, i denna uppsats har en fallstudie utförts på Södertörns högskola där tio 

studenter intervjuades varav sju kvinnor och tre män mellan tjugo och tjugoåtta år. I 

jämförande syfte avsågs att hitta eventuella skillnader mellan studenter från arbetarklassen 

respektive medelklassen. Sammanlagt intervjuades sex respondenter från arbetarklassen samt 

fyra respondenter från medelklassen. I denna uppsats har vi valt att kategorisera de 

respondenter som haft en bakgrund med svårare ekonomiska förhållanden, föräldrar med 

lägre betalda yrken och utan akademisk bakgrund samt vart bosatta i förorten som 

arbetarklassen. 
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Medelklassen däremot har valts att beskrivas som de respondenter som vuxit upp under bra 

och stabila ekonomiska förhållanden, har utbildade föräldrar med akademisk bakgrund 

eller/och välbetalda arbeten samt vart bosatta i innerstaden. 

Eventuella respondenter från överklassen kommer att räknas in i medelklassen. Anledningen 

till varför tio intervjuer valdes att utföras är på grund av tidsbegränsningen för uppsatsen, 

samt även för att vi ansåg att ett tiotal intervjuer ändå skulle ge en förhållandevis tydlig bild 

av uppsatsens problemformulering. 

Innan den faktiska intervjun genomfördes valde vi att utföra två testintervjuer på bekanta för 

att få en uppfattning om intervjufrågorna faktiskt passade undersökningen. Vi kom fram till 

att de gjorde det men valde att lägga till några följdfrågor för att kunna få en ännu klarare 

förståelse till svaren. Den riktiga intervjun av respondenterna hölls i biblioteket på Södertörns 

högskola, bland annat för att det är en neutral plats med en lugn miljö. Vi gick till biblioteket 

vid två tillfällen under eftermiddagen, då vi visste att det fanns förhållandevis mycket 

studenter i byggnaden. Vi frågade framförallt studenter som befann sig i par. Detta eftersom 

det gick snabbare för oss då intervjuerna delades upp så att vi intervjuade hälften var, det vill 

säga, fem respondenter per intervjuare. Studenterna intervjuades var för sig, dels för att det 

skulle kännas mer bekvämt för de men även för att deras svar inte skulle påverkas av 

varandra.

Vi började med att informera om oss själva samt förklara syftet med uppsatsen. Vidare, 

eftersom en del av intervjufrågorna som ställdes var ganska personliga klargjordes det innan 

intervjuns start att det inte kommer finnas några namn med i uppsatsen, och att det är helt 

anonymt. Förklaringarna gjordes av den anledningen att vi ville skapa ett förtroende mellan 

oss och respondenterna. Vi skakade hand med samtliga respondenter, både före och efter 

intervjun, och majoriteten av respondenterna väldigt villiga och öppna under intervjuns gång. 

Intervjuerna tog cirka 30 minuter per respondent och sammanlagt ställdes 29 frågor som i 

stort sett handlade om respondenternas bakgrund samt nutida restaurangbesöksvanor. Då vi 

valde att dela upp intervjuerna så att det endast var en författare per respondent valde vi även 

att spela in intervjuerna med hjälp av en bandspelare. Som ensam intervjuare finns risken att 

gå miste om något som sagts under intervjuns då man samtidigt måste skriva ned allt. Av den 

anledningen valde vi därför att även spela in intervjun för att inte riskera förlust av viktig 

information. 
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Samma frågor ställdes till samtliga studenter där de fritt och öppet kunde svara på frågorna, se 

bilaga 1. När vi utformade intervjufrågorna hade vi i tankarna och som grund uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Vi transkriberade intervjuerna och letade sedan efter mönster i 

materialet. Därefter analyserades materialet med jämförelser och kopplingar till uppsatsen 

teorier.

3. Teorier

I detta avsnitt presenteras de utvalda teorierna. Teorierna som har valts är Pierre Bourdieus 

teorier om sociala rummet, habitus och kapital, samt Zygmunt Baumans teorier om 

konsumtionssamhället, olika konsumenttyper och valfrihet. Avsnittet inleds med att redogöra 

för Bourdieus teorier och går sedan över till Baumans teorier om konsumtionssamhället. 

Dessa teorier är som ett stöd för att ge en helhetsförståelse i uppsatsämnet.

3.1 Pierre Bourdieu

Den franske sociologen, Pierre Bourdieu är troligtvis mest känd för sina försök att 

sammanföra en teoretisk begreppsutveckling med empiriska undersökningar. Bourdieus 

bidrag till den sociala forskningen omfattar inte endast en social teori utan istället en 

begreppsapparat som han hela tiden testar i sina empiriska undersökningar (Järvinen.2007, s.

263). Bourdieu är även känd för sin handlingsteori som startar från de görligheter som ges av 

agenterna tagna som grupp och av strukturen i de situationer där agenterna handlar samt 

förhållandet mellan de. Denna filosofi är Bourdieus teorier om habitus, sociala rummet samt 

kapital. De olika kapitalen som Bourdieu talar om är: ekonomiska kapital, kulturella kapital, 

sociala kapital samt symboliska kapital (Bourdieu.1999, s. 7).

Citatet nedan vill demonstrera hur fokus ska ligga på studiet av hur smaker skiljer och uppstår 

mellan olika grupper av individer med hänsyn till individernas habitus, ställning i det sociala 

rummet samt tillgång till de olika kapitalen:

”Istället för den abstrakta relationen mellan å ena sidan konsumenter med sinsemellan

utbytbar smak och å andra sina produkter med egenskaper som uppfattas och

värderas lika av alla, bör sociologen studera en annan relation: den mellan å ena

sidan olika smaker, 
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vilka med nödvändighet varierar med de ekonomiska och sociala

betingelserna för sin produktion, och å andra sidan produkterna, till vilka dessa

smaker förlänar skilda sociala identiteter” (Bourdieu.1993, s. 249-250).

Bourdieus teorier är vitala för uppsatsen eftersom de ger en förståelse av interaktionen mellan 

individ och samhälle. Dessa teorier är även relevanta då de ger kunskap över de 

bakomliggande orsakerna till studenternas olikheter gällande smak, vanor och beteende samt 

hur deras smak uppkommit beroende på deras kapitaltillgångar och habitus. 

3.1.1 Sociala rummet

Enligt Bourdieu kan varje samhälle uppfattas som ett socialt rum. Inom det sociala rummet 

motsvarar individers olika mönster av smak och livsstil rummets olika positioner. Det sociala 

rummet är strukturerat på det sättet att individerna eller grupperna är uppdelade i det enligt de 

två differentieringsprinciperna: ekonomiska kapital samt kulturella kapital. 

Ju närmare individerna är varandra i dessa två dimensioner desto mer har de gemensamt och 

ju längre ifrån varandra de är desto mindre har de gemensamt. Denna differentieringsprincip 

visar hur vissa grupper har närmare kontakter till varandra medan andra visar på långt avstånd 

mellan varandra. Inom det sociala rummet har de individer som kommer från samma position 

i det sociala rummet och som har samma habitus större chans att mötas och komma bra 

överens än med de individer som kommer från andra positioner. Individers bakgrund, vanor, 

livsstil och värderingar avgör dess position i det sociala rummet. Genom att sammanföra 

individers föreningar av kapital kan man placera deras plats eller status i det sociala rummet 

(Bourdieu.1999, s. 16,18). Diagrammet nedan som ursprungligen är från Bourdieus verk La 

Distinction påvisar detta genom några indikatorer. 
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Figur 2. Linjen skiljer de individer som förmodligen röstar vänster från de som troligen röstar 

höger (Bourdieu. 1999, s. 17).

Diagrammet demonstrerar i den första dimensionen hur individerna är uppdelade utefter deras 

sammanlagda kapitalvolym. I den andra dimensionen är individerna uppdelade utefter den 

uppbyggnad som deras kapital har, med andra ord utefter vilken relativ vikt deras kulturella 

samt ekonomiska kapital har i deras fullständiga kapitalvolym. De individer som innehar en 

stor mängd kapitalvolym, exempelvis universitetsprofessorer, läkare och företagsledare, 

befinner sig i den första dimensionen. I den andra dimensionen befinner sig individer med 

minst kulturellt och ekonomiskt kapital, exempelvis arbetare utan kvalifikationer 

(Bourdieu.1999, s. 16-17).

”Smaken gör att man har det man tycker om eftersom man tycker om det man har” (Bourdieu.

1993 s. 306). Vidare för att koppla detta till denna uppsats, finns möjligheten att studenternas 

smak, bakgrund, uppfostran och habitus spelar en viss roll för deras vanor och åsikter kring 

restaurangbesök.

12



3.1.2 Habitus

Med hjälp av begreppet habitus kan en analys göras för att belysa relationerna mellan 

individers positioner i det sociala rummet och hur de positionerar sig själva utefter sina egna 

val. Begreppet kan förklara den enlighet i stil som sammanför erfarenheter och tillgångar hos 

en klass av individer eller hos en enskild individ. Habitus bildar principer för distinktiva och 

distinkta praktiker, exempelvis arbetarens politiska åsikter samt sätt att uttrycka den avskiljer 

från företagsledarens åsikter. I denna uppsats lär respondenterna från arbetarklassens 

konsumtionsvanor skilja sig från medelklassens respondenters konsumtionsvanor angående 

vad de äter, var de äter och hur de äter. Habitus verkar alltså bland annat som ett system som 

särskiljer. En viss tendens skapas som leder individen i ett tillstånd som styrker deras tidigare 

positioneringar, samtidigt som den får dem att hålla sig borta från situationer som utmanar 

och ifrågasätter deras habitus. Individer sitter hellre och diskuterar med en person som har 

samma åsikter än med en person som tycker helt annorlunda. Detta då individer trivs bäst med 

människor som har samma smak och åsikter. Habitus skapar gemensamma sätt att se på 

världen runt omkring samt på sig själv. Den har även som funktion att individer kan avgränsa 

sig från andra grupper. Habitus bildar olika klassificeringsprinciper för att göra olika 

grupperingar, olika smaker. Begreppet fastlägger vad som är gott och ont, bra och dåligt med 

mera. Skillnaden är dock inte jämt samma, exempelvis, ett beteende som anses vara nobelt för 

en person kan betraktas som simpel för en annan person och arrogant för en tredje. 

Individers framtida handlingar påverkas starkt av de erfarenheter som individen har upplevt i 

sitt liv. Det vill säga, habitus är som ett system där tidigare upplevelser väger tyngre än 

upplevelser senare i livet. Handlingar, värderingar och uppfattningar styrs av de tidigare 

erfarenheterna (Bourdieu.1999, s.19-22). Habitus är som ett resultat av individens livsvillkor, 

men som också utgör ramen för hur individen värderar och uppfattar andra människor 

(Järvinen.2007, s. 268). Dock är det huvudsakliga att när olikheter mellan tillgångar, åsikter 

och praktiker ses genom dem sociala uppfattningsprinciperna för att göra indelningar 

förändras de till symboliska skillnader och skapar en verklighet. Olikheter som bland annat 

tillgångar och sätt att bete sig vilka är bundna till olika positioner har samma funktion i

samtliga samhällen och verkar på ett likadant sätt som de olikheter som betecknar symboliska 

system, med andra ord som särskiljande tecken (Bourdieu.1999, s. 19).
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3.1.3 Ekonomiska kapital och kulturella kapital

Kulturella kapital handlar om en individs tillgångar till akademiskexamen, vetenskap, konst, 

kulturella verk, litteratur, språkkompetens, högkultur och exklusivitet. Detta kan exempelvis 

vara i form av en individs intresse för klassiskmusik och kunskap inom konst (Bourdieu.1999,

s.58). Ju högre bildad en individ är inom de olika kategorierna, exempelvis utbildning och 

konst desto fler tillgångar har individen till kulturella kapital. De ekonomiska kapitalen

handlar om en individs resurser, och materiella tillgångar som pengar och kläder. En koppling 

till de ekonomiska kapitalen kan göras beroende på om våra respondenter prioriterar 

konsumtion av kläder framför restaurangbesök. Prefererar respondenterna kultur framför makt 

och konst framför pengar, det vill säga kulturella kapital framför ekonomiska kapital, eller 

tvärtom?  Genom studenters utbildningsval samt sociala val stimuleras en preferens till 

antingen den intellektuella polen eller näringslivets pol inom maktens fält. Maktens fält är ett 

rum med kraftförhållanden mellan de olika kapitalformerna eller mellan de agenter som har 

ett stort ägande av en av de olika kapitalformerna för att kunna härska motsvarande fält samt 

där kamperna ökas varje gång värdet av de olika kapitalformerna betvivlas, till exempel, en 

individs växelkurs mellan ekonomiska och kulturella kapital (Bourdieu.1999, s. 38, 47). 

I en studie som denna kan möjligtvis en skiljelinje göras inom det kulturella kapitalet genom 

respondenternas språkstil. Individer från högre klasser har vanligtvis en annan stil på språket 

än vad individer från lägre klasser har. Studenter från medelklassen har möjligtvis även en 

enklare förståelse för ett akademiskt språk än vad studenter från arbetarklassen har, detta 

kommer dock inte diskuteras i denna uppsats.

Vidare är en ”vanlig” familj ett privilegium eftersom det är ett av de viktigaste villkoren för 

överföring av kulturella, ekonomiska sociala och symboliska kapital (se sociala och

symboliska kapital nedan). Förutom att familjen spelar en stor roll i reproduktionen biologiskt 

sätt har den även en avgörande roll i sociala syften, alltså reproduktion av strukturen på 

sociala förhållanden och det sociala rummet. Det är inom familjen som olika kapital överförs 

genom generationer. Familjen säkrar sin helhet genom att överföra kapital (Bourdieu.1999,

s.120).
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3.1.4 Sociala kapital

De sociala kapitalen avser de tillgångar en individ har genom sitt medlemskap i en viss grupp. 

De sociala kapitalen handlar om de tillgångar en individ har genom dennes, familjerelationer 

eller vänskapsband. Samtliga av uppsatsens respondenter är inskrivna på Södertörns högskola 

vilket leder till att de alla får tillgång till sociala kapital genom att sociala kontakter knyts med 

andra studenter på högskolan. För respondenterna har även eventuellt deras vänner och familj 

en påverkan på deras preferenser och val av restauranger.

3.1.5 Symboliska kapital

De symboliska kapitalen handlar om social ställning, prestige och status. Symboliska kapital 

är dock ingen egen kapitalform utan en kapitalform som de andra tre kapitalformerna 

omvandlas till när de anses legitima inom ett specifikt fält. Värdet på ett kapital blir dock inte 

symboliskt förrän kapitalet tillstås av andra agenter inom samma fält. Inom varje kultur finns 

olika fält och beroende på vilka sorts symboliska kapital en individ har bestäms dennes 

hierarkiska position inom fältet (Bourdieu.1999, s. 97). Bourdieus teori om symboliska kapital 

utvecklades genom att Bourdieu mellan åren 1957 - 1960 analyserade ett folkslag i Algeriet. 

Bourdieu utförde en analys över folkets uppfattningar och tankar om världen. Svaren som 

visade sig av denna undersökning var att den viktigaste tillgången för detta folkslag var 

hederskänslan. Hedern uppträder endast när medlemmarna i gruppen är överens om att vissa 

handlingar och speciella egenskaper är värda heder. Utav detta kom Bourdieu vidare fram till 

att striden om uppskattning och bekräftelse bildar det mest grundläggande i människans 

samliv (Järvinen.2007, s.278). 

För att koppla detta till denna uppsats kan exempelvis en individ som går ut varje vecka och 

äter på en trestjärnig restaurang med maträtter på 5000 kronor symbolisera i vår kultur en 

individ med pengar och status samt har en tillhörighet till medel/överklassen. Detta har 

däremot inte samma betydelse i en kultur där trestjärniga restauranger inte existerar och 

individerna inom denna kultur inte känner till restaurangens symbol. Bourdieu använder 

symboliska kapital för att klargöra varför exempelvis vissa yrken, institutioner, universitet och 

examina, uppvisar en högre prestige och status än vissa andra.
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Ännu en teori som har använts i denna uppsats är Baumans teorier om konsumtionssamhället. 

Att Bauman valdes var ett naturligt val, då en tydlig koppling till uppsatsens 

problemformulering kan göras. 

3.2 Baumans konsumtionssamhälle

En övergång från produktionssamhälle till konsumtionssamhälle har inträffat vilket har 

medfört djupgående förändringar. Den största förändringen är att individen tränas och fostras 

till att uppfylla kraven från sin sociala identitet. Med detta menas att män och kvinnor 

inkorporeras i den sociala ordningen för att få en plats där (Bauman.1998, s. 41). 

Det samhället vi lever i idag kan med ett simpelt ord kallas för konsumtionssamhälle. 

Individen vet mer eller mindre vad det innebär att vara en konsument. Det vill säga, att kunna 

stilla sitt begär och uppfylla sina behov genom att konsumera, vilket vidare betyder att 

individen är en god konsument. Att konsumera innebär att kunna ”bära dem, äta dem och leka 

med dem” allt detta för tillfredställelsen. Däremot menar Bauman även att konsumera betyder 

”att förstöra” . Under loppet av konsumtionen upphör de konsumerade sakerna att existera, 

andligen eller bokstavligen. När en individ redan äger produkten finner den inte samma 

funktion som innan den handlades. Begäret att vilja ha produkten har då försvunnit. Den äts 

antingen upp eller slits ut, vilket medför att den inte längre har samma lockelse. Produkten

förlorar förmågan att tillfredställa personens behov och önskemål. Exempelvis om en individ 

ständigt klär sig i en klänning som har köpts slits den tillslut ut, eller om en skiva spelas upp 

för ofta kommer individen senare tappa lusten att lyssna på skivan. Den blir därmed olämplig 

för konsumenten då den förlorar sitt lyster samt dess användbarhet vilket leder till att den inte

kommer konsumeras längre (Bauman, Z. 1998, s. 39).

3.2.1 Olika konsument typer

Enligt Bauman finns det tre olika konsumenttyper: den otillräcklige konsumenten, den ideala 

konsumenten samt konnässören.

Den otillräcklige konsumenten är den individen som inte riktigt har den ekonomiska 

tillgången för att kunna konsumera fritt. Individen måste ständigt överväga sina val av 

konsumtion. 
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Denna grupp av individer mister sin sociala funktion då de inte anses som potentiell 

arbetskraft. 

Människans ekonomiska tillgångar är det som värderas högst i ett konsumtionssamhälle. Den 

otillräcklige konsumenten uppfattas som misslyckad och samhällsoduglig människa. Detta 

kan i det långa loppet skapa skuld och skamkänslor hos dessa människor, vilket kan ha en 

verkan på deras framtida chanser samt sociala ställning. Att vänta för länge med konsumtion 

ses som en undergång för konsumtionssamhället samt ett stort bekymmer för dem som 

handlar med konsumtionsvaror. 

Bauman menar att för en idealisk konsument i konsumentsamhället ska tillfredsställelsen ske

ögonblickligen. De inhandlade varorna bör ge en omedelbar tillfredställelse där inga 

förarbeten ska göras innan konsumtionen. Konsumtionen ska ske impulsivt och utan baktanke

(Bauman.2006, s. 43). Tillfredställelsen däremot ska sedan upphöra när varan inte har lika 

stort värde längre. Denna process ska gå så fort som möjligt. Konsumtionen ska sedan 

fortsätta till något nytt och begäret att alltid ha eller äga något nytt ska finnas. Ska 

konsumenterna öka sitt konsumentbegär får det aldrig tillåtas vila. De ska utan uppehåll 

utsättas för tillfredställelse. I konsumtionssamhället har individen själv valet att välja vad som 

ska konsumeras eller vad som inte ska konsumeras.

Konnässören är den konsument som väljer sin konsumtion med omsorg. Denna handlar 

annorlunda i jämförelse med den ideala konsumenten, samt sällan utför spontanköp. Denna 

konsument brukar konsumtionsmarknadens valmöjligheter på bästa sätt och är alltid väl påläst 

och insatt. Mycket tid spenderas av denna grupp på valet av konsumtion. Det vill säga, 

konnässören utför inga onödiga köp och väljer oftast rätt. Att tid spenderas på valet kan ibland

ses som viktigare än själva produkten. 

Enligt Bauman strävar alltid konsumentmarknaden efter att förföra sina kunder 

(Bauman.2006, s. 43). Däremot om en konsument ska tillåtas bli förförd måste den själv 

tillåta det. I ett fungerande konsumtionssamhälle ska en konsument aktivt söka efter 

förförelse. Det finns alltid frestelse efter nya varor och produkter, och ett begär efter något 

nytt finns alltid. Marknaden har alltid en frestelse och har berövat konsumenterna på friheten 

att ignorera frestelsen. 
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Väl ute på marknaden dock har konsumenterna all anledning att känna sig som tillståndets 

herrar. Konsumenterna är då kritikerna, domarna och väljarna som skapar sin självidentitet för 

att passa in i samhället, och till att leva ett liv i denna form som erkänns som meningsfull.

Bauman talar även om att en stor förändring har skett under den industriella fasen och 

övergången till konsumtionssamhället. Förr var det ett faktum att individen först måste vara 

producent innan något annat kunde komma i fråga, detta under modernitetens industriella fas. 

Däremot i dagens samhälle, konsumenternas modernitet, är det ett faktum att människan först 

måste vara konsument innan den tänker på att bli något annat (Bauman.2006, s. 44).

3.2.2 Valfrihet

Enligt Bauman krävs kompetens för att kunna välja, vilket vidare är grundregeln i ett 

konsumtionssamhälle. Ju större valfrihet individen har och ju mer utöver den, sin frihet att 

välja, desto längre upp sitter individen i den sociala hierarkin. Ju högre upp individen sitter i 

den sociala hierarkin kan den räkna med att få mer respekt från omgivningen. Begränsningen 

av valet som görs beror på hur stor förmögenhet och inkomst individen har. Inkomsten och 

förmögenhetens grundläggande betydelse ligger i att öka konsumtionsvalets räckvidd.

”Det är ett nu samhälle. Ett samhälle som vi vill ha, inte vänta.” Bauman menar att ett 

konsumtionssamhälle är en plats för kreditkort och inte sparbanksböcker, där individen ska 

konsumera nu och inte vänta (Bauman.1996, s.51).

Individer som är pålästa och duktiga väljare i det stora konsumtionssamhället är eftertraktade. 

Vilket får konsumenterna att känna sig delaktiga och ha egen självvilja av valfrihet, vilket 

även gör att konsumtionen blir ett stort nöje. Detta gör att individerna inte känner sig tvingade 

eller pressade att konsumera.

Bauman menar däremot att detta är en illusion, och att det finns en stor begränsning på 

valmöjligheterna. De val konsumenterna gör är ändå begräsade. Begränsade efter de 

valmöjligheter som erbjuds på marknaden. Att ibland inte kunna välja det som eftertraktas

och inte själv kunna påverka det, kan ibland upplevas som stort missnöje.

18



Att ständigt konsumera och spendera pengar kan ge en status och kan ibland ses som ett 

tecken på att människan i fråga är framgångsrik. Konsumtionssamhällets normer för ett lyckat 

liv är att äga och konsumera. Detta kan även höja upp individens människovärde. Bauman 

menar att samhället klassificerar människorna som antingen otillräcklig konsument eller 

konsument. Att nå upp till frestelsen förr var inte svårt, det var endast att uppnå samhällets 

normer. I dagens samhälle dock är det inte lika enkelt att uppnå de normer som finns. Bauman 

menar med detta att mållinjen ständigt flyttas framåt. Bauman menar även att det inte finns 

några andra normer att uppnå längre, utan individen får istället spela sina kort rätt. 

Att inte delta i spelet regler idag menar Bauman är något som är svårt och att 

konsumtionssamhället har en för stark förförelseförmåga för att individen ska kunna dra sig 

ur. Frestelsen för att konsumera finns alltid ute på marknaden (Bauman.1996, s.43).

3.3 Tidigare undersökningar

Om upplevda konsumtionsbehov hos tonåringar med olika socioekonomiska bakgrund.

I denna tidigare forskning framkommer att fattigdom i Sverige inte handlar om att individer 

inte har mat på bordet eller går i trasiga kläder, utan det handlar snarare om att inte kunna 

erbjuda sina barn exempelvis utlandsresor, biobesök, restaurangbesök och liknande som barn 

anser som viktigt. En individ som är fattig här i Sverige kan känna sig utpekad och placerad i 

utkanten av det sociala livet. Konsumtionsmönster kan utgöra hur relativt bra eller dålig 

levnadsstandard en individ har. För att undersöka hur tonåringar med olika klassbakgrunder 

upplever konsumtionsbehovet har Emilia Coroiu från Lunds universitet (Ht 04) därför 

genomfört en kvantitativ studie. Syftet med undersökningen var att jämföra upplevda 

konsumtionsbehov hos ungdomar från olika klassbakgrunder. Författaren har valt att fördela 

de olika klassbakgrunderna efter vilka skolor eleverna är inskrivna i, vilket är 

kommunalskolor respektive friskolor. Inom friskolan anses ”rikare” ungdomar vara inskrivna 

och kommunalskolan lite mer ”fattiga” elever. 

Det framgick tydligt av undersökningen att respondenterna från de olika samhällsklasserna 

var i stort behov av statusprylar och kläder. De flesta ungdomar ansåg inte att märkeskläder 

kan förhöja deras status bland vänner och skolkamrater.
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Dock fanns det vissa ungdomar som betraktade statusprylar som viktiga och avgörande för

sitt eget välbefinnande bland andra ungdomar. Vissa ungdomar kunde känna en viss skillnad 

mellan grupperna, när det gäller anseende och prestige. De ungdomar som inte hade 

tillgången till märkeskläder kunde ibland uppleva diskriminering, samt som ett hinder för dem 

från att kunna utnyttja de möjligheter som står öppna för många andra. Märkeskläder och 

statusprylar blir viktiga först när individen saknar dem, exempelvis då föräldrarna inte har 

tillgång att förse sitt barn med sådana produkter. Majoriteten av ungdomarna lät sig inte 

påverkas av andras syn och åsikter gällande frågor om konsumtionsval. Det framgick av 

undersökningen att respondenternas vänner inte har lika stort inflytande på deras val av 

konsumtionen, som massmedia har (www uppsatser.se/uppsats/e099e85be7/). 

Denna uppsats påminner till en viss del om vår studie då den behandlar samma ämne, 

nämligen konsumtionsval och tankarna kring konsumtion bland studenter. Studien är 

dessutom sociologiskt inriktad då den även behandlar studenternas olika klassbakgrunder och 

bakgrundernas påverkan på studenternas åsikter. 

I valet och kvalet, studenters tankar kring konsumtion

En tidigare forskning om konsumtion har utförts av Anna-Carin Elb och Carolina Johansson 

år 2007 vid högskolan i Halmstad. Syftet med studien var att undersöka vilket förhållande 

studenter har till konsumtion. Författarna ville även lyfta fram studenternas erfarenhet av att 

leva i ett samhälle med så många olika valmöjligheter samt begäret av konsumtion. 

Undersökningen gick alltså ut på att studera hur studenter formar och framställer sig själva 

genom konsumtion. Författarna ville med denna undersökning visa den yttre påverkan i att 

konsumera samt vad som ligger i grund för en konsument. Författarna ville även bidra till att 

studenterna genom denna studie ska kunna reflektera och samtidigt på så sätt kunna göra mer 

medvetna och fria val i framtiden. 

Det uppenbarades att majoriteten av respondenterna har tagit sig an normen, det vill säga, att 

inte spara är god moral, då en god medborgare i konsumtionssamhället spenderar sina pengar 

för att bidra till samhällsekonomin. Konsumtion ska vara något självmant och ska frivilligt 

göras. Det ska inte upplevas som något tvingande. Författarna ville med denna uppsats visa 

medvetenheten om konsumtionssamhällets funktion och att individer med kritiska ögon ska 

reflektera över sin egen konsumtion (www.hh.diva-portal.org/). 
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Något som författarna upptäckte i sina respondenter var att deras habitus och olika 

kapitaltillgångar påverkade deras inställning till kläder. Utifrån deras olika bakgrund, familj, 

vänner och utbildning, skapades en påverkan på valet av deras klädstil samt på hur mycket 

pengar de spenderar. Det framgick av undersökningen att två av respondenterna påverkades 

framförallt av vänner och mödrar, gällande relationen till kläder. En viktig plats där 

respondenterna även påverkades mycket var i skolan. Detta eftersom mycket tid spenderas 

där. Vidare uppfattade författarna en tydlig bild av att respondenterna stävade efter att vara 

högt upp på den sociala hierarkin. Via kläder får de status, skönhet och framgång, och ju 

dyrare produktmärken desto högre upp hamnar de på hierarkin.

Denna undersökning är till en viss del mer lik vår studie i jämförelse med den tidigare 

forskningen ovan, med tanke på att författarna har ett liknande metodval samt teoretisk 

referensram vilket den ovan inte har. Även denna studie är sociologiskt inriktad. Skillnaden 

dock mellan vår studie och dessa två tidigare forskningar är att i denna uppsats är fokus på en 

specifik form av konsumtion, nämligen restaurangkonsumtion, medan i de tidigare 

forskningarna är fokus på studenternas tankar mer allmänt kring konsumtion. 

En nackdel, som vi anser, med de tidigare forskningarna, framförallt ”Om upplevda 

konsumtionsbehov hos tonåringar med olika socioekonomiska bakgrund” är att författarna 

inte behandlat Bourdieus teorier om habitus. ”I valet och kvalet, studenters tankar kring 

konsumtion” finns en liten del av teorierna med, men inte tillräckligt, då vi anser att en 

individs bakgrund och smak har stor betydelse för dennes tankar kring konsumtion.

4. Resultat

I detta avsnitt presenteras det material som framkommit av undersökningen. En redovisning

av svaren på de intervjufrågor som ställdes med anknytning till uppsatsens 

problemformulering utförs. Analys och tolkning av materialet kommer senare att redovisas i 

analysdelen.

Syftet med undersökningen är att studera anledningen bakom studenters restaurangbesök, 

samt deras restaurangbesöksvanor. Studien avser även att hitta en eventuell skillnad på 

studenternas restaurangvanor mellan de olika samhällsklasserna, arbetarklass och medelklass. 

Dessutom undersöks hur studenternas restaurangkonsumtion påverkas av vänskapsnätverk 

och familjeförhållanden, 
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samt hur studenternas åsikter om restaurangkonsumtion förhåller sig till annan konsumtion, 

exempelvis kläder. Intervjufrågorna som ställdes till respondenterna formulerades på ett sätt

så att de kunde kopplas till Bourdieus och Baumans teorier i uppsatsen, se bilaga 1.

Medelklass

För att kunna utföra en koppling till Bourdieus teorier ställdes frågor angående 

respondenternas familjebakgrund och uppväxt. Dessa frågor har stor relevans för denna 

uppsats då en individs bakgrund har stor betydelse för individens nutida vanor och åsikter. 

Habitus formar smaken. Frågor angående respondenternas nutida studiesituation samt 

framtidsplaner ställdes även.

Respondent ett är kvinna på 23 år som studerar journalistik, med framtidsplaner på att jobba 

som journalist, trivas på sin arbetsplats, och så småningom gifta sig. Hon skulle även vilja 

göra en jordenruntresa innan hon börjar arbeta. Hon bor fortfarande hemma på Thorildsplan 

och växte även upp i innerstaden. Under uppväxten levde hon under stabila ekonomiska 

förhållanden. Båda hennes föräldrar har akademiskutbildning då den ena arbetar som 

högstadielärare och den andra som ingenjör på Nokia.

Respondent två är kvinna på 20 år som studerar en kurs juridik tillfälligt på Södertörns 

högskola och vill sedan byta och studera juridikutbildningen på Stockholms universitet. 

Hennes framtidsplaner är att bli åklagare. Hon bor med pojkvännen på Lidingö. Hon växte 

upp på Östermalm och har aldrig känt av några pengaproblem under uppväxten. Båda 

föräldrarna har akademiskbakgrund då hennes mamma är domare och pappa advokat.

Respondent tre är kvinna på 24 år som studerar PEO- programmet med inriktning på

sociologi. Hennes framtidsplaner är att komplettera sin utbildning med kompetens inom 

socialt arbete och så småningom arbeta på någon organisation som arbetar socialt med 

människor. Hon bor med pojkvännen i Flemingsberg men växte upp på Södermalm. Hon 

växte upp allmänt stabilt ekonomiskt sätt, men vet att föräldrarna har haft vissa tider som vart 

svårare. Båda föräldrarna har akademiskbakgrund från lärarhögskolan och arbetar som 

lågstadielärare respektive högstadielärare.

Respondent fyra är kvinna på 23 år som studerar en kurs företagsekonomi denna termin och 

vill sedan studera nationalekonomi på Stockholms universitet. 
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I framtiden vill hon ha en framgångsrik karriär, arbeta i Sverige eller något annat europeiskt 

land inom det hon studerar samt bilda familj. Hon bor med pojkvännen i Årsta men bodde 

under uppväxten först i Solna och sedan på Odenplan. Hon har vuxit upp under stabila 

ekonomiska förhållanden. Båda föräldrarna har akademiskbakgrund. Hennes mamma äger en 

klädesbutik och pappa är läkare.

Eftersom dessa fyra respondenter samtliga har vuxit upp i innerstaden, under stabila 

ekonomiska förhållanden samt har föräldrar med akademisk utbildning där majoriteten har 

relativt välbetalda arbeten kategoriseras de i denna uppsats att tillhöra medelklassen. Att 

respondenterna växte upp med föräldrar som har välbetalda arbeten innebar det att de fick ett 

större ekonomiskt kapital som dessutom bidragit till status.  Med dessa egenskaper i åtanke 

uppfattas detta att samtliga respondenter från medelklassen har, genom sin familj tagit emot 

en överföring av de av kulturella, ekonomiska och symboliska kapitalen då det är inom 

familjen som olika kapital överförs genom generationer. 

Arbetarklass

Respondent fem är man på 26 år och studerar en engelska kurs. Framtidplanerna är att starta 

ett framgångsrikt företag. Han bor ensam och är uppvuxen på Skärholmen. Han har vuxit upp 

under relativt stabila ekonomiska förhållanden eftersom alla i familjen, sedan tidig ålder har 

arbetat och bidragit ekonomiskt till hemmet. Ingen av hans föräldrar har akademiskbakgrund, 

då hans mamma arbetar som barnskötare på dagis och pappa kör taxi.

Respondent sex är man på 27 år som studerar ekonomi och har som framtidsplaner att arbeta

inom ekonomisektorn, bilda familj och skaffa en hund samt båt. Han bor med sin mamma och 

styvfar i Hässelby, där han även är uppvuxen. Angående ekonomin har vissa tider varit bättre 

än andra. Hans pappa har civilingenjörsutbildning, dock växte han inte upp med sin pappa. 

Hans mamma har ingen akademiskutbildning, och arbetar som undersköterska.

Respondent sju är kvinna på 25 år som studerar ekonomi och vill i framtiden skaffa familj, 

leva gott och ha en bra karriär. Hon bor i Farsta som inneboende men är uppvuxen i Hagsätra. 

Hon antar att hon vuxit upp under stabila ekonomiska förhållanden men påpekar sedan att de 

haft vissa problem med ekonomin men att det är normalt. Ingen av föräldrarna har 

akademiskbakgrund och båda arbetar med försäljning.
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Respondent åtta är kvinna på 28 år som studerar turismvetenskap med inriktning på 

företagsekonomi. Framtidsplanerna är att studera till en magisterexamen och efter det kanske 

arbeta med destinationsutveckling i Sverige eller utomlands. Hon bor med sin kusin i 

Liljeholmen men växte upp i Vårberg. Då föräldrarna är skilda, hade hon det lite bättre 

ekonomiskt ställt hos sin pappa. Hos mamman var det lite tuffare eftersom mamman var 

ensamstående. Ingen av föräldrarna har akademiskbakgrund då pappan äger en grill/pizzeria 

och mamman är barnskötare.

Respondent nio är man på 25 år som studerar statsvetenskap. I framtiden vill han arbeta inom 

det han studerar, antagligen något inom etniska relationer samt vill bli ekonomiskt oberoende 

så snart det är möjligt, och ha en stabil inkomst. Han bor med sin mamma i Alby men växte 

upp i Dalarna. Angående frågan om familjeekonomin under uppväxten svarade han att vissa 

tider var bättre än andra, men han har fått jobba och tjäna sina egna pengar redan som 

tonåring, och inte fått mycket ekonomisk stöd hemifrån. Föräldrarna har ingen 

akademiskutbildning, och mamman är tillfälligt arbetslös och pappan äger en pizzeria.

Respondent tio är kvinna på 25 år som studerar programmet Konst, kultur och ekonomi. Då 

hon är musikintresserad är hennes framtidsplaner att arbeta med musiken och spela in en 

skiva, hon planerar även att flytta utomlands i framtiden. Samtidigt vid sidan om musiken vill 

hon arbeta inom det hon studerar. Hon bor med sin mamma och bror i Kista. Hon flyttade runt 

mycket under hela sin uppväxt. Hon påpekade att ekonomin inte alltid varit den bästa.

Föräldrarna har ingen akademisk bakgrund då hennes mamma arbetar i kassan på konsum, 

och pappa tillfälligt arbetslös men har tidigare varit restaurangägare.

Eftersom dessa sex respondenter bor och är uppvuxna i förorten, och majoriteten av de inte är 

uppvuxna under de bästa ekonomiska förhållandena, har föräldrar utan akademiskbakgrund 

och med lägre betalda arbeten kategoriseras de in i arbetarklassen i denna uppsats.

Vidare för att belysa restaurangbesök i förhållande till formandet av individers identitet 

ställdes bland annat frågor kring studenternas preferenser angående restaurangkonsumtion i 

förhållande till annan konsumtion, samt vikten av andra människors åsikter om dem. 

Dessa frågor ställdes med anledningen till att få en insyn i, om respondenterna hellre 

spenderar pengar på synliga föremål som kläder framför personlig njutning som att äta på 

restaurang. Enligt Bauman innebär det att alltid konsumera och spendera pengar ett 
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handlingssätt som kan ge status, och om en individ spenderar pengar på framförallt synliga 

föremål kan det ibland ses i andras ögon som ett tecken på att individen i fråga är 

framgångsrik.

Medelklass

Respondent ett, två och fyra ansåg att folks tankar och åsikter har en viss betydelse. 

Exempelvis utryckte sig respondent fyra såhär: ” Om du menar främmande folk så kan det ha 

en viss betydelse, kanske inte folk på gatan, men klasskamrater, arbetskamrater, folk på 

gymmet m.m. alltså folk som man träffar på oftare så har deras åsikter en viss betydelse, 

eftersom man vill ju ge ett bra intryck av sig själv, om folk tycker om en så mår man bättre av 

det”. 

Angående frågan om individer kan visa upp en tillhörighet till en mer sofistikerad livsstil om 

de äter på lyxrestauranger i jämförelse till att äta på McDonald’s ansåg samtliga respondenter 

att det inte nödvändigtvis handlar om att visa upp en viss tillhörighet till en exklusiv grupp 

genom att äta på lyxrestaurang framför snabbmatsrestaurang men påpekade även indirekt att 

individer som kommer från de högre samhällsklasserna har en tillhörighet som tyder på en 

större vana att äta på lyxrestauranger i jämförelse till de från den lägre klassen. Respondent 

fyra påpekade detta: ” Om jag skulle gå och äta lyx så gör jag inte det för att visa upp en 

sofistikerad livsstil, utan för att jag tycker om det mer än snabbmat, tycker inte ens om 

snabbmat. Men jag tror nog att det uppfattas i folks ögon så, just eftersom kanske det är 

främst en viss typ av folk som äter på lyx mer än andra”.

Gällande frågan om materiella produkter kan visa vem en person är ansåg respondent ett, två 

och fyra att materiella produkter visar en individs personlighet till en viss gräns, exempelvis 

påpekade respondent två detta: ”Ja, det kanske inte visar vem man är på djupet men genom 

kläder kan man ibland se om personen har mycket pengar, bryr sig om sitt utseende, och i 

vissa tillfällen personens intressen. Genom heminredning kan man se om personen är modern 

eller gammamodig osv.”. Respondent tre däremot ansåg inte att materiella föremål visar vem 

en individ är då många visar upp en falsk bild av sig själva för allmänheten. 

Samtliga respondenter hade svårt att svara på frågan angående prioritering av konsumtion, då 

de svarade att de älskade kläder men även att äta ute på restaurang. Däremot föredrog de att 

köpa ett par märkesjeans framför billigare plagg och några restaurangbesök i veckan. 

Respondent ett svarade såhär: ” Älskar kläder, så lägger ner det mesta av mina pengar på det, 

men väldigt mycket pengar läggs också ner på att äta ute”. 
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Arbetarklass

Respondent fem, sex och tio uttryckte att folks tankar och åsikter inte hade någon betydelse. 

Respondent sju, åtta och nio ansåg att vissa människors åsikter hade betydelse, framför allt 

familj och vänner, men även arbetsgivare, exempelvis svarade respondent nio såhär: ” Nej, 

jag är mig själv, anpassar mig inte så att människor ska gilla mig, sen när det gäller andra 

saker som tillexempel arbetsintervju osv. så anpassar man sig såklart eftersom det gäller ens 

liv, man vill göra ett bra intryck, sen bryr jag mig lite om familjens åsikter också”. Angående 

frågan om individer kan visa upp en tillhörighet till en mer sofistikerad livsstil om de äter på 

lyxrestauranger i jämförelse till att äta på McDonald’s ansåg respondent fem och sju inte att 

individer kan visa upp en mer sofistikerad livsstil genom att äta på lyxrestauranger i 

jämförelse med om de skulle äta på McDonald’s, då respondent sju svarade såhär: ” Nej, man 

kan väl se människor från vilken livsstil som helst ute på finare restauranger, vem som helst 

kan väl gå på fin restaurang utan att de behöver tillhöra en översofistikerad livsstil” 

Respondent åtta kunde inte ge ett riktigt svar då hon var osäker. Även respondent nio gav ett 

någorlunda oklart svar med en ton som lät lite defensiv. Respondent sex och tio ansåg att det 

är mer sofistikerat att äta på lyxrestaurang, då respondent tio svarade såhär: ” Ja, det är bara 

en känsla man får, det känns finare”. 

Gällande frågan om materiella produkter kan visa vem en person är ansåg respondent fem att 

en individs personlighet kan förstås genom materiella produkter då han svarade såhär: ”

Kläder kan ju såklart visa vem man är, klär man sig i svarta trasiga kläder med massa nitar 

är du antagligen punkare, klär du dig i slöja är du antagligen muslim, klär du dig i turban är 

du väl hindu osv.”. Resten av respondenterna ansåg att materiella produkter är ytligt och att 

det inte går att uppfatta en individs personlighet på djupet genom det. Det påpekades även att 

många försöker visa en sida av sig själva genom materiella produkter som de egentligen inte 

har. Angående frågan om prioritering av konsumtion påstod respondent fem, sex, tio och nio 

att kläder prioriteras bland annat av den anledningen att det var av vikt att se bra ut men även 

för att kläder varar länge. Respondent sju påstod att kläder prioriteras i de fall det behövdes, 

om det inte var nödvändigt att handla kläder prioriterades konsumtion som restaurangbesök, 

biobesök mm. Respondent åtta prioriterade ”nöjes konsumtion”. Respondent fem valde att 

handla ett par märkesjeans för 2000 kr framför restaurangbesök och billigare plagg. 

Respondent fem svarade såhär: 
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” Märkesjeans, för att då kan man äta hemma resten av månaden”. Resten av respondenterna 

svarade tvärtom, då de flesta tyckte att 2000 kr för ett par jeans var för mycket pengar.

Frågor ställdes även för att få en djupare insyn i respondenternas 

restaurangkonsumtionsvanor. Dessa frågor ställdes för att sedan kunna utföra en jämförelse 

mellan grupp As och grupp Bs vanor och tankar kring restaurangbesök.

Medelklass

Respondent ett, två och fyra föredrog att äta ute på restaurang framför hemlagad mat. 

Respondent ett svarade såhär:” Föredrar restaurangmat då jag har ätit väldigt mycket av det 

ända sedan jag var liten, mycket take-away och sådant så jag är van vid det och tycker om 

det”. Respondent tre emellertid prefererade hemlagad mat. Samtliga respondenter dock 

föredrog lyxrestauranger framför snabbmatsrestaurang.

Samtliga respondenters standard restauranger var medelmåttiga, där ingen nämnde någon 

snabbmatsrestaurang. Det som avgjorde valet av restaurang var framförallt standarden på 

maten men även miljön och servicen, priset hade inte den största betydelsen. Respondent två 

svarade såhär på frågan, vilka är standardrestaurangerna och varför: ” Hattori Sushi Devil för 

att jag älskar deras sushi, bästa sushin i Stockholm enligt mig och personalen är trevliga, 

fräscha ingredienser och skön miljö. Vapiano, eftersom de har jätte god pasta, väldigt fräscht 

och väldigt mysigt ställe och Capri eftersom miljön är jätte mysig och maten är jätte god”.

Med de ekonomiska kapitalen i åtanke ställdes frågor angående pengar. Samtliga 

respondenter ger dricks och har aldrig känt sig tvingade att äta på restauranger då de inte har 

råd men vännerna vill det. Respondent ett äter ute 4-5 gånger i veckan och spenderar 1500 

kr/månad på restaurangbesök av sin konsumtion som är på 4000 kr (exklusive hyra, el, 

räkningar mm). Respondent två äter ute cirka 5 gånger i veckan och spenderar cirka 3000 

kr/månad på restaurangbesök av 6000 kr. Respondent tre besöker restauranger cirka två 

gånger i veckan och spenderar 800 kr/månad på restaurangbesök av sin konsumtion på 2000 

kr. Respondent fyra besöker restauranger cirka tre gånger i veckan och spenderar runt 1200 

kr/månad av den sammanlagda konsumtionen på nöjen som ligger mellan 2500-3000 kr.
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Arbetarklass

Respondent fem, sex, åtta, nio, föredrar att äta hemlagad mat, exempelvis svarade respondent 

åtta såhär: ” Därför att jag vet vad jag stoppar i mig, jag vet vad som finns i maten, vad den 

innehåller, anser att det är fräschare med hemlagad”. Respondent sju och tio kunde inte helt 

bestämma om restaurang eller hemlagad mat var av preferens, men påpekade att de tycker om 

båda. Respondent fem, åtta och tio föredrar lyxrestauranger framför snabbmat, men påpekade 

även att besök på dyrare restauranger oftast inträffar vid mer speciella tillfällen. Respondent 

sex och sju föredrog varken lyx eller snabbmatsrestauranger utan något i mellansiktet. 

Respondent nio föredrog snabbmatsrestauranger då han svarade såhär: ” Jag föredrar nog 

snabbmatsställen, lyxrestauranger är inte riktigt min typ av ställe där man får en liten grillad 

räka med lite pasta, vill hellre ha en rejäl kebabtallrik”. Samtliga respondenters 

standardrestauranger var snabbmatsstandard till medelmåttiga. Exempelvis svarade 

respondent nio såhär: McDonald’s eftersom det är gott och det går snabbt, Birkastanspizzeria 

eftersom de har de godaste och största pizzorna till ett lagom pris och Foodcourt i 

Skärholmen C eftersom där har de flera ställen att välja mellan, kebab, libanesisk mat, 

asiatisk osv. och det är också gott och bra pris”. Respondent fem, sex, och nio ansåg att 

priset på maten var av relevans när det gäller val av restaurang. Respondent sju ansåg att 

standarden på maten är viktigast. Respondent åtta och tio ansåg att det är en kombination av 

priset och standarden på maten plus vem man befinner sig med, då respondent tio svarade 

såhär: ”Det första man tänker på när man går till en restaurang är ju priset, sen kommer 

standarden och sist service. Beror även på vem man är med, då man brukar bestämma 

tillsammans”. Respondent fem, åtta, och nio brukar inte ge dricks, men resten av 

respondenterna brukar ge cirka 10 % i dricks. Respondent åtta och tio påstod att de kan känna 

sig tvingade att äta ute när de egentligen inte har råd men vännerna vill, exempelvis svarade 

respondent åtta såhär: ” Ibland kanske, om man är flera och alla vill men man själv egentligen 

inte har råd så går man ändå för att man inte vill förstöra för de andra”. Respondent fem, 

sex, sju nio påstod att de sa till om de inte har råd. Respondent fem äter på restaurang 4 

gånger/månad och respondent sex gör det två gånger/månad. Respondent sju, åtta, nio och tio 

äter ute en - två gånger/vecka. Respondent fem spenderar cirka 500 kr på restaurangbesök av 

sin konsumtion som är på 2000 kr (exklusive hyra, el, räkningar mm). Respondent sex 

spenderar cirka 200 kr på restaurangbesök av sin konsumtion som är på 2000 kr. 
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Respondent sju spenderar cirka 500 kr på restaurangbesök av sin konsumtion som är på 1500 

kr. Respondent åtta spenderar cirka 200 kr på restaurangbesök utav sin konsumtion som är på 

cirka 600 kr. Respondent nio spenderar cirka 300 kr på restaurangbesök utav sin konsumtion 

som är på cirka 1000 kr. Respondent tio spenderar cirka 300 kr på restaurangbesök utav sin 

konsumtion som är på cirka 500 kr.

5. Analys

I analysavsnittet utförs en tolkning av respondenternas svar till intervjufrågorna, där 

studenternas inställning till restaurangkonsumtion ska belysas. Här analyseras även 

uppsatsens tre frågeställningar; Vilka faktorer påverkar studenters möjligheter att besöka 

restauranger? På vilket sätt kan studenters identitet skapas genom deras olika 

konsumtionsval? Samt, hur skiljer sig studenternas restaurangkonsumtion i förhållande till de 

olika samhällsklasserna? Syftet är att göra en analys med koppling till Baumans teorier om 

konsumtionssamhället, olika konsumenttyper och valfrihet, samt Bourdieus teorier om kapital, 

habitus och det sociala rummet och genom detta ge insyn i de olika respondenternas 

förhållande till restaurangkonsumtion.

Intervjun startade med frågor gällande respondenternas bakgrund. Dessa frågor ansåg vi 

viktiga att ställa då syftet med uppsatsen är att belysa olika studenter från olika klassers

förhållande och vanor kring restaurangbesök, och därför är det relevant att presentera 

respondenternas bakgrund, det vill säga deras habitus. Habitus formar smaken för olika 

individer. Habitus har en koppling till de olika kapitalen samt det sociala rummet och därför 

ansåg vi det viktigt att även redovisa dessa teorier. Baumans teorier är relevant för uppsatsen 

då de handlar om det samhället vi lever i idag, som är ett konsumtionssamhälle. 

En jämförelse har utförts där skillnader uppenbarades mellan respondenter från de olika 

samhällsklasserna. Det fanns dock även en del likheter. För att analysera frågeställningarna, 

Vilka faktorer påverkar studenters möjligheter att besöka restauranger? Och, hur skiljer sig 

studenternas restaurangkonsumtion i förhållande till de olika samhällsklasserna? Ställdes 

intervjufrågor framförallt kring respondenternas restaurangkonsumtionsvanor.

Samtliga medelklassens respondenter är uppväxta i de liter mer ”finare” områdena, såsom 

innerstaden. 
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Respondenterna har vidare vuxit upp i rådande stabila ekonomiska förhållanden. Detta medför 

till att respondenterna har genom sina föräldrar tillgången till ekonomiska kapital. De har 

dessutom föräldrar med akademisk bakgrund, vilket bidrar till en överföring av det kulturella 

kapitalet. Majoriteten av arbetarklassens respondenter har vuxit upp i olika förorter, där vissa 

har vuxit upp i de lite mindre ”fina” områdena. Med mindre ”fina” områden menar vi 

områden kända för att ha högre kriminallitet, och högre arbetslöshet än områden så som 

innerstadsområden. Ekonomin under uppväxttiden har för ett fåtal av arbetarklassens 

respondenter varit stabil, men för majoriteten har den inte ständigt varit det. Då samtliga 

respondenterna har vuxit upp med föräldrarna med mindre välbetalda arbeten och utan någon 

akademiskbakgrund bidrar detta till att de ekonomiska och kulturella kapitalen inte har 

överförts till respondenterna i lika stor utsträckning som det gjorts till medelklassens 

respondenter.

Gällande frågan om respondenterna föredrar att äta på restaurang eller hemma, samt om de 

prefererar lyxigare restauranger framför snabbmatsrestauranger eller tvärtom, svarade

samtliga respondenter från medelklassen att de föredrar lyxmat framför snabbmat, samt att de 

gör många restaurangbesök. Här finns en koppling till konsumtionssamhället och den 

idealiska konsumenten (Bauman.2006, s. 43). I konsumtionssamhället ska tillfredsställelsen 

ske ögonblickligen. De inhandlade varorna bör ge en omedelbar tillfredställelse där inga 

förarbeten ska göras innan konsumtionen. Konsumtionen ska ske impulsivt och utan 

baktanke. Här finns även en koppling till Bourdieus teori om habitus, där individens bakgrund 

formar dennes smak. Eftersom samtliga medelklassens respondenter har vuxit upp i en familj 

med god ekonomi bidrar denna ekonomi till en vana att äta ute samt på mer ”fina”

restauranger, vilket vidare har lett till att denna vana är kvar än idag. Eftersom respondenterna 

redan från väldigt ung ålder börjat gå ut och äta på restaurang har det satt ett avtryck i deras 

uppväxt, och vidare i deras habitus. Detta eftersom habitus är som ett system där tidigare 

upplevelser väger tyngre än upplevelser senare i livet. Handlingar, värderingar och 

uppfattningar styrs av de tidigare erfarenheterna (Bourdieu.1999, s. 19-22). Habitus är som ett 

resultat av individens livsvillkor (Järvinen.2007, s. 268). Därför blir ätandet ute på restaurang 

mer som en vana för respondenterna. För en person som inte besöker restauranger särskilt ofta 

kan detta uppfattas som något luxuöst. Det vi dock har uppfattat av respondenterna tillhörande 

medelklassen är att de inte ser något speciellt med att äta ofta på restauranger, utan det är mer 

som en del av vardagen. 
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Majoriteten av respondenterna från arbetarklassen däremot, som inte alltid har ekonomin att 

besöka restauranger ofta, påstods preferensen på att äta hemma framför restaurang. Detta kan 

tolkas som att respondenterna kanske inte alltid har valet att äta ute då ekonomin kan sätta 

stopp för det. Detta leder vidare till att de uppfattar restaurangbesök som något utöver det 

vardagliga, framförallt dyrare restaurangbesök. En annan tolkning kan vara att arbetarklassens 

respondenter har under större delen av sin uppväxt ätit mycket hemma, och ser detta som 

något de alltid har gjort. Att äta hemma kan vara mysigt och bidrar till en bra 

sammankoppling med familjen. Genom att istället göra ”fina” restaurangbesök mer sällan, 

bidrar det till att det blir mer uppskattat. En känsla av lyx för stunden. Arbetarklassens vanor 

gällande detta kan kopplas till teorin om den otillräcklige konsumenten (Bauman.2006, s. 43).

Den otillräckliga konsumenten är en individ som inte helt har den ekonomiska tillgången för 

att kunna konsumera fritt. Individen måste överväga sina val av konsumtion. Detta kan också 

kopplas till habitus då uppväxten bland dessa två klasser varit olika. Individer formas till det 

de växt upp med, och värderingarna följer med tills individen är vuxen. Då en individ fostras

och får vanan att oftast äta hemma leder det troligtvis vidare till att individen även i vuxen 

ålder kommer föredra hemlagad mat framför restaurangmat. För medelklassens respondenter 

ses restaurangbesök därför som något vardagligt medan för arbetarklassens respondenter kan 

detta ibland uppfattas som något luxuösare. 

En tydlig skillnad mellan klasserna som uppenbarades var att medelklassens respondenter 

föredrar restaurangbesök av medelmåttig till lyxstandard. Arbetarklassens respondenter 

däremot besöker snabbmat till medelmåttiga restauranger. Att individer besöker restauranger 

över huvudtaget kan kopplas till Baumans konsumtionssamhälle. Individer kan ibland känna 

sig tvingade att göra restaurangbesök, då samhället nästan kräver det, det vill säga i sociala 

sammanhang. Enligt Bauman (Bauman.1998, s.39) tränas och fostras individer till att uppfylla 

kraven från sin sociala identitet. Med detta menas att olika individer inkorporeras i den sociala 

ordningen för att få en plats där, och konsumtion är vidare ett sätt att stilla sina begär. Frågan 

som ställdes angående vilka respondenternas tre favoritrestauranger är, uppfattades en stor 

skillnad mellan de olika klassernas val. Medelklassens tre favoritrestauranger var av 

högre/dyrare standard, än arbetarklassens som låg på snabbmatsstandard. Här finns 

uppenbarligen en koppling till det ekonomiska kapitalet, det vill säga innehav av pengar. 

Habitus dock anser vi har den större betydelsen då respondenterna föredrar det de har ”lärt” 

sig är gott och är mer vana vid. 
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Gällande arbetarklassens respondenter exempelvis, uppmärksammades att de prefererar att äta 

på restauranger där de får mycket mat för lite pengar, det vill säga prisvärt. Detta kopplar vi 

till teorin om Konnässören där konsumenten väljer sin konsumtion med omsorg, samt utför 

sällan spontanköp. Denna konsument brukar konsumtionsmarknadens valmöjligheter på bästa 

sätt och är alltid väl påläst och insatt. Standarden på maten var dock även viktigt. 

För medelklassens respondenter däremot var inte priset av störst betydelse utan standarden på 

maten, samt miljön. Som respondent två påpekade var bland annat servicen och miljön 

väsentligast, där en trivsam och mysig miljö är viktigare än vart priset för restaurangbesöket 

slutar på. Respondent två påpekade även att hon alltid är ute efter att pröva nya ställen, vilket 

var av eget intresse; ”Det är alltid roligt och testa nya restauranger, där smaken på maten 

kan variera så mycket mellan olika restauranger”. Vi ser detta som en koppling till Baumans 

teori om den idealiska konsumenten som strävar efter en ögonblicklig tillfredsställelse. De 

inhandlade varorna borde ge en omedelbar tillfredställelse där inga förarbeten ska göras innan 

konsumtionen. Konsumtionen ska ske impulsivt och utan baktanke. Dessa konsumenter 

handlar endast efter känsla om vad de vill uppnå. Om konsumenten känner ett sug efter 

restaurangmat leder det till att konsumenten, utan några funderingar, kliver in i restaurangen, 

och priset behöver inte diskuteras. Konsumtionen ska sedan fortsätta till något nytt och 

begäret att alltid ha eller äga något nytt ska finnas. Att det ständigt finns nya valmöjligheter är 

alltså en tillfredställelse för denna respondent. För arbetarklassens respondenter, var som sagt 

priset viktigt, men samtidigt också standarden, det vill säga, det var mer av en kombination. 

Valet av restaurang beror även oftast på vilket sällskap individen har, och detta gällde för de 

flesta respondenter från de båda klasserna. Detta kan kopplas till det sociala rummet. Inom det 

sociala rummet motsvarar individers olika smaker och livsstil rummets olika positioner. Det 

sociala rummet är strukturerat på det sättet att olika grupper är uppdelade enligt 

differentieringsprinciperna. Denna differentieringsprincip visar hur vissa grupper har närmare 

kontakter till varandra medan andra visar på långt avstånd mellan varandra. Inom det sociala 

rummet har de individer som kommer från samma position i det sociala rummet och som har 

samma habitus större chans att mötas och komma bra överens än med de individer som 

kommer från andra positioner. Individers bakgrund, vanor, livsstil och värderingar avgör dess

position i det sociala rummet (Bourdieu.1999, s. 16,18).  

När frågan ställdes angående givandet av dricks svarade samtliga respondenter från 

medelklassen att de ger dricks. 
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Även de flesta från arbetarklassens respondenter gav dricks vilket vidare kan kopplas till att 

samhället nästan ”kräver” att detta ska göras. Detta är något som Bauman (Bauman.1998, s.41

)talar om i sin teori om konsumtionssamhället. Att nå upp till frestelsen förr var inte svårt, det 

var bara att uppnå samhällets normer. I dagens samhälle dock är det inte lika enkelt att uppnå 

de normer som finns. Bauman menar med detta att mållinjen ständigt flyttas framåt. Bauman 

menar även att det inte finns några andra normer att uppnå längre, utan individen får istället 

spela sina kort rätt. Detta influerar därför respondenterna. Om de flesta från sällskapet ger 

dricks, vill antagligen inte individen känna sig utanför, och väljer istället att följa sällskapets 

beteende. Detta innebär att spela sina kort rätt och passa in i omgivningen.

När frågan ställdes angående hur ofta respondenterna går och äter på restaurang, svarade 

medelklassens respondenter cirka 2-5 gånger i veckan för tre av fyra respondenter, den fjärde 

besökte restauranger mer sällan. Detta är ofta, och kräver en tillgång till ett stort ekonomisk 

kapital. Medelklassens respondenter kommer från tämligen ekonomiskt starka familjer vilket 

bidrar till att respondenterna har möjlighet att utföra detta. Här finns även en koppling till 

konsumtionssamhället (Bauman.1998, s. 41), där Bauman påstår, att i samhället som vi lever i 

idag vet individer i stort sätt vad det innebär att vara en konsument. Det vill säga, att kunna 

stilla sina begär och uppfylla sina behov genom att konsumera, vilket kan göras så länge 

resurser finns. Gällande respondenterna från arbetarklassen uppfattades en större variation. 

Respondent fem och sex besökte restauranger cirka två - fyra gånger i månaden. Detta tolkas 

som att respondenterna inte har det ekonomiska tillgången för att kunna utföra besök oftare, 

eller att de istället prioriterar att spendera pengar på annan konsumtion. Resterande 

respondenter från arbetarklassen besökte restauranger i snitt cirka två gånger i veckan. Vi 

anser att detta kan utföras av arbetarklassens respondenter eftersom de besöker restauranger 

samt handlar kläder med lägre prisnivå än konsumtionsprisnivån som medelklassens 

respondenter ligger på. Detta leder vidare till att de både kan besöka restauranger ofta och 

spendera pengar på andra produkter trots att de inte har lika stort ekonomiskt kapital som 

medelklassens respondenter har.

För att analysera frågeställningen: på vilket sätt kan studenters identitet skapas genom deras 

olika konsumtionsval? Ställdes frågor bland annat kring respondenternas tankar om 

restaurangkonsumtion samt deras åsikter kring restaurangkonsumtion i förhållande till mer 

”synlig” konsumtion exempelvis kläder. 
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Detta för att ge en uppfattning kring det eventuella värdet och vikten respondenterna lägger på 

att uppvisa en viss identitet eller bild för allmänheten, samt om deras åsikter skiljer sig mellan 

respondenter från respektive samhällsklass.

Majoriteten av medelklassens respondenter ansåg att andra människors åsikter hade en viss 

betydelse. De ville vara allmänt omtyckta, dock specifikt av de individerna i deras närhet. 

Detta kan kopplas till habitus samt det sociala rummet, då det kan vara ett sätt att hålla sig 

kvar i den positionen i det sociala rummet. Genom att anpassa sig efter gruppens värderingar, 

behålls positionen i det sociala rummet. Ifall de inte skulle följa gruppens värderingar finns 

risken att de möjligtvis blir utstötta från sin position. Här finns både en likhet och skillnad till 

arbetarklassens synpunkter. Likheten är att hälften respondenter ansåg att de nära anhöriga 

och familjens åsikter spelade en viss roll. Även detta kan då kopplas till det sociala rummet. 

Vi tolkar det som att familj och vänner har väldigt nära relationer till varandra. Då deras 

livsstil, vanor och bakgrund vanligtvis liknar, leder detta till liknande smak Den skillnaden 

som uppenbarades mellan klasserna var att arbetarklassens respondenter inte ansåg att andra 

individers åsikter var väsentliga. Detta tolkar vi som att denna grupp inte påverkas av yttre 

faktorer i lika stor utsträckning som förra gruppen. Vidare då de ingår i samma position i det 

sociala rummet, där det är medvetet om vad som är acceptabelt och inte acceptabelt, kan 

avvikande åsikter eller beteende möjligtvis leda till utfrysning. Därför är åsikterna från de 

”nära” individerna i respondenternas liv viktiga. Det vill säga respondenterna ansåg att 

gruppens samtycke var betydelsefullt till en viss utsträckning.  

När det gäller respondenternas åsikter kring uppvisandet av en sofistikerad livsstil genom att 

äta på lyxrestauranger, ansåg samtliga medelklassens respondenter att det inte handlar om att 

”visa” upp en tillhörighet utan att det är individens tillhörighet till en sofistikerad livsstil om 

individen regelbundet gör det, där en av respondenterna även tog sig själv upp som exempel. 

Detta kan kopplas till sociala kapital då de sociala kapitalen handlar om de tillgångar en 

individ har genom dennes familjerelationer eller vänskapsband. Majoriteten av medelklassens 

respondenter är vana vid att äta på ”finare” restauranger troligtvis genom deras band till 

människorna de vuxit upp med, nämligen familj och vänner. Arbetarklassens åsikter kring 

denna fråga däremot var väldigt olika och oklara men framför allt ansågs inte att individer 

kunde definieras utefter deras val av restaurang. 
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Genom frågor som ställts vet vi dock att arbetarklassen inte äter på lyxrestauranger i samma 

utsträckning som medelklassens respondenter gör. Detta kan tolkas som att medelklasens 

respondenter har en större vana att äta på lyxrestauranger i jämförelse med respondenterna 

från den lägre klassen, vilket vidare kan kopplas till deras olika habitus. Detta kan även 

kopplas till de ekonomiska kapitalen.  

Angående ekonomiska kapital ställdes frågor gällande hur mycket pengar respondenterna 

spenderar på nöjen per månad samt hur mycket av de pengarna som spenderas på 

restaurangbesök. Majoriteten av medelklassens respondenter spenderar mer på nöjen per 

månad och även mer på restaurangbesök än vad arbetarklassens respondenter gör. Detta tolkar 

vi återigen som att medelklassens respondenter är Idealistiska konsumenter då de konsumerar 

mycket och bidrar ekonomiskt till samhället, medan arbetarklassens respondenter definieras 

mer som Konnässören vilka väljer sin konsumtion med omsorg och tanke. Dock, som 

Bauman (Bauman.2006, s.43) nämner, anses inte detta som något positivt då att vänta för 

länge med konsumtion innebär en undergång för konsumtionssamhället.

Majoriteten av medelklassens respondenter ansåg att en individs personlighet kan uppfattas 

till en viss del genom materiella produkter då exempelvis en individs stil, smak och ibland 

politiska åsikter med mera kan skådas. Vi kopplar detta till teorin om valfrihet. Då en individ 

konsumerar ofta och spenderar mycket pengar kan denne förmedla status. Endast en 

respondent från arbetarklassen om att en individs personlighet kan uppfattas genom materiella 

produkter. De resterande respondenterna från arbetarklassen ansåg däremot att materiella 

produkter endast är ytligt och att många visar upp en bild av sig själva genom materiella 

produkter som inte egentligen stämmer överens med hur de faktiskt är. Detta påstående 

stämmer inte överens med Bourdieus teori om habitus och smak. Den uppfattningen individer 

har kring materiella produkter som kläder avgörs av vilken smak en individ har och smaken

har formats av deras habitus. Om en individ har de resurser som krävs kan denna onekligen 

köpa den stilen som eftersträvas, men smaken för denna stil måste finnas för att individen ska 

vilja ha den. 

Gällande frågan kring prioritering av produkter påstod samtliga av medelklassens 

respondenter att prioritering av synliga föremål framförallt kläder, samt konsumtion på 

restaurang, konserter och mer kulturella upplevelser låg på ungefär samma nivå, men att de 

samtidigt ansåg att kläder prioriterades lite mer. 
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Även respondenterna från arbetarklassen ansåg att prioriteringen låg på kläder och synliga 

föremål. Detta kan tolkas som att respondenterna anser att det ekonomiska kapitalet, makt och 

pengar prefereras framför det kulturella kapitalet. Om respondenterna hade prefererat konst 

och kultur hade det funnits en koppling mellan de och det kulturella kapitalet. Vi anser även 

att många individer ofta strävar efter en högre status än vad de har. Detta kan då förmedlas via 

dyra kläder och materiella produkter. Vi tror att det inte alls är ovanligt att en del individer 

spenderar pengar på det ytliga, det vill säga de andra individerna kan se, exempelvis kläder 

och bilar, och vidare istället väljer ett liv med lite sämre mat och standard på boende, vilket är 

saker som inte är lika direkt ytliga. Detta kan vara en koppling till Baumans teori om 

konsumtionssamhället, då individer ständigt vill konsumera på ett sådant sätt som kan ge 

status och vidare få individen att verka framgångsrik. Konsumtionssamhällets regler för ett 

vällyckat liv är att äga, vilket vidare kan höja upp individens människovärde. Bauman 

(Bauman.1996, s.51) menar att när individer har denna känsla av att folk ser och tror att de

har pengar, kan vara väldigt tillfredställelse för många. För vissa av arbetarklassens 

respondenter kunde en koppling skådas gällande detta. Angående medelklassens respondenter 

däremot tolkar vi det som att de uppfattade detta mer som en vardagshändelse, och såg ingen 

anledning att prioritera bort restaurangbesöken. Detta eftersom de har tillgång till det 

ekonomiska kapitalet för att besöka restauranger ofta.

Medelklassens respondenter valde att spendera 2000 kr på ett par märkesjeans framför flera 

billigare plagg och några billigare restaurangbesök. Majoriteten av arbetarklassens 

respondenter däremot valde tvärtom. Detta kan tolkas som att medelklassens tillgång till det 

ekonomiska kapitalet och deras bakgrund, bland annat deras ekonomiska bakgrund, påverkar 

deras förhållande och inställning kring detta. Detta eftersom smaken skapas av vanor och

erfarenheter vilket bidrar till att medelklassens attityder är olika arbetarklassens. Detta tolkas 

vidare som att det är mer naturligt för medelklassens respondenter att handla dyra 

märkeskläder än för respondenterna från den lägre klassen. Vidare när respondenterna handlar 

märkeskläder förändras deras ekonomiska kapital till symboliska kapital. De symboliska 

kapitalen visas alltså genom ägandet av ett dyrt märke och i detta fall de dyra märkesjeansen 

som kan symbolisera status. Detta kan även kopplas till Baumans teori om valfrihet 

(Bauman.1996, s.43). Konsumenter är väljare och kritiker, och skapar sin självidentitet för att 

passa in i samhället, samt leva ett liv på det sättet som anses som meningsfullt. 
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Det krävs dock kompetens för att kunna välja, och ju mer valfrihet en individ har desto högre 

upp sitter individen i den sociala hierarkin vilket medför större respekt från omvärlden. Vi 

tolkar även det som att medelklassens individer vill uppnå detta genom sina konsumtionsval, 

vilket de har möjligheten till då utsträckningen av valfriheten avgörs beroende på hur stor 

förmögenhet de har.

De sociala kapitalen handlar bland annat om en individs vänner, och därför ställdes frågan 

om respondenterna kan känna sig tvingade att äta på restaurang när de egentligen inte har råd 

men vännerna vill. Frågan ställdes bland annat eftersom vänner har en viss påverkan på 

varandra, samt för att vi ville belysa om respondenterna från de olika klasserna har samma 

känsla gällande detta. Medelklassens respondenter ansåg att de aldrig kände sig tvingade att 

äta på restaurang när de inte hade råd. Vi anser återigen här att det handlar om att 

respondenterna har tillräcklig tillgång till de ekonomiska kapitalen att de sällan behöver känna 

sig tvingade, då de oftast har råd. Gällande arbetarklassens respondenter som inte har samma 

ekonomiska möjligheter som medelklassens, ansåg trots detta, fyra av sex respondenterna att 

de inte kände sig tvingade och sa till om de inte hade råd. Vi tror att individerna i denna grupp 

oftast umgås med personer som har samma åsikter och syn på olika sammanhang, då individer 

trivs bäst med människor som har samma smak och åsikter. Habitus skapar gemensamma sätt

att se på världen runt omkring, och därför känner sig respondenterna inte tvingade då deras 

vänner möjligtvis har liknande habitus och de behöver vidare inte känna någon skam ifall de 

inte har råd. För de två respondenter som ansåg att de kände sig tvingade att äta på restaurang 

trots att de inte egentligen har råd, tolkar vi detta som att de känner sig mer beroende av att 

tillhöra en grupp då de befinner sig med vänner från en annan habitus. Det är viktigt för de att 

tillhöra en grupp, och vill inte på något sätt sticka ut.

Slutligen uppfattades ännu en skillnad mellan de olika klasserna, vilket var deras svar när 

frågor ställdes angående deras ekonomiska bakgrund. Arbetarklassen gav längre och mer 

öppna svar än vad medelklassens respondenter gjorde. Vi tolkar detta som att medelklassens 

respondenter kanske har blivit lärda att det inte är ”fint” att prata väldigt öppet om pengar, just 

eftersom de har tillgång till det.
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6. Slutsats

I denna uppsats har en studie utförts kring studenter från olika samhällsklassers 

restaurangbesöksvanor och åsikter. Genom de utförda intervjuerna upptäcktes att beroende på 

den habitus, position i det sociala rummet och tillgång av kapital har respondenternas åsikter 

och vanor influerats och skapats. Detta har även format de likheter och olikheter som finns 

mellan de. I denna uppsats har fokus varit på att besvara de tre frågeställningarna vilka ska 

besvaras i detta avsnitt; 

1. Vilka faktorer påverkar studenters möjligheter att besöka restauranger?

2. På vilket sätt kan studenters identitet skapas genom deras olika konsumtionsval? 

3. Hur skiljer sig studenternas restaurangkonsumtion i förhållande till de olika 

samhällsklasserna?

Slutsatsen är att respondenterna influeras av det samhälle vi lever i idag som präglas av 

konsumtion. Detta konsumtionssamhälle påverkar individerna att konsumera vilket vidare 

stillar deras behov. Dock beroende på hur mycket våra respondenter konsumerar, vad deras 

smak och preferenser är gällande restauranger samt vilken typ av konsumtion de prioriterar är 

avgörande beroende på vilken habitus, tillgång till olika kapital och således position i det 

sociala rummet de har. Utifrån den bakgrund, familj, umgänge och ekonomiska uppväxt har 

respondenternas smak och inställningar formats.

I vår uppsats har vi dragit slutsatsen att skillnaden mellan klasserna är att medelklassens 

respondenter värderar restauranger med bra miljö, god matstandarden samt bra service, vilka 

även är avgörande faktorer ifall ett återbesök ska göras. Vi ansåg däremot att arbetarklassens 

respondenter värderar restauranger som serverar mycket och god mat till ett bra pris. Detta 

anser vi återigen beror på respondenternas olika habitus som bidrar till dess olika smak och 

värderingar.  

En annan klasskillnad mellan respondenterna är att medelklassens respondenter besöker 

restauranger av högre standard än arbetarklassens. De besöker även i snitt restauranger oftare 

än vad arbetarklassens respondenter gör. Här anser vi att de ekonomiska kapitalen är en 

avgörande faktor, då medelklassens respondenter har en större tillgång till det vilket vidare 

leder till dyrare och oftare restaurangbesök. 
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Samtidigt handlar det om habitus då majoriteten av medelklassens respondenter redan från 

barnsben besökt restauranger ofta, och denna vana har då stannat kvar även i vuxen ålder. 

Arbetarklassens respondenter däremot har inte samma vana gällande detta. 

Gällande, på vilket sätt studenters identitet kan skapas genom deras olika konsumtionsval,

uppfattades att samtliga respondenter prefererade synliga föremål som kläder framför 

restaurangbesök om valet måste göras. Gällande detta val uppfattade vi det som att 

respondenterna prefererar synliga föremål eftersom det är mer synligt för folk än besök av 

restauranger. Det kan vidare vara tillfredställande för många att folk vet/tror att de har pengar. 

För medelklassens respondenter dock anser vi att valet kring detta inte behöver göras då de 

har tillräcklig tillgång till de ekonomiska kapitalen att inte behöva välja, medan 

arbetarklassens respondenter mer måste fundera på sina konsumtionspreferenser och val 

eftersom de inte har samma tillgång till kapital.

En individs habitus är något som har formats genom individens familj och uppfostran och är 

väldigt svårt att undvika. Dock kan en individ ändra sin position i det sociala rummet till en 

bättre än den positionen som individen vuxit upp i. Detta kan göras genom att skaffa sig mer 

av de olika kapitalen. Vi anser att våra respondenter från arbetarklassen kommer att uppnå en 

högre tillgång av de olika kapitalen genom deras studier. Genom att de studerar på en 

högskola får de en högre tillgång till de sociala kapitalen genom att sociala vänskapsband 

knyts. Vidare genom att de studerar och får en examensutbildning får de tillgång till de 

kulturella kapitalen, då kulturella kapital bland annat handlar om akademiskexamen, 

vetenskap, litteratur och språkkompetens. Detta kommer troligtvis även leda till en tillgång till 

de ekonomiska kapitalen då de genom sin utbildning även möjligtvis kommer få ett välbetalt 

arbete, vilket även kommer leda till en större tillgång till de symboliska kapitalen. Vi tror 

därför att allt detta kommer att bidra till att arbetarklassens respondenters vanor kring 

restaurangbesök kommer bli mer lika medelklassens respondenters.
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7. Förslag till vidare forskning

Det som vi anser hade kunnat göra denna studie bättre, ifall möjligheten och tillgången till 

mer tid och pengar hade funnits är att en deltagande observation hade utförts. Vi hade då följt 

med respondenterna genom deras studievardag och även tiden efter skolan i några dagar, där 

vi personligen hade kunnat uppfatta hur respondenternas familjeliv, vardagsliv och vanor

sker. En mer riktig syn på ämnet hade uppfattats då ens egna uppfattningar kan göras i 

jämförelse till respondenternas intervjusvar.

En annan intressant undersökning hade varit om en stor jämförelse gjorts mellan de olika 

könen inom de olika samhällsklasserna. Vi anser att detta även hade varit väldigt intressant att 

se om det finns något skillnad där.
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Bilaga 1

Intervju frågor

Respondenternas bakgrund.

 Kön:

 Ålder: 

Berätta om dig själv. 
 Var bor du? 

 Vart bodde du under din uppväxt?

 Bor du ensam eller med föräldrarna? 

 Växte du upp under stabila ekonomiska förhållanden?

 Vad studerar du? Vad är dina framtidsplaner?

 Har dina föräldrar akademisk bakgrund?

 Vad arbetar dina föräldrar med?

 Anser du att folks tankar och åsikter om dig är viktiga?
 Om ja, varför?

Respondenternas restaurangvanor.

 Föredrar du att äta ute på restaurang eller äta hemlagad mat?
 Om ja att du föredrar restaurang framför hemlagad, varför?
 Om ja, att du föredrar hemlagad framför restaurang. varför?

 Vilken typ av restaurang föredrar du? Exempel lyx restaurang eller snabbmats 
restaurang?

 Anser du att om du går och äter på dyrare/lyxigare restauranger att du kan visa upp en 
tillhörighet till en mer sofistikerad livsstil i jämförelse till om du skulle gå och äta på 
McDonald’s?

 Nämn dina tre standard restauranger. Varför är de dina standard restauranger?

 Vad är det som avgör ditt restaurang val? Exempelvis är det beroende på vem du 
befinner dig med, maten, miljön osv?



 Anser du att priset på maten är det väsentligaste eller är standarden på maten viktigare, 
eller servicen?

 Brukar du ge dricks?

 Hur ofta går du på restaurang? exempelvis hur många gånger i veckan/månaden?

 Anser du att du känner dig tvingad att gå på restaurang när du egentligen kanske inte 
har råd men dina kompisar vill?

 Anser du att materiella produkter visar vem du är?

 När du handlar vad är din prioritering av produkter? exempelvis spenderar du hellre 
pengar på kläder och synliga föremål eller föredrar du att lägga ner pengar på saker 
som ger dig personligen mer njutning exempelvis restaurangbesök, musik, film?

 Om ja, kläder och synliga föremål varför?
 Om ja, restaurangbesök och liknande, varför?

 Om jag nu skulle ge dig 2000 kr skulle du spendera pengarna på att gå och äta ute på 
restaurang flera gånger i veckan och kanske köpa något enklare/billigare plagg eller gå 
och köpa ett enda par märkesjeans?

 Hur mycket konsumerar du per månad exkl hyra, el mm?

 Utav detta, hur mycket av din konsumtion spenderar du per månad på 
restaurangbesök?



Bilaga 2

Arbetar
klassident
itet

Medelklassid
entitet

Arv/härkomst eller -
familjebakgrund 68 70

Utbildni
-ng 44 60

Yrke eller 
ställning i 
arbetslivet 64 79

Inkomst 
eller 
levnadsstan
dard 68 76

Stat 
us 28 25

Källa: (Greider, G. 1998, s. 37).


