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1 Inledning ”Den eskorterade människan”

Samhället har eskorterat människan och hennes klasstillhörighet genom historien. Följaktligen 

har klass maskerat sig in i olika skepnader längs samhällets långa vandring. Denna studie 

vänder sig till kvinnor och deras livslånga relation till klass, som genom tid och rum försett 

henne med både njutningar och svårigheter. Hon präglas av sin bakgrund, familjesituation, 

yrke och utbildning vilka symboliserar hennes klasstillhörighet och position i samhället. 

Dessa sociala skikt har uttryckt sig olika genom tiden och dagens klassamhälle vilket skiljer 

sig mot om vi backar tiden något. Idag har klass inte den fulla styrkan längre utan kvinnan har 

fler potentialer att förflytta sig genom klassystemet och dess sociala rum. Följaktligen har 

även hennes rörlighet mellan klasser också berörts av samhällets föränderlighet. 

Kvinnans klasstillhörighet och hur hon berörs av denna är det element som fascinerat och 

inspirerat till denna studie. För en del har klass gynnat framgång och tillgång till samhällets 

förfinade miljöer och rum. För andra har den egna tillhörigheten inneburit en kamp och social 

uteslutning från de rikare gemenskapernas stängda dörrar. 

Denna studie låter olika kvinnor skildra sin unika färd genom livet. Denna metod är 

betydelsefull eftersom berättandet är en väsentlig del av vårt sätt att formulera och förmedla 

erfarenheter och kunskaper om den värld vi lever i. Med hjälp av berättelser förstår vi oss 

själva och andra men även de relationer som omsluter oss, därför har vi även valt att själva ha 

med vår egen förförståelse i ämnet. 

1:1 Syfte 

Intentionen med denna studie i sociologi är att låta olika kvinnor spegla sin resa genom livet 

ur ett klassperspektiv. Studien avser att ställa frågor såsom: hur har dessa kvinnor upplevt sin 

vandring och hur väljer de att framställa den med klass som grundtanke? Syftet är även att 

förstå hur klass, kultur, normer och generationer påverkat dem och vad som gjort en klass 

förflyttningen möjlig. Slutligen ämnar vi studera vad följderna av en klassresa inneburit för 

individen.
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2 Förförståelse 

Enligt sociologen Charles Wright Mills bör forskaren föra en ständig växelverkan mellan det 

historiska arvet och vår nutid. Han menar i sin bok Den sociologiska visionen (1997) att 

forskaren måste ta till vara på historiens influenser av sociala fenomen. Att använda sig utav 

ett historiskt perspektiv medför den intressanta möjligheten att se hur klass uppfattas, 

omformas och påverkar oss och andra individer genom tid och rum. Detta är även något som 

vi i vår forskarroll har tagit till oss när vi reflekterat över vår egen historia och våra egna 

minnen av fenomenet. Genom en självreflektion har vi med hjälp av vår egen förförståelse 

kunnat närma oss och identifiera oss med våra informanter eftersom vi då även är vårt egna 

studieobjekt.

Förförståelsens syfte är att kunna urskilja och förstå varför ett visst ämne valts och hur 

forskaren har präglats av sina egna kunskaper, erfarenheter och sin egen historia. På så sätt 

kan forskaren närma sig det fenomen som studien avser att söka samtidigt som en förståelse 

och igenkännande av våra informanters erfarenheter och minnen infinner sig. 

2:1 Litteraturens betydelse

Sociologen C W Mills menar att ett samhälle inte kan förstås utan att dess historiska bakgrund 

studeras. Han anser att varje samhälle har formats av sin specifika historia vilket 

samhällsvetaren inte kan blunda för när han eller hon tar sig an ett fenomen. Mills menar att 

människors enskilda problematik är tvunget att ses som problem av social karaktär och 

sammansmältas med allmänhetens. Hans sätt att referera till samspelet mellan vårt historiska 

arv och nutid inspirerar till att studera och förstå varför en del av människors enskilda 

problematik fortfarande lever kvar i dagens samhälle (Mills, 1997). 

En viktig del i den här förförståelse är de erfarenheter och kunskaper som tillförskaffats 

genom litteraturens värld. Det är främst skriftens sfär som väckt vår lust och passion att skriva 

om klass och kvinnors sociala mobilitet. Mills är en stor inspirationskälla för oss. Det är 

genom honom som vi har förstått den skönlitterära litteraturens betydelse där kunskapen och 

erfarenheten i att vara kvinna och klasstillhörighet kan upplevas.  
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I brist på en överensstämmande samhällsvetenskap har kritiker, journalister, romanförfattare, 

dramatiker och poeter varit mycket betydelsefulla genom historien eftersom det är de, enligt 

Mills som har kunnat levandegöra den mänskliga verkligheten (Mills, 1997). När det gäller 

kvinnors sociala mobilitet så finns den främst bevarad genom litteraturen i form av 

självbiografier och skönlitterära verk av kvinnliga författare.

”Tala om klass”

Att tala om klass är som att svära i kyrkan skriver Elsie Johansson, en av de författare som 

skriver om sin klassresa. I Susanna Alakoski och Karin Nielsens antologi Tala om klass

(2006) skriver femton kända och okända kvinnor om sin syn på klass och klassresor. 

Tala om klass är en bok för alla som tänkt på klass och för dem som behöver tänka på det. 

Boken har skrivits i syfte att väcka inspiration att tala och att skriva om klass vilket även har 

inspirerat oss i vårt skrivande. Förförståelsen som har väckts av denna bok är att de flesta 

människor har en erfarenhet av en klassresa och att det fortfarande 2006 är känsligt att tala om 

klass. Eftersom boken ska inspirera och väcka en lust efter mera kunskap så fanns här en 

enormt välfylld lista med läsvärd litteratur i ämnet såsom forskning, biografier och romaner. 

Här fick vi tillgången till den mesta litteraturen som berikat oss till den förförståelse som vi 

besitter idag.

”Klass är du fin nog?”

I Anneli Jordahls bok Klass, är du fin nog? (2003) beskriver Jordalh tre olika människors 

relationer till klass. Jordalh har även skildrat sin egen historia och erfarenheter gällande 

begreppet. Genom intervjuer och samtal med de olika klassresenärerna får vi möta människor 

med olika slags upplevelser. Här får vi följa med en resa i kapitalets betydande för 

investerandet i den fina konsten, litteraturen, dramerna och designen, hur placeringen i 

syskonskaran har gjort det möjligt att en klassresa kunnat genomföras. Hur den egna 

klasstillhörighet ständigt påminner klassresenären både på gott ont dess ursprung. Boken 

väcker många frågor och igenkännande. Jordalh frågar sig vad är det som är så himla 

känsligt? Hur ser egentligen klassfrågan ut för respektive kön, och hur ser den ut om 

vederbörande är av utländsk härkomst. Hur många klassresenärer tar sig förbi barriärerna 

klass, kön och etnicitet?
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”Att besegra fru J”

Att besegra fru J är efterföljaren till boken Klass - är du fin nog? I boken brottas Jordalh

vidare med klassbegreppet och frågor såsom; Vad hände när arbetarklassen fick en bättre 

levnadsstandard? Vilken var kvinnans roll i folkhemmet? Vad förväntades av samhällsmodern 

när folkhemmet skulle byggas?

Boken skildrar ett författarskap, en levnadshistoria om folkhemmets framväxt, en klassresa 

från arbetarklass till medelklass. Fru J är en bok om författarinnan Elsie Johansson som 

föddes i Fattigsverige. Under uppväxttiden sov hon på en halmmadrass idag insomnar hon 

varje natt i en hästenssäng. 

”Klassresan”

Klassresan gavs ut 1991 av författarna och journalisterna Kari Molin & Britt Ågren och är ett 

omarbetat material som uppkom in samband med artikelserien Klassad (1990) i Dagens

Nyheter. Genom brev och intervjuer möter vi denna tids klassresenärer där de själva uttrycker 

sina personliga känslor och funderingar om att vara klassresenärer och att inte känna sig 

hemma någonstans. Författarna till boken har gjort uppföljningsintervjuer med några av 

brevskrivarna där en mera djupgående problematik kring ämnet tas upp.

I samband med drömmen om folkhemmet skriver Ågren & Molin att visionerna om ett 

jämlikt och klasslöst samhälle begravdes, inte minst av de moderna intellektuella utan även av 

arbetarrörelsen. Folklivsforskaren Orvar Lövgren menar att klass är känsligt i Sverige och 

denna känslighet är del av det svenska samhället. Tillsammans med folklivsforskaren Jonas 

Frykman har Lövgren studerat kultur- och klassgränserna i Sverige genom de senaste hundra 

åren, de berikar boken med ett varsitt kapitel i ämnet klassresa. Även folklivsforskaren Lissie 

Åström medverkar i ett kapitel i boken där hon skriver om den forskning och avhandling hon 

genomfört vid Lunds universitet, Kvinnoled (1986). Här skildrar Åström olika familjeled 

inom olika familjesläkter där mormor, mamma och dotter ingår. 

”Att bli respektabel”

En intressant författare som påverkat vår förförståelse är den engelska sociologen Beverly 

Skeggs. Hennes bok Att bli respektabel (2006) som behandlar vita arbetarklasskvinnors 

situation i England har inspirerat oss och skapat en tydligare bild av hur samspelat mellan 

klass och respektabilitet fungerar. Precis som Mills beskriver försöker Skeggs väva samman 

det historiska förloppet med individers upplevda problem. Och på så sätt undersöka 
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fenomenet som ett problem av social art som inte enbart existerar på ett individuellt plan utan 

även förekommer på allmän nivå.

Beverly Skeggs diskuterar även vilken definition erfarenhet har haft genom tiderna. Hon 

refererar exempelvis till tidigare forskning som visar på att en del utav det som gjorde 

människan unik och egen var hennes ägande av erfarenhet. Dock var det bara män, specifikt 

vita borgarklass män som kunde besitta erfarenheter och därav var det endast hans upplevelser 

som var verkliga. Av denna anledning blev erfarenhet ett privilegium och som klassificerade 

människor efter klass, kön och ras. Trots det är det just erfarenheter som utgör feminismen. 

När kvinnor började dela med sig och diskutera sin vardag, händelser, erfarenheter och 

minnen följde också ett gemensamt igenkännande vilket bidrog till vad vi idag kallar för 

feministiskt teori. Att förstå och känna vilket betydelse erfarenheter faktiskt har, är av otrolig 

vikt för oss. Erfarenheter är grundvalen i vårt arbete och vår önskan är att just dela med oss 

utav den kunskap som var och gemene man besitter. 

”Det sociala landskapet”

Enligt Ahrne mfl är det inte bara individens klasstillhörighet som påverkar hennes möjligheter 

i livet, utan även hennes kön.  Boken Det sociala landskapet (2003) för med oss till en tid när 

kvinnan traditionellt blev förpassad till ett arbete i hemmet och kärnfamiljen blomstrade. 

Den funktionalistiska sociologen Talcott Parssons ansåg att när arbetet fördelades inom 

familjen fungerade den som stöttepelare för samhället. I kärnfamiljen fyllde mamman och 

pappan olika funktioner som stabiliserade samhället. Mammans roll som hemmafru var 

känslofull och utstrålade trygghet för barnen och stöttande för mannen. Pappan roll var i 

stället den försörjande och uträttade sina plikter utanför hemmets dörrar. Att fördela arbetet 

mellan könen på detta sätt motiverade Talcott Parssons med de biologiskt nedärvda sätten att 

se på kön (Ahrne mfl, 2003). Att uppfatta kön på detta sätt stärker enligt feministisk teori de 

manliga och kvinnliga stereotyperna och har kritiserats starkt (Giddens, 2003).

Det var under 50-talet som hemmafrueran var som störst och Sverige hade under denna tid ca 

1,4 miljoner hemarbetande kvinnor (Ahrne mfl 2003). Denna siffra började dala under 60-

talet när vårt land i allt större utsträckning saknade arbetskraft. Hemmafruarna omvandlades 

istället till förvärvsarbetare och begav sig ut i samhället vilket öppnade upp för en marknad 

med dagishem och deltidstjänster. En förutsättning för att ett samhälle ska kunna bli mer 
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jämställt är att kvinnor kommer ut och tar sig fram på arbetsmarkanden. Men männen har i 

större utsträckning fortfarande högre positioner inom arbetslivet och kvinnan placeras oftare 

lägre när det gäller makt, ställning, tillgångar och således klass (Ahrne mfl 2003).

Vi lever idag i ett samhälle där den manliga överordningen starkt påverkar arbetsmarkanden. 

Tecken på detta visar sig genom de traditionellt skilda val män och kvinnor ofta tar när det 

gäller utbildning, arbete, och fritid. 

Kvinnans arbete är fortfarande många gånger relaterat till människor genom sjukvård, hälsa 

och socialt arbete. Dessvärre lever individens klassposition i förhållande med hennes 

arbetsställning. Följaktligen så inverkar dessa även på människans villkor och möjlighet att 

förflytta sig genom klass. Mannens höga ställning och kvinnans låga arbetsposition kan 

innebära att familjer många gånger består av fler klasstillhörigheter än en menar Ahrne. Även 

om hon har samma yrkesställning som mannen tenderar han ändå att ha högre position och 

lön. Av denna anledning är familjen fortfarande många gånger mer bunden till fadern i 

familjen och hans tillgång till kapital (Ahrne mfl, 2003).

2:2 Resan till Förförståelse

Naturligtvis är vår egen historia betydelsefull, vi kommer båda från olika bakgrunder och har 

olika erfarenheter av klass i vår ryggsäck. För att skapa en djupare förförståelse har vi precis 

som våra informanter skrivit ett brev gällande vår egen syn på klass och om vår personliga 

klassresa. Genom att fastställa vår egen historia och delaktigt ingå i studien hoppas vi få ett 

bredare perspektiv och en djupare insikt för fenomenets många olika karaktärer men även att 

utveckla vilka förväntningar vi har på uppsatsen och varför det är så viktigt att diskutera 

kvinnor och deras relation till klass.  

När får färden sitt slut?

Hennes dröm, hennes slutgiltiga och självklara mål var att bli pediatriker men vägen tog slut 

och hennes färd har stannat för denna gång. De var få de där begåvade studenterna i min 

gymnasieklass och fick de chansen att stoltsera med sina kunskaper så gjorde de det. Hon 

frågade mig en gång om vi kunde göra ett byte ”om du ger mig lite av din solbränna så kan 
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du få lite av min intelligens”. Ett bevis på att jag inte spelade i deras liga och att begåvning 

var något för fint folk. Idag tio år senare tvivlar jag fortfarande på mina kunskaper trots att det 

är jag som fortsatt min resa och hennes har avstannat för längesedan vid någon mer familjär

hållplats. 

Min vandring väcker min önskan att upptäcka vilken klass jag tillhör. Trots snart 60p i 

Sociologi så vet jag inte var jag hör hemma! Min kropp och min själ är splittras och jag 

vankar ängsligt mellan arbetarklass och medelklass eller är det egentligen mellan 

undermedelklass och medelklass? Mina tankar, mina minnen försöker komma ihåg, men i min 

barndomsvärld är svaret fortfarande suddigt och oklart. Allt finns där eget boende, mat, bil, 

kläder men vad skiljer egentligen en klass mot en annan? Mamma och jag faller ofta in på 

klass under våra diskussioner, speciellt efter jag påbörjat denna studie. Och våra samtal 

påminner mig om hur starka hennes åsikter är och har varit under hela min uppväxt och 

förmodligen långt innan dess. Hon tror på och har sitt ursprung arbetarklassen och har inte 

mycket till övers för den borgliga sidan särskilt nu när hon blivit vad hon själv kallar som 

kvinnlig fattig pensionär. Så även om vi haft det relativt bra och tryggt så har arbetarklassen 

varit den viktiga klassen för oss. 

Som liten tillbringade jag mycket tid hos vänner som hade både städerska och 

trädgårdsmästare! De hade fint umgänge och fina kalas, hade vi passat in? Hos mig hjälptes 

min mamma och pappa åt trots att de båda arbetade hårt och kalasen bestod mest av den 

närmaste familjen. Min bror som är 18 år äldre än jag studerade till något så borgerligt som 

jurist när jag växte upp. Trots detta faktum dög vår familj inte åt hans dåvarande flickväns 

föräldrar utan de var i sina ögon finare och bättre än vi. Jag kan bara reflektera över hur detta 

kändes för honom, mamma, pappa och syster. Att i åtskilliga år studera till något betydande

men ändå inte respekteras fullt ut. Själv är jag den första kvinnan och andra personen i vår 

familj att studera på högskola/universitet. Vad betyder det egentligen eller har det någon 

betydelse alls? 

Jag skymmer mina kunskaper då och då, ibland skäms jag nästan för dem. Jag vill ju inte ge 

sken om att jag är för bra eller för kunnig i vissa ämnen. För min själ arbetar på ett annat sätt, 

den tror fortfarande att kunskapsspelet spelas i en annan division och min vandring dit är bara 

baserad på tur, snälla adjunkter och lätta uppgifter som resulterar i bra betyg. Så jag fortsätter 
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min evinnerliga resa genom klassrummets förfinade gemak men har jag färdats åt rätt håll och 

när får färden sitt slut?

Att begrava en arbetare

Såsom Eva åt av äpplet i Edens lustgård skulle jag vilja tolka min egen klassresa. Att äta av 

kunskapens träd innebär att aldrig någonsin kunna återvända tillbaka till uppväxtens äppelträd 

utan att känna mig som en simpel äppeltjuv. 

Britt-Marie Lind beskriver det i boken Klassresan:

”Jag blir aldrig en av dem igen - jag blev aldrig en av de andra heller. Jag har gjort 

klassresan, stigit av vid fel station och det går inga tåg tillbaka (Molin & Ågren1991:126).

Att just känna att man står utanför med en fot i vartdera läger gör att man sörjer halva sig själv 

halva livet. Resten av tiden går nog åt till att fundera varför man har det så bra och om man är 

värd det. Någon beskrev det som att leva i exil eller som en emmigration där man aldrig kan 

komma hem till det som man en gång lämnat. Och det är med en slags sorg i hjärtat som man 

besöker sin egen begravning, att ta avsked, ett sista farväl till det man en gång tillhört för att 

sedan gå vidare i livet till någonting annat.

Att växa upp i arbetarklass där klass gått i arv sätter sin prägel. Arvet tär och ifrågasätter 

minsta lilla duglighet, om du är god nog. Den sätter sin prägel i fågelholken. Den avgör hur 

ungen ska ta sig ur boet, om den är flygfärdig eller inte. Och när den väl blivit flygfärdig 

känner den sig överflödig inför de egna, som en riktig skrytmå(n)s. Man känner sig lite för fin 

och glammig och märkvärdig eftersom språket inte längre är detsamma, vi klär oss olika, 

olika intressen, olika umgängen. Krubban vi en gång delade blev för liten och för obetydlig 

eller för tydlig för att vi ska kunna tala om den. Vad är det med klassresan som gör det så 

svårt?

Men jag är inte medelklass, och inte heller är jag arbetarklass, men mina rötter är arbetarklass 

och min trädkrona befinner sig bortanför lövverket utan räckhåll för min blick. Ekonomiskt 

sett har jag inte gjort någon klassresa, men känslomässigt och kunskapsmässigt är jag väldigt 

berest på erfarenheter. Och här känns det nog som jag skulle tillhöra medelklassen, eller?
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Att investera i olika kapital och lära mig de koder som behövs för att kunde röra mig lite hur 

som helst in och ut bland fälten som Pierre Bourdieus olika fält av kapital är något som har 

förberett min förförståelse. Ekonomiskt sett har jag inte vandrat in i de borgerligas hem 

förutom vid olika besök, men genom investering i andra kapital såsom det kulturella och 

sociala har jag lärt mig de koder som behövs. Jag rör mig in och ut i olika fält med hjälp av 

olika investerade kapital och det hjälper mig att smälta in utan att avslöja min förklädnad. För 

det är så det känns, kapitalet är en förklädnad, ett sätt att skyla över sin nakenhet och 

torftighet med. Som att gå på maskerad … för resten av livet. 
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3 Klassbegreppets vandring 

Detta kapitel kommer kort att diskutera det historiska perspektivet på klass och klassresa. 

Intentionen är studera om dessa begrepp har förändrats genom tid och rum samt undersöka 

vad de betyder idag. Att ta till vara på historiens inverkan på sociala fenomen innebär en 

intressant möjlighet att se hur begrepp, tillträdde och koder har utvecklats och förändrats. Det 

är genom att jämföra som de intressanta kunskaperna och den bredare förståelsen kommer

fram (Mills, 1997).  

3:1 Definition av begreppen klass och klassresa

Klassikerna

Marx – En klass bildas av en grupp individer som har en ömsesidigt relation till 

produktionsmedlen menar Marx. Med andra ord utifrån från de resurser de får sin försörjning. 

Status- skillnader i status är enligt Marx följd av den klassuppdelning samhället gör (Giddens, 

2003).

Weber – i likhet med Marx anser Weber att begreppet klass grundas på objektivt givna 

ekonomiska förutsättning dock vill han tillägga fler viktiga ekonomiska faktorer förutom de 

Marx utpekade.  

”Klassuppdelning är enligt Weber inte enbart beroende av kontroll eller brist 

på kontroll över produktionsmedlen utan även av ekonomiska skillnader som inte på något 

direkt sätt har med ägandet att göra (Giddens, 2003:255) ”.

Status- enligt Weber innebär begreppet status differenser mellan olika sociala grupper när det 

avser den aktning och anseende individen tillskrivs av andra. Och Weber menar att det börjar 

komma mer och mer i uttryck när det gäller individens livsstil. Men han går emot Marx och 

menar att skillnader i status är oberoende av differenser i klass (Giddens, 2003).

Moderna sociologer 

Bourdieu – menar att klass idag inte utgörs av de traditionella indelningarna som tillgång till 

produktionsmedel eller yrke. Istället ser han kopplingar till individers klass via hans eller 
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hennes livsstil och konsumtionsmönster. Bourdieu använder sig utav begreppen kulturellt, 

ekonomiskt, symboliskt kapital och habitus när han försöker urskilja människors vanor och 

tillhörighet (Giddens, 2003).

Giddens – klass kan anges som en storskalig uppdelning av individer som har gemensamma 

ekonomiska levnadsvillkor. (Vilka hårt avgränsar den livsstil individen kan välja) innehavet 

av kapital är ihop yrkesposition den betydelsefulla grunden för indelning av klass (Giddens, 

2003).

Ahrne mfl diskuterar i boken ”Det sociala landskapet” (2003) att individens klasställning 

innebär positioner som på något sätt skildrar hennes arbete. 

”Klassteorin bygger på att människors levnadsvillkor i stor utsträckning formas av 

deras arbetssituation. Även om man för in familjen i klassanalysen eller ser till 

familjebakgrund är detta ett indirekt sätt att se hur arbetssituationen formar 

människors levnadsvillkor. I familjen är det fråga om hur föräldrarnas eller 

maken/makans arbetsvillkor också anger livsvillkoren för barnen eller andra 

familjemedlemmar” (Ahrne mfl 2003: 68).

Klassresa

Klassresa innebär en språklig metafor för social rörlighet eller mobilitet och att denna 

rörlighet sker genom just förflyttningar mellan två klasser (Wennerström, 2003). Något som 

kännetecknar en klassresenär är enligt Molin och Ågren i boken klassresan (1991) en 

historielöshet och en rotlöshet där klassresenärerna känner att de inte hör hemma någonstans 

inte i ursprunget och inte i nuet där man befinner just nu (Molin & Ågren, 1991).

Vikten av begreppet klass 

Att i denna studie diskutera definitionerna av begreppet klass är väldigt viktigt eftersom det 

klargör vilken betydelse det har i just detta sammanhang. Dock anser vi det som en svår 

uppgift att precisera begreppet klass på grund av det kan variera mellan våra aktörers 

erfarenhet och vår egen erfarenhet men det kan även finnas en omedvetenhet om sin position i 

samhället.  Klass kan vara ett känsligt ämne att diskutera då det kan uppfattas som 

generaliserande kategorisering av människor där hon även tillskrivs ekonomiska och 

kulturella förväntningar. 
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Sociologen Beverly Skeggs poängterar sin bok Att bli respektabel (2006) att klass som 

begrepp nästan upphört från forskningens värld under den senaste tiden. Skeggs anser att en 

av anledningarna till detta är just att klass är så svårt att definiera. Begreppet kan innefatta 

bara för att nämna några preciseringar identitet, handlande, medvetenhet och klasstruktur. 

Men hon menar att bara för att begreppet inte används betyder det inte att klass inte finns. 

Skeggs reflekterar även över om klass kanske tappar betydelsen för dem som har förmånen att 

ignorera sin klasstillhörighet eller av på grund av dem som aldrig vållas problem av den 

(Skeggs, 2006).  

Att på sålunda sätt ignorera klass medför också att ingen bär ansvaret av effekterna klass för 

med sig.  Tidigare var begreppet klass väldigt viktigt att bevara för medelklassen eftersom det 

befäste deras position och makt. Skeggs tolkar frånvaron av begreppet som att de skillnader 

klass en gång i tiden förde med sig idag har erkänts, legitimerats och befästs. Att inte inse 

vikten av begreppet klass medför även att kvinnors sociala förflyttningar inte kan förstås 

menar Skeggs:

”Förstår man inte vilken betydelse klasspositionen har, blir många av kvinnornas 

rörelser genom det sociala rummet, genom utbildningar, familjer, arbetsmarknader och i synnerhet i 

produktionen av sin subjektivitet obegripliga (Skeggs, 2006:17)”.

Kvinnor mäter alltid varandra genom klasstillhörighet och därför är det oerhört viktigt att 

återinföra klassbegreppet i forskning speciellt inom feminismen och kulturteorin menar 

Beverly Skeggs. Hon betraktar begreppet klass som något mer än bara gränser: 

”Klasskategorier fungerar inte bara som en organiserad princip som möjliggör och 

sätter gränser för sociala förflyttningar och samspel, den reproducerar också på det intima planet 

som en känslostruktur i vilken tvivel, oro och fruktan präglar subjektivitetsproduktionen” (Skeggs,

2006:16).  

Klass har gestaltat sig på lite olika sätt längs historiens sida. Det är angeläget att ta tillvara på 

alla dessa gestaltningar, eftersom klassbegreppets långa vandring skildrar en del utav det 

historiska arv våra informanter bär på och hur deras vägar och villkor i livet möjliggjorts.

I denna studie känns Bourdieus definition betydelsefullt eftersom den bygger på så mycket 

mer än individens tillgång till yrke och ekonomi. Hans teorier visar att det finns fler kapital än 
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det ekonomiska och att dessa hjälper till att förstå varför människan får sin position i det 

klassamhälle vi fortfarande lever i. Bourdieus reflekterar över människors livsstilar och 

konsumtionsmönster ett element som känns väldigt aktuellt i dagens samhälle.
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4 Tidigare forskning

Kvinnor och social rörlighet har fram till 2000-talet inte nämnvärt intresserat svenska forskare 

utan klassperspektivet i forskningen har främst bedrivits utav män. Innan Ulla Wennerström 

kom ut med sin avhandling Den kvinnliga klassresan (2003) så fanns ingen vetenskaplig

svensk studie att tillgå i ämnet gällande kvinnors sociala rörlighet genom just klass. Däremot 

så skrev folklivsforskaren Lissie Åström en avhandling Kvinnoled (1986) som behandlade tre 

generationsled av kvinnor, mormor, mor och dotter där kvinnor ifrån olika samhällskick 

intervjuats. Livshistorieintervjuerna kan betraktas som tidstypiska representanter för den 

generation och den klass man tillhör. 

Moa Qvarnströms undersökning är i sitt ursprungliga skick en c-uppsats Det måste finnas 

bättre sånger (1993) som getts ut i skriftserien från Centrum för kvinnoforskning vid 

Stockholms universitet. Qvarnström har gjort en sociologisk studie som behandlar kvinnliga 

klassresenärers kulturmöten på väg mot en ny identitet. 

4:1 ”Den kvinnliga klassresan”

Ulla-Britt Wennerströms avhandling Den kvinnliga klassresan (2003) bygger på narritativa 

intervjuer baserade på Daniel Bertaux livshistorieintervjumetod. Wennerström har intervjuat 

fjorton stycken kvinnor i sin avhandling (Wennerström, 2003). 

Avhandlingen bygger på kvinnors individuella erfarenheter gällande klassresor under svenskt 

1900-tal. En klassresa kan betyda många olika saker beroende på individens livserfarenhet. 

Avhandlingen söker svar på vilka kvinnors erfarenheter är av en uppåtgående social mobilitet. 

Vilka är de agenter och strukturella villkor såsom klass, kön och tidsbundna förhållande som 

gjort det möjligt för kvinnorna i studien att färdas i en uppåtgående spiral? (Wennerström, 

2003).   

De intervjuade kvinnorna är födda från slutet av 1929-talet till mitten av 1960-talet.  Samtliga 

intervjupersoner har genomgått en klassresa och förflyttat sig från arbetarklass till medelklass 

eller överklass. Det är främst genom högre utbildning som de har kunnat förflytta sig. För en 

del av kvinnorna blev klassbytet möjligt genom giftermål. De intervjuade hade alla 
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utbildning, social, kulturell eller en vårdande praxis. Gemensamt för kvinnorna i studien var 

att de alla var mammor och att de själva hade uppfostrat sina barn (Wennerström, 2003).

I intervjusamtalen framkom det vilka hinder som stått i vägen för deras drömmar om studier 

och karriärer. I forskningsprocessen så har Wennerströms egen reflexivitet och förförståelse 

varit en del av studien eftersom hon själv är kvinna och en klassresenär, detta menar hon har 

varit en del av processen. Den teoretiska grunden i avhandlingen bygger på den kritiska 

realismen och Margaret Archers sociala ontologi och identitetsbegrepp samt Pierre Bourdieus 

sociologistratifiering och förändringsprocesser (Wennerström, 2003). 

Wennerström kom fram till att den sociala rörligheten utifrån studien beror på samhälleliga 

och tidsmässiga villkor, relationer och plats i uppväxtfamiljen, personligheten, relationer i 

äktenskap och familjesituationer, utbildningssystem och arbetsmarknaden. Den offentliga 

sektorns utbyggnad och utbildningsväsendet omvandling i form av geografisk tillgänglighet 

och möjlighet till studielån förmodas ligga till grund för att kvinnorna hade möjlighet att byta 

klass av egen kraft, och inte enbart genom giftermål. Klassresan kan ses som en process av 

förändring som bygger på en individuell interaktion (Wennerström, U 2003). 

För kvinnorna i studien var klassresan ett individuellt sökande efter utveckling som har skett 

gradvis under lång tid.  Klassförflyttning är en självaktiverande process av utveckling, som 

bygger på olika individuella skäl. Studien grundar sig i kvinnornas livserfarenheter av ett 

livslångt utanförskap där de varken hör hemma i den klass de fötts in i eller den nya klass som 

de tillhör idag (Wennerström, 2003). 

4:2 ”Det måste finnas bättre sånger”

I samband med en artikelserie klassad i Dagens Nyheter hösten 1990 startade en förening 

eftersom artiklarna fick ett enormt gensvar hos läsarna. Våren 1991 publicerades ett upprop 

om att bilda en förening. Uppropet ledde till ett möte i Leksand samma år. Det är detta möte 

som varit utgångspunkt för Qvarnströms C-uppsats eftersom hon var en av de tjugofyra 

klassresenärerna på mötet. Av de tjugofyra deltagarna var tjugoen av dem kvinnor, 

majoriteten kvinnor var en av anledningarna till varför enbart kvinnor förekom i studien. Det 

andra skälet till urvalet kvinnor baseras på att kvinnor och mäns villkor är olika i samhället. 

Utifrån denna uppfattning kan därför kvinnor och mäns klassresor upplevas annorlunda. Det 
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var främst deltagarnas kontakt med studier som gjorde det möjligt att en resa från 

arbetarklassen till medelklassen blev möjlig (Qvarnström, 1993).

Syftet med uppsatsen har varit deltagarnas förhållningssätt med de kulturmönster och de 

sociala koder som påträffats under resans gång men även deras relation till ursprungsfamiljen.

Qvarnström har sökt svar på frågor såsom: hur har deltagarna hanterat de kulturkrockar som 

uppstått under resans gång, hur har deltagarnas val och strategier sett ut? Hur har mötet med 

de övre klassernas upplevts? (Qvarnström, 1993).

Metodval i studien har varit deltagande observationer och intervjuer. Valet som deltagande 

observation och intervjuare har baserats på att Qvarnström själv är en klassresenär och en av 

deltagarna i föreningen. Detta har påverkat hennes val av metod eftersom hon har studerat 

gruppen utifrån ett inifrånperspektiv. Intervjuerna har genomförts med åtta stycken kvinnor 

(Qvarnström, 1993). 

4:3 ”I Kvinnoled”

Lissie Åström avhandling Kvinnoled (1986) bygger på kvinnors roller hur de gestaltats, 

förmedlats och förändrats genom tre generationer. Genom livshistorieintervjuer har 9 stycken 

tregenerationskedjor intervjuats, mormor, mamma och dotter.  Åströms intervjufrågor har gett 

svar på frågor såsom: Hur har kvinnornas barndoms- och uppväxtmiljö varit? Hur har deras 

materiella villkor sett ut? Hur har deras sociala kontakter och kulturella influenser skett? Den 

största vikten har dock lagts vid kvinnornas beteenden och värdemönster i sina roller såsom

maka, husmor och mor (Åström, 1986). 

Intervjuerna har skett med kvinnor från olika klasskikt, såsom högborgerlighet till statarmiljö. 

Fokus har främst riktats mot de kulturella skeendena i kvinnovärlden. Avgränsningar av 

studien innefattar en tidsmässig begränsning som avser 1900-talet där tonvikt på hem och 

familj har lagts (Åström, 1986). 

Lissie Åströms avhandling visar hur de enskilda livshistorieintervjuerna som är personliga 

och unika i sig är att betrakta som tidstypiska representanter för den generation och den klass 

man tillhör. Syftet med studien visar hur kvinnor som kulturvarelser mottar, vidareför och 
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gestaltar det kulturella arvet. Klassresenärerna för sitt arv med sig in i den nya klassen skriver 

Lissie Åström. Det är inte anbart den kulturella präglingen i de olika klasskikten som har 

studerats utan Åström har även följt upp hur de olika generationerna har reagerat och förhållit 

sig till de förändringar som har skett i samhället.  Dels de materiella förändringarna men även 

de olika ideologier som har förändrat sig under 1900-talets gång och hur detta har präglat 

kvinnorna i de olika generationsleden (Åström, 1986). 
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5 Teori 

Vad är klass? Enligt den franske sociologen Pierre Bourdieu så definierar han klass som 

strukturella relationer mellan betydelsefulla egenskaper. De strukturella objektiva villkoren är 

något som människor förkroppsligar och sedan agerar utifrån, dessa villkor kan sedan ses 

resultera i olika habitus eller livsmönster (Wennerström, 2003). Idag bildas klass inte av de 

sedvanliga indelningarna såsom med hjälp utav produktionsmedel eller genom professioner, 

istället förbinds klass med individers livsstilar och konsumtionsmönster. Bourdieu menar att 

det finns olika vägar att gå för att röra sig genom klasser och sociala fält oavsett om pengar 

finns att tillgå eller inte. Kapital kan inta olika skepnader i form av olika värden i det sociala 

rummet. Människan utnyttjar dessa tillgångar i sin kamp efter erkännande och social status 

(Månsson, 2003). Yvonne Hirdman teori om hur genussystemet reproduceras bygger på ett 

särartstänkande och i-särhållning av könen detta system är ett samhällsbärande maktsystem 

vilket formar kvinnor och män. 

5:1 Kapitalens olika skepnader

För Bourdieu uppstår ett socialt rum när människor interagerar med varandra. Samhället 

indelas i olika fält där deltagarna strider om något gemensamt och värdefullt. Dock kan det 

som är värdefullt i ett fält vara obetydligt i ett annat. Bourdieu menar att alla individer 

innefattas i olika fält där hon regleras att agera utifrån sitt habitus som grundar sig på hennes 

förfogande av kulturellt, socialt och ekonomsikt kapital.  Individen försöker hitta sin plats och 

position i förhållande till andra vilket sker utifrån mötet mellan vårt habitus och den 

situationen vi befinner oss i (Bourdieu, 1993).

Bourdieu introducerade kapitalbegreppet för att kunna förklara reproduktionen av 

klassintressen. För att hålla kvar och stärka sina kapitalinnehav konstruerar individen en rad 

olika strategier beroende på i vilket socialt rum människor befinner sig i (Månsson, 2003).  

Enligt Bourdieu så bestäms strukturen i det sociala rummet av olika kapitalformer och hur 

dessa ”egenskaper” är fördelade. De olika egenskaperna fördelar makt, styrka och slutligen 

vinster till innehavaren (Skeggs, 2006). 
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Bourdieu refererar till fyra olika typer av kapital, det kulturella, symboliska, ekonomiska och 

slutligen det sociala kapitalet (Månsson, 2003). Redan från födsel blir vi tilldelade olika 

tillgångar och olika förvärvade kapital i ett nedärvt socialt rum som genererats historiskt. Vi 

ärver vårt sätt att förstå, och även den betydelse och den mening som hör samman med det 

sociala rum som vi befinner oss i (Skeggs, 1997). 

Med hjälp av de olika kapitalen kan man förflytta sig genom de olika livsstilarna av rum eller 

fält (Månsson, 2003). För att hålla kvar och stärka sina kapitalinnehav konstruerar individen 

en rad olika strategier. Enligt Bourdieu har kapital inget egenvärde utan måste erkännas av 

omgivningen för att kunna bli betydelsefullt (Månsson, 2003).

Kulturellt kapital

Det kulturella kapitalet presenterades först av Bourdieu 1966. Detta kapital förser människan 

med smak, språk, livsstil, vacker konst och litteratur och den utmärkta förmågan att anpassa 

sig efter olika omgivningar. Eftersom individen är formad och hela tiden formas av sin sociala 

omgivning är det kulturella kapitalet ett verk av socialisering. Därför är denna kategori av 

kapital inte bestående utan kan förändras i takt med individen och hennes omvärld förändras. 

Det kulturella kapitalet kan betecknas utav tre olika texturer: förkroppsligat kapital, som 

involverar och förbinder individen med tidigare generationers historia och livsvillkor. 

Institutionaliserat kapital, denna form ansluter individen med hennes utbildningskapital. 

Likaså så påverkas hon här av sin tillhörighet och sin generations vägar genom livet, eftersom 

de kan förse henne med förbindelser till den institutionaliserade världen (Wennerström, 

2003). Objektifierat kapital i form av kulturella ägodelar innebär att individen kan utöka eller 

bygga på sina intressen och förmågor men även sitt utbildningskapital. Man bygger på de 

kapitalformer som man redan innehar och utökar dessa (Wennerström, 2003).  

Ekonomiska kapital

Ekonomsikt kapital denna form berör vår ekonomiska historia. Vilket innebär de tillgångar, 

inkomster och förmögenhet som vandrar vid vår och samhällets sida genom livet. Även detta 

kapital lever via samhällets regler och därför påverkas detta kapital av den tid och utveckling 

som individen befinner sig i (Månsson, 2000). Det ekonomiska kapitalet är lätt användbart 

eftersom det är få sammanhang där pengar inte har något värde (Nilsén 2006-11-09).
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Socialt kapital

Det sociala kapitalet utgör våra sociala kontakter, relationer och den grupp som vi tillhör. 

Talesättet lika söker lika kan beskriva just den sociala innebörden, och för en utomstående blir 

detta just extra svåråtkomligt (Wennerström, 2003).

Bourdieu menade att om man kommer från enklare förhållanden och har ambitionen lyckas nå 

en högre position genom utbildning så kommer denne att träffa på många svårigheter eftersom 

det inte enbart är boklig bildning och kunskap som man strävar efter utan Bourdieu menar att 

man strävar efter nyckeln till social ”framgång”. Det krävs ett omfattande anpassningsarbete 

för dem ur de lägre klasserna tillskillnad från dem som föds in i dessa förhållanden. De 

infödda har erfarenheter och livserfarenhet som krävs för att nå högre positioner och en 

elittillhörighet i samhället, denna anpassningsförmåga innebär att man måste omarbeta och 

omforma de erfarenheter och den livsinställning man fått genom sitt sociala ursprung och sin 

klassmässiga erfarenhet för att kunna nå framgång. Det handlar om att upptäcka 

symbolvärden och omarbeta detta till att det blir en del av sin egen ”bildning”. Bourdieu 

menar att individer rör sig i och inom fält av olika kapital i samhället, dessa fält blir som en 

klassresa oavsett om man har pengar eller inte (Månsson, 2003). 

Symboliskt kapital

Symboliskt kapital är det kapital som igenkänns av sociala grupper som något värdefullt. 

Detta kapital ger extravärde och dominans av olika kapitalvärden.  Det symboliska kapitalet 

är det kapital som det antagits när det väl blivit legitimerad. Legitimeringen innebär att 

individer som innehar detta kapital fått det erkänt och legitimerat av andra individer. Ett 

kulturellt kapital måste vara legitimt innan det kan bli ett symboliskt kapital likaså gäller 

övriga kapital, de måste legitimeras innan de kan omsättas. Kapitalformer kan omvandlas i 

olika fält och medföra annan form av kapital. Allt kapital är kontexts utmärkande, detta 

innebär att människor fördelas i de sociala rummen efter hur stor total volym av kapital de 

besitter, hur det är sammansatt och hur volymen och sammansättningen utvecklas med tiden 

igenom det sociala rummet (Skeggs, 1997).

5:2 Genussystemet

Genussystemet är en ordningsstruktur av kön. Denna ordning ger förutsättningar för andra 

sociala ordningar. Genusordningen av människor har blivit basen för sociala, ekonomiska och 
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politiska ordningar Enligt Yvonne Hirdman ses genussystemets logiker som en dynamisk 

ordning som består av olika nätverk som uttrycker sig som processer, fenomen, 

föreställningar och förväntningar. Det är denna struktur som ger upphov till olika 

mönstereffekter och regelbundenheter (Hirdman, 1999). Yvonne Hirdmans teori om hur 

genussystemet reproduceras bygger på att själva genussystemet är ett samhällsbärande 

maktsystem vilket bärs upp av två bärande balkar, hierarki och dikotomi dvs. i-särhållning av 

könen och särartstänkande. Enligt Hirdman handlar genusbegreppet om en process som 

formar människor till sitt maskulina eller kvinnliga genus, denna process utmärker 

samhällslivet och skapar institutioner och artefakter, detta i sin tur skapar mening och ordning 

och framställer en ny legitimitet åt dessa genusgrupperingar. I denna process skapas hierarkier 

och olikheterna mellan könen, att man inte ska blanda manligt och kvinnligt, och att den 

manliga normen alltid står över den kvinnliga normen i en hierarkis ordning (Gothlin, 1999). 

I-särhållandets lag över könen finns överallt både fysiskt och psykiskt i form av en ordning. 

Denna ordning strukturerar platser, sysslor och egenskaper (Hirdman, 1999). Enligt Jürgen 

Habermas sker dessa upplevelser på tre olika nivåer makro, meso och mikro som 

reproduceras genom tre olika processer såsom genom kulturell överlagring, social integration 

och genom socialisering. Hirdman kallar det för ett osynligt genuskontrakt (Witt, 2004-09-

07).

Dessa genuskontrakt med dess särartstänkande gör det möjligt att det reproduceras från 

generation till generation. På makronivån finner vi den kulturella överlagringen med 

tankefigurer såsom, hur det ska vara, egenskaper hos könen osv. På mesonivån finner vi den 

sociala integrationen med arbetsfördelningen mellan könen, institutioner och artefakter. På 

mikronivån finner man socialiseringen med direkt inlärning på en familjenivå där 

förväntningarna och förebilderna finns inom de familjära banden (Hirdman, 1999). 
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6 Metod

Det här kapitlet redogör för det metodiska tillvägagångssätt som har tillämpats i uppsatsen. 

Vi har använt oss utav en kvalitativ forskningsprocess där vi utvecklat metoden så den passat 

vårt syfte. Det empiriskt insamlade materialet bygger på berättelser. Eftersom historien och 

biografin är en viktig skildrare av den mänskliga verkligheten så har detta fått spegla vår 

forskningsmetod. För att nå den sociala verkligheten har våra informanter eller författare 

själva fått skildra och kartlagt sin egen verklighet utan vår närvaro. Med hjälp av berättelser 

förstår vi oss själva och andra men även de relationer som omsluter oss. Eftersom just 

hermeneutiken bygger på att man tolkar och förstår det fenomen man undersöker har denna 

metod tillämpats som forskningsmetod.

Vi anser att denna metod passande oss bäst eftersom ett fenomen måste tolkas för att kunna 

förstås bättre (Widerberg, 2002).

”Att studera berättelser blir sålunda ett sätt att studera hur vi gestaltar och upplever 

vår fysiska och sociala värld, oss själva och andra. Berättelsen i mellanmänsklig kommunikation 

säger alltså något om både berättaren och dennes värld”(Hydén & Hydén, 1997:16).   

6:1 Kvalitativ metod

Det hela handlar om ett kunskapsutvecklande av de kvalitativa metoderna genom ett 

explorerande och reflekterande förhållningssätt till oss själva. Kvalitativ forskning innebär 

just att man ”explorerar” eftersom man utforskar ett nytt ämne eller att man gör det på ett nytt 

sätt. Widerberg menar i boken Kvalitativ forskning i praktiken (2002) att svaret ligger i att se 

på metoder som ett redskap att använda sig utav, därmed kan man reflektera över hur 

redskapen ska utformas och användas. Med andra ord hur man ska närma sig fältet för att få 

de svar man önskar eller som i denna studie: hur ska man undvika att beträda fältet men ändå 

kunna ta del av det? 
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6:2 Hermeneutiken som metod

Hermeneutiken försöker förklara vad förståelse och tolkning av meningsfulla fenomen är 

(Widerberg, 2002). Nyckeln till det hermeneutiska begreppet är mycket gammalt och 

återfinns i det antika Grekland där guden ”Hermes” uppgift var att föra de dödas själar till 

underjorden. Hermes fungerade som en budbärare mellan gudarna och de dödliga. Budskapen 

från de grekiska gudarna var ofta svåra att tolka därav blev Hermes gudarnas tolk (Ödman, 

 1979). 

”Hur vi tolkar och förstår betingas alltid av att vi är historiska varelser” (Ödman, 1979:10). 

Hermeneutiken erkänner att oavsett hur mycket vi än försöker att distansera oss ifrån oss 

själva positionerar vi oss omedvetet när vi studerar verkligheten (Ödman, 1979).

Hermeneutiken innebär att man eftersträvar en förförståelse. Denna förförståelse innebär inte 

enbart en enhetlig konsensus utan den kan även innebära en mängd andra saker såsom 

fördomar och vanföreställningar (Gilje & Grimen, 2003).

Denna uppsats kommer att rymma en förförståelse som får representera vår syn på fenomenet. 

Intentionen är att kartlägga vår egen erfarenhet av förflyttningar och rörelser genom det 

sociala rummet och hur detta har och kan ha påverkat oss. Något som även påverkar vår 

förförståelse är att se fenomenet genom ett historiskt perspektiv.  

Hermeneutik är som en uppåtgående spiral som går fram och tillbaka mellan olika delar och 

helhet. Genom detta växer insikt, kunskap och förståelse fram. Den hermeneutiska 

forskningsmetoden står i centrum för att vinna en giltig och gemensam förståelse av det 

empiriska materialets mening och vår egen förförståelse. Med andra ord sker ett

tolkningsarbete där delen belyser helheten och helheten belyser delen. Det krävs en bra 

tolkningsmetod för att lyckas få helheten att framträda. Därför är samspelet mellan delarna 

och helheten viktiga, där forskaren har en förståelse med utgångspunkt från sin egen 

förförståelse. Detta har gett ger förmågan att kunna förstå livsvärlden hos de han/hon forskar 

omkring samtidigt som man kan lyfta deltagarnas livsvärld (Widerberg 2002).
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6:3 Berättelser via text

”Människor kan utveckla nya former av kommunikation och andra attityder till 

språkliga meddelanden med skriften som utgångspunkt. Världen blir aldrig den samma igen” (Säljö, 

2000:188).

I boken Lärandet i praktiken (2000) uttrycker Roger Säljö textens betydelse för 

kommunikation. Enligt Säljö är individen en narrativ själ och med texten som verktyg tilltar 

hon möjligheten att se nya vägar och perspektiv på livet. Ett genomgående och viktigt 

påstående i boken är textens möjlighet att förflytta sig fritt utan blockering. Säljö menar att 

talet medför vissa låsningar eftersom det förutsätter att individerna befinner sig på samma 

plats vid samma tid. Detta är en given omständighet för att en interaktion och kommunikation 

ska kunna uppstå. Texten har kvaliteten att röra sig genom såväl tid som rum. Människor kan 

på så vis ta del av hur andra individer beskriver sin verklighet oavsett om det är i Sverige, 

Japan eller för hundra år sedan (Säljö, 2000).

”Texten har således en rad egenskaper som gör den annorlunda än talad 

kommunikation. Den är beständig och kan röra sig i tid och rum, den kan användas för att lagra 

information i obegränsad omfattning, den fungerar som resurs för social kontroll, den ger oss nya 

upplevelser och referensramar och gör oss delaktiga i ett större kulturellt utbud (Säljö, 2000:190)”.

Dessa fördelar som Säljö delger oss gällande textens egenskaper passar väl in på hur ett 

empiriskt material kan insamlas utan att forskaren behöver beträda fältet. Det gav oss i denna 

studie möjligheten att inte bara nå kvinnor i vår lokala närhet utan även på andra ställen i 

Sverige. Ett tillfälle som medförde att ett större antal informanter kunde kontaktas än vid 

exempelvis intervjuer. 

”Den verklighet och omvärld vi kommer i kontakt med blir så mycket större och mer 

varierad än vad som skulle vara fallet om vi höll oss till de erfarenheter vi kan göra genom personlig 

interaktion (Säljö, 2000:195) ”.
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Berättelser via text kan verkligen förmedla mer än bara några skrivna bokstäver. I texten kan 

ett helt liv dölja sig, ett liv som kanske väntat på att få göra sig hörd, dela sina erfarenheter 

och såväl kunskaper (Säljö, 2000).

6:4 Tillvägagångssätt

Följande rubriker presenterar hur uppsatsen har formats under resans väg. 

Synopsis 

I ett tidigt skede utvecklades en synopsis för uppsatsen, vilken fungerade som ett utkast där 

funderingar och idéer fick ta plats. I denna sammanfattning utvecklades tankar kring det 

fenomen som skulle undersökas, ett tänkbart syfte, en eventuell inledning samt ett kort 

metodavsnitt som presenterade tänkbara tillvägagångssätt. En betydelsefull del i vår synopsis 

var att reflektera över teoretiska perspektiv och hur olika begrepp kan definieras. Att precisera 

begrepp som exempelvis klass är väldigt angeläget eftersom det klargör vilken mening det har 

i just detta sammanhang.  Det är en svår uppgift att definiera begreppet klass eftersom det kan 

variera mellan våra aktörers erfarenhet och vår egen. Begreppet kan också vara oerhört 

känsligt, privat och generaliserade och detta utkast gav oss möjligheten att reflektera över 

detta och andra tänkbara problem längs resans väg. Vår synopsis var ett viktigt förarbete och 

genom gemensamma seminarier gavs möjligheten att presentera den för övriga klasskamrater, 

samt ta del av deras synopsis och därigenom utbyta tänkvärda synpunkter. 

Förförståelse

”Förförståelse är ett nödvändigt villkor för att förståelse överhuvudtaget ska vara 

möjligt. Vi möter aldrig världen som ett blankt blad utan vissa förutsättningar som vi tar för givna 

(Gilje & Gimen, 2004:183)”.

Nästan alla människor har sin förståelse och erfarenhet av klass. Som ovanstående stycke 

nämnde så kan det vara ett privat och känsligt begrepp att diskutera. Att skriva en uppsats 

gällande kvinnors relation och möjligheter att röra sig inom klasser påverkar självfallet även 

oss som skrivit denna uppsats. För det första, vi är kvinnor och för det andra, även vi har gett 
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oss ut på en klassresa. Av denna orsak känns det viktigt att en förförståelse får ta plats i denna 

uppsats. En förförståelse som ger läsaren en inblick hur vi har präglats och definierat klass 

utifrån våra minnen, erfarenheter och kunskaper. 

Brevet 

Nästa moment var att formulera de brev som skulle skickas ut till våra informanter. Vi 

började med att göra ett utkast på viktiga nyckelord som skulle kunna vara med i texten. 

Bland dessa fanns klassresa, klasstillhörighet, arv, förändringar, livsberättelser, erfarenheter, 

kunskaper representerade. Syftet med brevet var att utforma det så att den skulle leda till en 

inre dialog mellan läsare och text. Genom att ställa frågor via texten hoppades vi på att en 

sådan upplevelse skulle inledas och att en självreflektion över den egna klassresan skulle 

påbörjas (se bilaga 1).

6:5 Urval och tillträde till informanterna

När det gäller urvalet av våra informanter så har detta främst grundat sig på att de ska vara 

kvinnor. Med kön som främsta utgångspunkt har berättelserna sedan präglats av deras 

individuella kunskaper och erfarenheter i ämnet. När det gäller urval genom ålder så var detta 

en faktor som vi valde att välja bort eftersom vi ansåg att klassresor kan göras oavsett vilken 

period i livet man befinner sig i. Däremot fanns ett krav i breven att återge sin ålder i 

berättelserna för att en jämförelse av tiden skulle kunna äga rum i analysen.  

Angående tillträdet till våra informanter var den främsta utgångspunkten att nå dem via brev. 

Dessa informanter fanns i vår omgivnings bekantskapskrets och på så sätt fick vi även tillgång 

till dem. Till dessa adressater gick 37 brev ut.  Det andra valet var att nå dem via öppna

platser. På de öppna platserna (nagelsalong, komvux) placerade vi ut 15 brev fullt synliga 

med en möjlighet för kvinnorna att ta med sig breven om vi väckt deras nyfikenhet. Syftet 

med de offentliga breven var att kunna nå ut till så många kvinnor som möjligt oavsett deras 

ålder, klass, etnicitet och bakgrund. Men framförallt att vi genom den här metoden skulle nå 

mer slumpmässiga informanter och vi kände att vi inte enbart ville förlita oss på de 

adresserade breven. Vi valde även att utesluta en sista inlämningsdag i breven. Anledningen 
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till detta var att vi ville att våra informanter skulle känna att de fick den få den tid de behövde 

för att skriva och inte kände press av någon tidsbegränsning. 

Av de 52 breven blev endast 8 besvarade, vilka alla var från adressater och inte ett enda svar 

kom från de utplacerade breven. Orsaken till detta kan vara kan vara val av plats, känsligt 

ämne att diskutera, brist på tid eftersom studien genomfördes runt jul och följande högtider. 

En annan anledning kan vara att många tyckte det verkade jobbigt med själva skrivandet. Men 

det är viktigt att komma ihåg att detta är bara spekulationer kring varför andelen av besvarade 

brev var så låg.

6:6 Etik 

Våra brev innehöll en tydlig information gällande vilka vi som står för undersökningen är.  

Informanterna har även fått ta del av uppsatsens generella syfte och intresse via breven. 

Självfallet har deras närvaro varit anonym och frivillig och de har kunnat avbryta studien när 

de själva velat. Vi har även uteslutit en närmare presentation av våra brevskriverskor med risk 

för en identifikation av informanterna. Men däremot har vi angett det årtionde som de är 

födda under i syfte att kunna jämföra generationerna. Initialerna i citaten har ingenting med 

deras verkliga namn att göra. Med hänsyn till våra informanter har breven endast lästs av oss 

som skrivit denna uppsats och de har inte funnits tillgängliga för någon annan. Intentionen 

med detta har varit att informanterna ska förbli anonyma.

6:7 Genomförandet 

Efter att samtliga 8 brev kommit in så lästes det skrivna materialet noggrant. Detta underlag 

utvärderades sedan och delades upp i en rad olika teman för att få fram och tolka det mest 

tänkvärda i informanternas svar. Med detta som utgångspunk sammanställdes sedan en 

resumé som baserades på de olika temana som presenterats i analysen. Uppsatsen avslutas 

med en diskussion som ventilerar de tankar och funderingar som kommit upp längs resans 

gång. 
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6:8 Validitet/Reliabilitet 

Det fanns en del risker med att utesluta intervjuer som metoddel. En var att vi inte skulle få 

några svar alls från våra informanter. Varken från de offentliga breven eller från de 

informanter som vi adresserat breven till. Anledningarna till detta kan vara många, en är att 

klass kan vara ett känsligt ämne oavsett om informanterna är anonyma eller inte. En annan 

kan vara att de helt enkelt inte var intresserade av att skriva om ämnet eller att de kände att de 

inte hade tid. 

Betydelsen av vår frånvaro i fältet kan givetvis ha inverkat på interaktionen som kan uppstå 

mellan intervjuperson och intervjuare detta är något som kan ha både en positiv samt negativ 

variabel. Det som anses positivt med att informanterna själva skrev ned materialet var en 

uteslutning av påverkan från forskarna. Våra informanter kunde själva välja ut de bitar som de 

ansåg vara av vikt och som de ville förmedla vidare med sina skriftliga berättelser.  På så vis 

berörde vi inte dem med vår närvaro och med våra intervjufrågor. De fick med sina egna ord 

beskriva sin klassresa utan någon yttre påverkan.  Det negativa kan istället vara att 

interaktionen som kan uppstå mellan intervjuperson och intervjuare uteblev.   

När det gäller validiteten så kan man som forskare alltid fundera på om denna är fullkomlig, 

om informanterna döljer eller förskönar något i sina uttalande eller som i det här fallet: i sina 

berättelser. Faktorer som påverkar validiteten kan vara att man inte som forskare är säker på 

om man får den information man söker. Reliabiliteten är ett annat begrepp som associeras 

med tillförlitligheten i en undersökning (Gilje & Grimen, 2003). När det gäller denna 

undersökning så har hanteringen av informanternas material, det vill säga deras egna skrivna 

berättelser behandlats korrekt vilket innebär att informanternas svar inte är manipulerade på 

något sätt. 

Ovanstående faktorer har tagits under åtanke när den kvalitativa metoden valdes som 

forskningsverktyg. 

När det gäller giltigheten av resultaten p.g.a. subjektiva tolkningar så ser vi inte att vi hade 

någon annan möjlighet än att själva tolka våra undersökningar, men självklart så kan vår 

uppfattning i ämnet ifrågasättas och tolkas på ett annorlunda sätt. 
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7 Resumé

Detta kapitel sammanför det material som framkommer i analysen. Resumén är en 

återgivande sammanfattning av analyskapitlet och grundar sig på materialet från våra 

informanters berättelser. Resumén presenteras efter de olika teman som även används i 

analysen, att skildra en resa, den kvinnliga kvinnan, de olika kapitalen, medvetenhet om 

klasskillnaderna och slutligen klassresan. 

Att skildra en resa

Klass har gestaltat sig på lite olika sätt längs historiens sida. Det är angeläget att ta tillvara på 

alla dessa gestaltningar, då klassbegreppets långa vandring skildrar en del utav det historiska 

arv våra informanter bär på och hur deras vägar och villkor i livet möjliggjorts.

Kvinnorna har i denna studie genom text och språk skildrat en väldigt individuell och 

personlig resa som rört sig genom olika epoker. Likt självbiografier har våra resenärer skildrat 

sina liv, många av berättelserna framställs mer som livsöden än förflyttningar genom klass där 

informanterna inte direkt kopplat samman sina framåtskridande med en klassresa.  

Det finns många sätt att spegla en vandring genom livet. För våra informanters del visar det

sig att resan många gånger har gått bakåt i tiden. Det finns en evinnerlig växelverkan till 

barndomens värld. De skildrar sina liv med en oavbruten förbindelse till tiden, samhället, 

barndomen och släktledet. Vi fann i resenärernas berättelser en lätthet i att förflytta sig genom 

tid och rum och det var för dem viktig att spegla händelser som finns i deras förflutna. Den 

äldre generationen som berättat om sina förfäder och deras liv har mera betraktat det som en 

överlevnadskamp, och att deras tid inte gav några möjligheter till direkta förändringar. Därav 

har de heller inte kopplat samman sina förflyttningar med att en klassresa har genomförts. 

Den yngre generationen är mera medveten om att en förflyttning ägt rum rent klassmässigt. 

Detta är något som kopplats samman med den tid som speglade samhället och människa just 

då med dess normer och värderingar. Detta leder oss in på nästa tema den kvinnliga kvinnan. 

Den kvinnliga kvinnan

I denna studie finns det en medvetenhet om de förväntningar som finns på de manliga

respektive kvinnliga genusen. Informanterna utstrålar erfarenheter om att det kan vara 

avvikande att ha en mamma som inte städar, bakar eller är moderlig och därmed inte lever 
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upp till dessa förväntningar. Genuskontraktet som Yvonne Hirdman beskriver innebär ett 

särartstänkande när det gäller kön som reproduceras från generation till generation. På 

makronivån finner vi den kulturella överlagringen med tankefigurer såsom, hur det ska vara, 

egenskaper hos könen osv. På mesonivån finner vi den sociala integrationen med 

arbetsfördelningen mellan könen, institutioner och artefakter (Hirdman, 1999). 

En annan informant diskuterar hur den manliga städaren, matrosen dominerar över den 

kvinnliga städerskan Vi lever idag i ett samhälle där den manliga överordningen starkt 

påverkar arbetsmarkanden. Tecken på detta visar sig genom de traditionellt skilda val män 

och kvinnor ofta tar när det gäller utbildning, arbete, och fritid. 

Kvinnans arbete är fortfarande många gånger relaterat till människor ofta genom sjukvård, 

hälsa och socialt arbete. Flera av våra informanter följer denna arbetsfördelning och de har 

genom sin resa ofta haft jobb som piga, städerska dagmamma, vårdbiträde, sekreterare eller 

många gånger hemmafru.  Att fördela arbetet på följande sätt innebär en fortsatt underordning 

för kvinnan och det placerar henne under en låg klassposition. Speciellt av den äldre 

generationen som upplevt Andra Världskriget, folkhemmets uppbyggnad och 

hemmafruepoken fann vi att de mera skrev om en naturlig överlevnadskamp än en 

klassförflyttning. 

De olika kapitalen

I denna studie är Bourdieus definition av klass betydelsefull eftersom den bygger på så 

mycket mer än individens tillgång till yrke och ekonomi. Hans teorier visar att det finns fler 

kapital än det ekonomiska och att dessa hjälper till att förstå varför människan får sin position 

i det klassamhälle vi fortfarande lever i. Människans klasstillhörighet och erfarenhet när det 

gäller klass baseras på hennes uppväxtmiljö, föräldrarnas klasstillhörighet, utbildning och 

familjesituation. Individer som kommer från liknande uppväxtmiljöer och upplevelser 

utvecklar närbesläktade vanor och sätt att urskilja samhället. 

Våra informanter har i sina möten med de olika kapitalen visat att klass reproducerar klass på 

en nivå där ideologier, politik, kultur, normer och värderingar går hand i hand med den 

klasstillhörighet man ingår i. Denna studie visar tydligt på hur viktigt det är att överföra 

vanor, regler och åsikter inom den egna släkten i syfte att hålla samman denna samtidigt som 

man vill bevara den egna klasstillhörigheten. Detta visade sig tydligast genom den äldre 
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generationen där de berättade om reaktionerna och svårigheterna från omgivningen med ett 

förhållande där olika klasstillhörigheter ingick, detta beskrevs både utifrån den övre och den 

undre klassens synvinkel. Detta förbinder individen med tidigare generationers historia och 

livsvillkor och är ett sätt att föra traditioner, normer och värderingar vidare. Detta 

förkroppsliga kapital kan även kopplas samman med hur den äldre generationens arbetarklass 

tidigt får lära sig att arbeta för att överleva. Genom berättelserna framgick att detta inte var 

något de kopplade samman med klass Detta var ingenting man ens funderade över det var ett 

sätt att leva eller överleva.  

När det gäller de politiska influenserna så visade sig även dessa ingå i en reproducerande 

länk. Man lär sig tidigt från sin omgivning såsom genom föräldrar, far- och morföräldrar hur 

de politiska vindarna ska tyglas. De influenser som infinner sig i barndomen är svåra att bryta, 

det ger starka reaktioner från den närmsta omgivningen om den politiska länken röjs. Även 

om nya bättre framtidsutsikter står för dörren eller sämre så är det viktigt att man behåller rätt 

färg och inte byter parti. 

När det gäller de olika kapitalen såsom det kulturella, ekonomiska och det symboliska så 

beskriver våra informanter mötena med dessa kapital olika utifrån dess kontaktmässiga 

förhållningssätt gentemot dessa. När det gäller det sociala kapitalet så är det främst släkt och 

familj som nämns som detta kapital. Den första kontakten med kapitalen sker vanligtvis 

genom uppväxtfamiljen och släktledets förbindelse och blir således som en överförande länk i 

nästkommande i ledet. Har tillexempel god litteratur varit viktig i en familj är detta något som 

senare visar sig reproduceras vidare till nästkommande generation likaså utbildning, normer 

och värderingar oavsett vilken klass man tillhör eller tillhört. Kontakten med kapital är något 

som förändras och utvecklas genom ”resan” beroende på hur man färdas genom livet, vare sig 

det går via utbildning, yrke eller sociala kontakter. 

Medvetenhet om klasskillnaderna

Det fanns hos flera av våra informanter en medvetenhet om klasskillnaderna i samhället, detta 

var något som de kom i kontakt med redan under sin barndom. Det är främst genom andra 

människor som klasskillnader tar sig uttryck och detta kan vara allt från kommentarer till 

blickar och känslor som dessa förmedlas via. Det var framför allt genom yrkestillhörighet och 

ekonomi som klasskillnaderna gjorde sig tydliga i barndomen. Att befinna sig i samma miljö 

som andra individer med en annan klasstillhörighet tydliggjorde även dessa skillnader. 



32

Klassresan

Några av våra informanter har redan som barn varit på resande fot och genomfört en klassresa 

tillsammans med sina föräldrar utan att de ens reflekterat över det. Andra har genomfört 

klassresor två eller tre gånger under en livstid. Några av informanterna upplevde inte 

klassresan i sig som besvärlig utan det var mera följderna av den som var ansträngande. Våra 

informanter beskrev ett utanförskap och en ensamhet som drabbade dem efter att en klassresa 

genomförts. Dessa visade sig på olika sätt. Men främst var det gentemot den gamla klassen de 

lämnat efter sig som de inte längre kände sig välkomna i. Samtidigt som man var rädd för att 

visa sig märkvärdig. Detta visade sig främst bero på om utbildning bidragit till en klassresa. 

En av informanterna beskriver att hennes språk blev annorlunda efter utbildningen och en 

annan informant beskrev att hon inte längre kunde tala med den omgivning hon växt upp i 

eftersom de talade olika språk. Samtidigt som dörren stängs i ursprungsklassen har man svårt 

att förstå de koderna i den nya klassen skriver en av informanterna.  

Alla dessa kvinnor i denna studie har på ett eller annat sätt genomfört en klassresa och alla har 

olika erfarenheter och upplevelser av den. För en del av dessa kvinnor har klassresan inneburit 

möjligheten att få bevisa något. Andra menar att klassresan har medfört en förhöjd standard 

och en bättre ekonomi. För någon har det betytt studier på högskola och universitet. Enligt en 

annan informant har klassresan inneburit att överleva. Vägen bort från ursprunget har 

påverkat våra informanters resor olika. Med andra ord så är en klassresa väldigt individuell 

och personlig och det finns ingen mall för hur den kan genomföras, inte heller när den börjar,

hur den tar sin börjar eller om den går upp i klasserna eller ned i klasserna. 
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8 Analys

Analysen som följer avser att återge det unika material våra informanter givit oss. Genom en 

rad olika teman: att skildra en resa, det kulturella kapitalet, det ekonomiska kapitalet, 

symboliska kapitalet, den kvinnliga kvinnan, medvetenhet om klasskillnaderna och slutligen

klassresan kommer ni att inviteras till en resa som bland annat kommer att spegla 

informanternas sätt att använda sin litterära förmåga som metod. Det empiriska materialet 

kommer även att ställas mot delar av den litteratur som presenterats i förförståelsen samt de 

teorier som tidigare angetts, för att på så sätt försöka se och förstå vad som influerat våra 

informanter längs resans väg. 

8:1 Att skildra en resa.

Detta tema kommer kort att spegla hur informanterna skildrat sin resa. En skrivande vandring 

där uttryck, fokusering, språk, känslor, tid, samhälle, historia vävs samman med metoden. 

Intentionen är att följa informantens verklighet och hur hon väljer att spegla den i sin 

berättelse.

”Min (klass) resa började den 16: den februari 1939 i ett krigets Vasa i Finland. Men 

den verkliga resan tog nog sin början tre år senare när sjukdomen engelska sjukan slog till och jag 

kunde inte längre gå. Det blev en belastning för min mamma och mormor var gång vi skulle till ett 

skyddsrum eller andra ställen för att få skydd mot bomberna.” M (1930)

Så börjar någons resa i livet, och denna resa kommer att förflytta henne både geografiskt, 

klassmässigt och emotionellt resterande delen av hennes liv. 

Hennes brev till oss avslutas med orden:

”Om jag skulle behöva göra om min långa resa genom livet så tror jag inte den skulle 

bli så mycket annorlunda. Kanske skulle inte klivit av vid vissa hållplatser, eller stannat litet längre 

vid några andra. Nej, min resa har gjort mig stark och ödmjuk men ordet ”tacksam” använder jag 

väldigt sparsamt.” M (1930)
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Historien breder ut sin långa arm runt våra informanters liv. De skildrar sitt egna liv med en 

oavbruten förbindelse till tiden, samhället, barndomen och släktledet. Enligt sociologen C W 

Mills har varje samhälle har formats av sin specifika historia vilket samhällsvetaren inte kan 

blunda för när han eller hon tar sig an ett fenomen. Hans sätt att referera till samspelet mellan 

vårt historiska arv och nutid inspirerar till att studera människors vandring genom livet. 

”Jag börjar den här berättelsen med mina föräldrar eftersom jag upplever att själva 

kärnan till hur jag formats och förhåller mig till klass börjar med dem.” O (1970)

”Vi arbetade tillsammans på åker och äng, det var ett roligt och härligt liv (....).” U

(1940)

Språket är många gånger av bildmålande karaktär och som läsare blir man inbjuden på en resa 

genom tid och rum. Texten har en förmåga att beskriva ett helt liv för oss, ett liv som 

kanske väntat på att få göra sig hörd, dela sina erfarenheter och såväl kunskaper. 

Säljö menar att talet medför vissa låsningar eftersom det förutsätter att individerna befinner 

sig på samma plats vid samma tid. Detta är en given omständighet för att en interaktion och 

kommunikation ska kunna uppstå. Texten har kvaliteten att röra sig genom såväl tid som rum. 

Människor kan på så vis ta del av hur andra individer beskriver sin verklighet oavsett om det 

är i Sverige, Japan eller för hundra år sedan (Säljö, 2000).

”Mormors hem var inrett med ljusa möbler och när jag blundar ser rummet och köket 

med utdragssoffan. Där satt jag med mina bröder och fick saft och bullar.” Y (1940)

”Nu bor jag i Breared som ligger några hundra meter från Åsen där min mormor Elin 

föddes. Ringen är sluten.” Y (1940)

”(…) fyra barn fick vi och har trivts bra här i trakten, inte så mycket dramatik men 

ändå ett bra liv.” U (1940)

”I mitt barndomshem fanns ingen alkohol eller tobak, inte heller förekom någon aga. 

Nu förstår jag att vi hade ett bra liv.” Y (1940)
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8:2 Det kulturella kapitalet

Detta tema behandlar Bourdieus kulturella kapital där även det förkroppsliga kapitalet och det 

institutionaliserande kapitalet ingår. Det kulturella kapitalet presenterades först av Bourdieu 

1966. Detta kapital förser människan med smak, språk, livsstil, vacker konst och litteratur och 

den utmärkta förmågan att anpassa sig efter olika omgivningar. 

En av informanterna har växt upp med en mamma som tyckte det var viktigt att läsa böcker.  

Det skulle dock vara rätt sorts litteratur man skulle läsa, något som informanten är väl 

medveten om när hon upprörs över att maken låter deras gemensamme son titta på disneyfilm. 

”Fast jag håller i alla fall tyst och prackar istället på sonen en högre dos av den 

barnkultur som anses som ”god” och ”närande.”  O (1970)

Hennes barndom var fylld med denna sorts ”finkultur”.

”Vi omgavs av en massa fina antikviteter, ‘god litteratur’, spenderade sommarlov på 

stora herrgårdar. (…) På samma gång var vi minsann adliga och för fina för sånt som var för 

vanligt.” O (1970)

Så här beskriver några av informanterna sina möten med det kulturella kapitalet:

”Vad gäller ”kulturellt kapital” fick jag inte speciellt mycket av under min uppväxt. Att 

läsa böcker och eller utbilda sig har inte varit något som poängterats”. N (1970)

”Pappa var också mycket intresserad av musik, både klassiskt och visor, speciellt Evert 

Taubes visor kunde han utantill. Han var också intresserad av dikter och då blev det något av Nils 

Ferlin.”. Y (1940)

Att tillhöra den dominanta klassen kan vara svårt eftersom detta innebär en ständig skolning 

om rätt livsstil (Nilsén, 2006-11-09). Samtidigt som det är viktigt att anpassa sig efter 

omgivningen.

”Av ren okunnighet anammade jag en hel del som tydligen var helt fel. Jag älskade t ex 

att klippa hår och som 10-åring var jag faktiskt väldigt duktig på att klippa mina bröder. När jag 

en dag berättade för min mamma att jag ville bli frisör när jag blev stor, brast hon ut i gapskratt 
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och utropade NEJ, men lilla det får du inte. Jag fattade ganska snart att det var tarvligt att vara 

frisörska. ”O (1970)

Det förkroppsliga kapitalet involverar och förbinder individen med tidigare generationers 

historia och livsvillkor (Wennerström, 2003). En av informanterna skriver om medvetenheten 

om att föra traditioner och attityder vidare och att detta varit viktigt för att hålla samman 

släkten och klasstillhörigheten. 

”Min pappa kommer från en adlig familj. Hans föräldrar har på båda sidor adlig 

påbrå och man har inom dessa släkter mer eller mindre enbart gift sig inom sitt stånd.” O (1970)

Detta har även två andra informanter skildrat. Informanten som skriver under rubriken tre 

kvinnor- tre generationer berättar om sin mormor som förälskar sig i grannpojken men som 

inte anses vara ett gott parti nog för sonen. Dennes far är nämligen hennes fars arbetsgivare, 

det blev aldrig något giftermål. 

”Min mamma L föddes år 1916 som u.ä. Vilken sorg och förnedring det blev för 

mormor E:s  familj.” Y (1940)

Den andre informanten berättar om sin mormor som arbetade som piga på en stor gård under 

40-talet. Endast femton år gammal blev hon med barn med en av sönerna på gården. Hon 

skriver:

”Min mamma arbetande som piga (…) Så blev hon med barn bara 15 år gammal med 

en av sönerna på gården. Det var väl inte så lyckat (…).”U (1940)

Det förkroppsliga kapitalet kan även kopplas samman med hur arbetarklassen tidigt får lära 

sig att arbeta för att överleva. På så sätt kan man kalla även det för ett förkroppsligat kapital 

eftersom det förbinder individen med tidigare generationers livsvillkor och historia. 

  

”Fick bli vuxen väldigt snabbt. Min bror föddes när jag var 12 år och fick då bli hans 

mamma eftersom vår mamma var medvetslös vid förlossningen. Skolan fick jag sköta på lördagar hos 

en lärare. Mormor och jag fick hjälpas åt med den lille.” M (1930)

”Mamma måste ut och jobba och tjäna pengar, men kom naturligtvis ofta och hälsade 

på, men jag räknade henne nästan som en syster, eftersom hon var så ung, min pappa hade jag mycket 
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lite kontakt med, det var så på den tiden att pappan inte räknades, men han betalade underhåll till jag 

var 16 år.” U (1940)

”Hon började jobba som tolvåring, för att tjäna pengar till konfirmationskläder. ” Y (1940)

Institutionaliserat kapital innebär att det ansluter individen med hennes utbildningskapital

(Wennerström, 2003). Några av informanterna har med hjälp av utbildning kunnat anamma 

ett nytt kapital vilket uttrycks på följande sätt:

”1998 började jag på komvux för att läsa upp mina betyg och året efter började jag 

läsa till grundskollärare 1-7 sv/so, som jag blev klar med 2002.” N (1970)

”När betygen kom på högstadiet stod det klart vilka som var över och under. Jag var 

över. Och planerna smiddes därhemma. Att jag skulle få en högre utbildning. Att jag skulle få en 

säkrare framtid.” N (1970)

För en annan av informanterna har omgivningen influerat valet att investera i en utbildning:

”Många i min omgivning: vänner, min syster, kusiner började vidareutbilda sig och 

detta tror jag medförde att även jag gjorde det.” N (1970)

Våra informanter påverkas av sin tillhörighet och sin generations vägar genom livet, eftersom 

de kan förse henne med förbindelser till den institutionaliserade världen (Wennerström, 

2003). 

”Mina föräldrar kommer både från hem där det är viktigt med hög utbildning.” O

(1970)

”Det har varit väldigt viktigt för mig att skaffa en akademisk utbildning.” O (1970)

Även de politiska influenserna och värderingar tycks vara något som generationerna 

förmedlar vidare till nästkommande led:

”Min äldre bror snappade upp ännu mer av min släkts värderingar och var smart nog 

att använda uttryck som ”sossigt” i rätt sammanhang. ”O (!970)
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”Politiskt så var pappa åt vänster. Han brukade säga, åt var och en efter behov. 

Rättvisa skulle det vara.” Y (1940)

”Men mina föräldrar har alltid varit socialdemokrater och i den ”andan” har jag vuxit 

upp”. N (1970)

”Måste också påpeka att vår socialdemokratiska regering underlättade (på den tiden) 

för s.k. vanligt folk.” B (1930)

I en annan familj symboliserade att rösta rött något förfärligt och hon fick tidigt lära sig att ta 

avstånd från ett sådant politiskt tänkande:

”Min farmor sa att hon minsann inte hade något emot stackars fattiga människor och 

att det var fint att hjälpa nödställda människor – men att vara sosse det var något helt annat.” O

(1970)

Medan någon annans mamma blev upprörd att rösta åt det andra blocket:

”Min mor arbetade tidigt och energiskt på att få i gång mitt tänk, vi diskuterade ofta 

och livligt. När jag däremot vid arton års ålder berättade att jag hade röstat borgligt ifrågasatte min 

annars så storsinta moder mina värderingar. Jag kommer ihåg att jag blev förvånad, mamma som 

alltid vänt och vridit på saker och ting, uppskattade inte att jag inte följde den övriga familjens 

partitillhörighet. Jag fick omtalat för mig att jag var märkvärdig och ”Jaja, vi får väl se…” var några 

av de kommentarer jag fick.” I (1970)

8:3 Det Sociala kapitalet

Det sociala kapitalet utgör våra sociala kontakter, relationer och den grupp som vi tillhör. 

I breven från våra informanter är det främst släkt och familj som utgör det sociala kapitalet.

”När jag växte upp tillbringade jag och mina syskon många lov och somrar på olika 

gods och herrgårdar som tillhörde olika släktingar på min pappas sida.” O (1970)
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Bourdieu menade att om man kommer från enklare förhållanden och har ambitionen att lyckas 

nå en högre position genom utbildning så kommer denne att träffa på många svårigheter

(Månsson, 2003). 

Detta är något som en av våra informanter beskriver när två världar krockar:

”Att inte ha det stöd, att inta förstå de koder som finns, att inte ha den hjälp och 

förståelse från nära och kära som jag sett mina kurskamrater med akademisk familjetradition haft, 

har gjort att jag stundtals känt en hopplöshet men också en stor ensamhet. När jag börjar lära mig de 

nya koderna börjar jag tappa de gamla.” I (1970)

Det krävs ett omfattande anpassningsarbete för dem ur de lägre klasserna till skillnad från 

dem som föds in i dessa förhållanden. De infödda har erfarenheter och livserfarenhet som 

krävs för att nå högre positioner och en elittillhörighet i samhället, denna anpassningsförmåga 

innebär att man måste omarbeta och omforma de erfarenheter och den livsinställning man fått 

genom sitt sociala ursprung och sin klassmässiga erfarenhet för att kunna nå framgång. 

(Månsson, 2003). 

8:4 Det ekonomiska kapitalet

Det ekonomiska kapitalet innebär de tillgångar, inkomster och förmögenhet som vandrar vid 

vår och samhällets sida genom livet. Även detta kapital lever via samhällets regler och därför 

påverkas detta kapital av den tid och utveckling som individen befinner sig i (Månsson,

2003).

”Eftersom vi var fattiga, hade mamma ingen plats på sjukhuset utan vi fick sköta henne 

hemma.” M (1930)

”Fick börja arbeta på kvällarna för att hjälpa till med försörjningen.” M (1930)

”När jag var runt 13-14 år startade min pappa ett eget företag, en städfirma. Detta 

innebar en stor skillnad i mina föräldrars ekonomi och detta märkte även jag av. Vi kunde resa mer, vi 

åt ”finare” mat, jag och min syster fick kläder från andra ställen än Ge-kås, vi skaffade en bil till 

m.m. ” N (1970)
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”Mina egna pengar som jag, bokstavligen, slet ihop under långa, varma och slitiga 

kvällar på någon av stadens krogar gjorde jag inga kapitalinvesteringar för. De investerades istället i 

upplevelser. Jag har haft många härliga stunder och ångrar inte en sekund av dem.” I (1970)

Det ekonomiska kapitalet är lätt användbart eftersom det är få sammanhang där pengar inte 

har något värde (Nilsén, 2006-11-09). 

”Jag gick i folkskola, annat var det inte tal om, på grund av pengar”. B (1970)

”På loven fick jag arbeta för att få ihop till nästa termin.” M (1930)

”Mitt minne är att jag hade det ”alla andra” hade, även om jag mellan varven göra 

avkall på vissa saker på grund av mitt dyra fritidsintresse. Jag fick nämligen rida på ridskola, men 

med vetskapen att det var dyrt och då kunde eller ville jag inte tjata efter annat också.” I (1970)

8:5 Det symboliska kapitalet

Symboliskt kapital är det kapital som igenkänns av sociala grupper som något värdefullt. 

Detta kapital ger extravärde och dominans av olika kapitalvärden.  Det symboliska kapitalet 

är det kapital som det antagits när det väl blivit legitimerad (Skeggs, 1997). 

”När vårt hus var färdigt så anlade pappa en mycket vacker trädgård med stenparti, 

mycket blommor, pappa kunde namnen på latin. Under flera år flyttade pappa stenar och ändrade 

också lutningen på stenpartiet, med åren fick han mycket beröm av alla som tittade in i vår trädgård. 

”Y (1940)

”Befälsmässen var en våning ovan vår. Om det fanns någon symbolisk mening med det 

vet jag inte- De hade i alla fall vita dukar och levande ljus men annars var maten densamma. Deras 

hytter var också större än våra och de fick bytt handdukar varje dag. Det fick vi bara en gång i 

veckan, annars räckte inte handdukarna under högsäsong.”A (1980)

”Jag kom snabbt underfund med att det var och är kul med pengar, en förkärlek till 

glamorösa middagar, designprylar och smycken har alltid funnits med i min bild av vuxenvärlden.”

I(1970)
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8:6 Den kvinnliga kvinnan

Begreppet genus innebär enligt Yvonne Hirdman en process där individen konstruerar 

maskulina eller feminina genus. Dessa konstruktioner medför att det kvinnliga och manliga 

genuset får olika förväntningar och föreställningar tillskrivna sig. Genom att ordna manligt 

och kvinnligt efter olika tillskrivelser så formar detta sysslor, platser och egenskaper menar 

Hirdman (Hirdman, 1999). Enligt Jürgen Habermas sker dessa upplevelser på tre olika nivåer 

makro, meso och mikro som reproduceras genom tre olika processer såsom genom kulturell 

överlagring, social integration och genom socialisering. Hirdman kallar det för ett osynligt 

genuskontrakt (Witt, 2004-09-07). Att se på en kvinna som pysslig eller huslig är exempel på 

sådana förväntningar.  Såhär skildrar en av våra informanter det: 

”Min mamma var alltid hemma, oavsett när på dygnet var hon kontaktbar, tillgänglig.” I (1970)

Och så här upplevde en annan av informanterna det som:

”Vi var konstiga i negativ betydelse. Min mamma bakade inte, hon städade inte så 

mycket, vi var för många barn, vi hade ful och gammal bil, mina föräldrar drack vin till maten, vi 

hade för många böcker, det såg annorlunda ut hemma hos oss, vi var fel klädda, mina föräldrar 

pratade konstigt och om konstiga saker.” O (1970)

”Jag undrar om min mamma försökte kompensera en utebliven karriär genom att 

skaffa många barn. Hon var inte direkt moderlig eller huslig typ. Ofta tyckte jag att hon mest verkade 

att det var jobbigt med ungar.” O (1970)

Hon fortsätter vidare och reflekterar över hur det är att ha en mamma som avviker från 

normen och hur gärna hon hade velat passa in i denna normalitet. Hennes mamma har inte de 

tillskrivna genus som tillskrivits henne i det fält där informanten växer upp:

”Jag hatade att vi inte passade in. Jag ville att min mamma skulle baka en massa kakor 

och städa. Jag tyckte det var glamoröst och avundsvärt med de andra familjerna som var så likadana 

och där mammorna bakade så mycket bullar och pysslade så mycket i sina hem.” O (1970)
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Genuskontraktet innebär ett särartstänkande där dessa reproduceras från generation till 

generation. På makronivån finner vi den kulturella överlagringen med tankefigurer såsom, hur 

det ska vara, egenskaper hos könen och så vidare. Så här skriver en av informanterna:

”Min mor är en av de mer liberala människor jag känner och dessutom har hon alltid 

haft ett stort intresse för relationer.” I (1970)

Egenskaper som rör relationer, känslor osv. är något som tillskrivs som typiskt kvinnligt:

”Under min tonårstid var det inte bara jag som vände ut och in på problemen, 

de flesta av mina vänner lättade ofta sina hjärtan för min mamma.” I (1970)

”Mamma L passade att arbeta med gamla människor, jag minns alla vackra blommor 

som mamma plockade i vår trädgård och tog med sig till sina pensionärer. ” Y (1940)

På mesonivån finner vi den sociala integrationen med arbetsfördelningen mellan könen, 

institutioner och artefakter (Hirdman, Y 1999). Arbetsfördelningen mellan könen kan ge sig 

utryck på många olika sätt och enligt Ahrne med fler i boken ”Det sociala landskapet”

(2003) präglas individens möjligheter i livet sig inte enbart på klass utan även på kön. 

”Det var matroser, maskinare, restaurang/butik och så vi i städ. Även om ingen sa 

något så kunde man ju förstå att vi var den lägsta kategorin. Det var ju vi som bokstavligen gjorde 

skitjobbet, städade de grisiga toaletterna. Egentligen städade matroserna också, men att spola av 

bildäck värderades tydligare högre än att svabba inne i båten.” A (1980)

Arbetsfördelningen innebar ofta att kvinnan var den som fick stanna hemma med barnen 

medan mannen skötte försörjningen. Detta visade sig tydligast bland de äldre informanterna:

”När jag sedan hade fött mitt första barn sa jag upp mig, fortfarande var det så att 

kvinnan stannade hemma.” Y (1940)

”Mamma blir hemmafru och snart har det kommit ytterligare två barn, 1942 och 1945.”. Y (1940)
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På mikronivån finner man socialiseringen med direkt inlärning på en familjenivå där 

förväntningarna och förebilderna finns inom de familjära banden (Hirdman, Y 1999). Så här 

beskriver en av informanterna det:

”Jag börjar den här berättelsen med mina föräldrar eftersom jag upplever att själva 

kärnan till hur jag har formats och förhåller mig till klass börjar med dom. Mina föräldrar 

härstammar alltså ur den övre medelklassen och överklassen. Min egen klasstillhörighet har jag 

upplevt som ambivalent. Detta för att mina föräldrar på olika sätt inte har kunnat leva upp till de 

förväntningar som funnits inom respektive familjer.” O (1970)

”Redan i sexårsåldern fick jag lära mig att - Man får inga pengar om man inte arbetar. ” I (1970)

Detta är även något som en annan av informanterna fått sig förmanat: 

”Min mors ekonomiska strategi har nog legat till grund för min drivkraft att arbeta 

hårt och tjäna förhållandevis bra med pengar. ” I(1970)

8:7 Medvetenhet om klasskillnaderna

Det fanns hos flera av våra informanter en medvetenhet om klasskillnaderna i samhället och 

detta var något som framkom tidigt i deras barndom. 

”Visst var jag medveten om att det var skillnad på folk och folk, att det var något 

speciellt med ”Åklagaren” som bodde i grannhuset och att det var lite märkvärdigt att H: s pappa var 

läkare. Men jag uppfattade det nog mer som nåt negativt än nåt positivt.” A (1980)

”Jag fattade tidigt att det var nått som var annorlunda med min pappa och med M:s 

mamma. De gick inte till jobbet som alla andra och klagade över chefen. De var sina egna chefer.” A

(1980)

Varifrån dessa uppfattningar kom ifrån har en av våra informanter tydliga minnen ifrån:

”Ur min farmors mun kom en hel del som satte igång mina grubblerier om hur jag 

skulle tolka världen. (…)Denna uppenbarelse av hur min farmor förehöll sig fick mig att inse att det 



44

fanns de som tyckte sig vara lite finare och bättre och att det fanns något som förakt för andra 

människor, inte för att de hade gjort något påtagligt ont eller elakt utan för att de var av en viss sort.

” O (1980)

”När jag blev lite större, ja någon gång då när man försöker skapa sig någon sorts 

förståelse av världen och när man lägger märke till att vuxna lägger in värderingar i sina uttalanden, 

ja då började jag förstå att det fanns skillnader.” O (1980)

Medan det hos någon av informanterna inte alls fanns någon som helst medvetenhet om 

klasskillnader:

”Det intressanta är dock att min lägre sociala klasstillhörighet var ingenting jag

märkte av eller ens tänkte på som barn.” I (1970)

Hon fortsätter:

”Det har aldrig fattats mig någonting, vare sig materiellt eller framför allt, det 

viktigaste, emotionellt. Mitt minne är att jag hade det ”alla andra” hade, även om jag mellan varven 

fick göra avkall på vissa saker på grund av mitt dyra fritidsintresse. ” I (1970)

Att befinna sig i samma miljö som individer med högre klassposition tydliggjorde i vissa fall 

klasskillnaderna:

”Jag har upplevt det dagligen under de första två åren på min utbildning. Det har sugit 

energi och jag har varit nära att ge upp. Att inte ha det stöd, att inta förstå de koder som finns, att inte 

ha den hjälp och förståelse från nära och kära som jag sett mina kurskamrater med akademisk 

familjetradition haft, har gjort att jag stundtals känt en hopplöshet men också en stor ensamhet. När 

jag börjar lära mig de nya koderna börjar jag tappa de gamla. ”I (1970)

Dessa skillnader upplevdes för en av informanterna som påfrestande vilket hon skildrar på 

följande sätt:

”Det kändes alltid lite jobbigt att tala om vad ens föräldrar jobbade med. Inte så 

mycket för att jag skämdes, utan för att alla hajade till när jag berättade vad pappa jobbade med. ” A 

(1980)



45

”Jag kunde se i ögonen på C att hon inte tyckte att det var så kul att säga att hennes 

föräldrar var städerska och slaktare. Inte för att våra kompisar var fördomsfulla. Men de hade lite 

finare jobb, som innebar att duschade före jobbet, istället för efter….” A (1980)

För en annan av våra resenärer var den andra världen inget att sträva efter utan hon var nöjd 

med sin position.

”Jag har träffat många olika människor under min resa, både den högre och den lägre 

klassen. Arbetade på Sigtuna Humanistiska läroverk, och fick titta in i den finare världen, men jag vill 

inte byta.” M (1930)

8:8 Klassresan

Klassresa innebär en språklig metafor för social rörlighet eller mobilitet och att denna 

rörlighet sker genom just förflyttningar mellan två klasser (Wennerström, 2003). Vägen bort 

från ursprunget har påverkat våra informanters resor olika och deras slutdestination har 

inneburit olika vägar således även till och från olika klasstillhörigheter.

”Vi avvek för mycket och att vi passade in skapade en väldig osäkerhet hos mig. De 

andra familjerna i den här byn var så lika varandra (…).” O (1970)

Hon fortsätter:

”(…)mina föräldrar drack vin till maten, vi hade för många böcker, det såg annorlunda 

ut hemma hos oss(…).” O (1970)

Samtidigt som de inte kunde leva upp till den klass de ursprungsmässigt tillhört:

”Allt eftersom jag blev äldre blev det också påtagligt att vi skilde oss från släkten på 

min pappas sida. (…). Många gånger har jag upplevt att man utgått från att vi inte har haft så mycket 

att komma med och jag tror att det har påverkat oss mycket negativt och skapat någon slags 

hopplöshetskänsla.” O (1970)

En klassresa kan innebära en form av ensamhet, där individen söker någon att dela sina nya 

kunskaper med, någon som inte finner dem som märkvärdiga.
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”Av naturliga skäl är jag ofta ensam. Vissa val är naturligtvis medvetna och beror på 

stor del av tidsbrist. Men det jag upplever starkast är att jag idag inte har speciellt många människor 

som jag kan ha givande och berikande samtal med. Mitt umgänge och min tid värderar jag helt 

annorlunda än vad jag gjort tidigare. Jag kräver mer, jag vill ha mer, jag vill ha utmaningar. Min tid 

och energi är alldeles för värdefull för mig än att jag slösar bort den på ytligt svammel där man 

varken känner, upplever, ser, smakar eller doftar någonting. Det finns en rädsla hos mig för att 

uppfattas som ”den där märkvärdiga” samtidigt som jag vägrar att be om ursäkt för mitt livs 

utveckling. Mina poäng har ingen annan än jag kämpat och slitit för, och det är jag väldigt stolt 

över!” I (1970)

Något som kännetecknar en klassresenär är just enligt Molin och Ågren i boken klassresan 

(1991) en historielöshet och en rotlöshet där klassresenärerna känner att de inte hör hemma 

någonstans inte i ursprunget och inte i nuet där man befinner just nu (Molin & Ågren, 1991).

”Det känns som om jag har ett ben kvar i varje värld. Med min familj och mina vänner 

som valt att inte utbilda sig på någon högre nivå kan jag uppleva att vi inte har så mycket gemensamt 

med längre. Vilket är naturligt, men det kan göra mig ledsen.” I (1970)

”Jag fick alltid den där blicken som våra två arbetarbarn i klassen fick. Och så sa de 

”Oj, vad du är duktig”. Men det måste faktiskt inte vara en prestation att göra en klassresa. Resan i 

sig är inte så jäkla jobbig. Det jobbiga är att man aldrig kan gå tillbaka till startpunkten och vänta sig 

att den är sig lik. Man får ett annat språk och blir en del av en annan verklighet. Man tappar de som 

inte valt samma verklighet.” A (1980)

Men informanten anser att hon fortfarande har förmågan att glömma sin akademiska bana och 

har förmågan att anpassa sin väg vid olika sammanhang:

”Men även om man befinner sig någon annanstans så har man alltid med sig sitt 

ursprungsspråk. Jag kan glömma bort de svåra nya orden jag kan. Jag måste inte prata om 

utrikespolitik eller briljera med mina kunskaper om nobelpristagare. Jag kan lägga mig på den nivå 

där jag en gång befann mig och prata med den grövsta (…) dialekt du nånsin hört”. A (1970)

En annan av informanterna är också ute på resande fot som barn. Men en annan typ av resa 

som ändå påverkar hennes livsöde dramatiskt och där också hennes klasstillhörighet spelar 

roll. Händelsen utspelar sig i Vasa Finland under Andra Världskriget:
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”Men en dag när jag var 5 år och hade lärt mig gå på nytt, fick jag veta av mormor att 

även jag skulle sändas bort till ett främmande land.” M (1930)

Någon beskrev det som att leva i exil eller som en emmigration där man aldrig kan komma 

hem till det som man en gång lämnat. När informanten återvänder till Finland igen fem år 

senare är situationen inte densamma längre, och hennes känsla kan kopplas samman med det 

som en klassresenär känner:

”Stannade här i fem år innan jag fick komma hem till ett splittrat hem. Men min 

trygghet fanns kvar, och det var min mormor. Det enda problemet var att jag och min älskade mormor 

inte kunde prata med varandra längre, jag hade glömt finskan. Det var att börja om på nytt igen. Min 

lillasyster som jag aldrig hade sett var nu fyra år. Inte heller skolan var lätt med mobbning och 

dylikt.” M (1930)

På nedanstående sätt reflekterar en av våra informanter sin klassresa:

”Om jag nu ska anta att jag gjort en ”klassresa” borde denna antagligen startat när 

min pappa startade eget företag. Detta medförde ju att vi fick det bättre rent ekonomiskt men på andra 

plan: socialt, intellektuellt m.fl. anser jag inte att jag gjorde någon ”klassresa” vid denna tid.”N 

(1970)

Informanten vill istället betona att utbildning och sambons företag varit viktiga faktorer när 

det gäller hennes förflyttningar genom klass.

”Nej då skulle jag istället svara att min ”klassresa” startade när jag började läsa till 

lärare, och att denna ”resa” har förstärks avsevärt efter det att min sambos företag började gå så bra 

och vi har en så ekonomisk trygghet därigenom. Skulle min sambo fortfarande jobba som rörläggare 

(vilket han gjorde tidigare), tror jag inte att jag hade haft känslan av att min klassresa varit lika stor 

som jag faktiskt känner att den är.” N (1970)

Klassresan har bevarat hennes politiska värderingar och ideologier i ett säkert förvar 

”Men jag vill poängtera att rent ideologiskt, politiskt och för den delen socialt, har inte 

mina värderingar eller åsikter förändrats.” N (1970)
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Följande informant speglar sin resa mot det som fanns i hennes barndom.

”Efter att ha vuxit upp med en ensamstående mamma i en av det kommunala 

bostadsbolagets hyresrätter, i ett typiskt arbetarområde, bor jag idag i nyrenoverat hus som jag äger 

tillsammans med min man. Vi har två barn, kör en s.k. premiumbil och tack vare min mans inkomster, 

en mycket god ekonomi, speciellt med tanke på att jag fortfarande studerar. Mina akademiska studier 

kommer att leda till en magisterexamen, något ingen i min familj gjort tidigare.” I (1970)

Vandringen har för någon handlat om möjligheten att få bevisa något:

”Det har istället handlat om att leva upp till något som min pappa aldrig fick chans att 

göra och för att bevisa något.” O (1970)

En informant upptäckte längs resans väg utbildningens inverkan på språket 

vilket hon skildrar på följande sätt:

”Bland mina kompisar var vi många som hade icke-akademiska föräldrar, men som 

ändå gick natur, samhäll eller teknisk och hade målet att plugga vidare. Det kändes aldrig som en 

klassresa att skaffa sig en högre utbildning, men under resans gång insåg man snart att det var

skillnad på folk och folk. Man lärde sig ett annat språk”. A (1980)

Ett språk som påverkat henne på flera hållplatser i livet:

”Samma sak på extrajobbet. På vägkrogen började jag tala med en ännu grövre dialekt 

än jag brukade. För bland de andra gällde det att smälta in. För de flesta hade ju det här jobbet som 

sitt yrke, och jag ville bara vara en i mängden. Jag var livrädd för att de skulle tro att jag såg ned på 

det de gjorde bara för att jag själv längtade därifrån och utbildade mig för att få något bättre. Bli 

något bättre.” A (1980)

”Pappa utbrast: ”Det var fina ord du lärt dig på högskolan” och jag tänkte att det 

hädanefter var bäst att vakta tungan.” A (1980)

Alla dessa kvinnor har på ett eller annat sätt genomfört en klassresa. Vår sista informant ger 

oss en mycket tankvärd fundering eftersom hon knyter ihop röda tråden i denna studie 
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närmare bestämt förbindelsen mellan tiden, människan och samhället och menar att det 

kanske är denna relation som gjort klassresan möjlig:

”Åtta år i folkskola, några kvällskurser, internutbildningar, ja vad blir det. Klassresa 

eller är det bara utvecklingen som gått framåt.”. Y (1940)
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9 Slutdestinationen

Att skildra och förstå kvinnors livsberättelser ur ett klassperspektiv har varit syftet med denna 

resa som nu nått sin slutdestination Intentionen har varit att en röd tråd ska löpa genom denna 

skriftliga vandring, en tråd som påminner oss om den viktiga diskussion som förs i 

sociologins värld. En levande diskussion gällande människans evinnerliga förbindelse med 

samhället, historien och vice versa. Denna relation medför att när ett av dessa fenomen ändras 

följer de andra med som en evig skugga. Det är människans oavbrutna handlingar och 

interaktion som bär upp samhället och historien även om hennes syften ofta kan te sig olika. 

Individens placering i samhället är det som bestämmer hennes potentiella handlingar och 

villkor. 

Under denna resa har kvinnan, hennes berättelse och position i samhällets vidsträckta trappa 

stått i fokus. Hos oss finns en förnimmelse om att kvinnan representerar en ny klass eftersom 

mycket har hänt på hennes och samhällets vandring sedan några av våra första informanter 

föddes. Då i krigets skugga växte de upp som arbetarklass med förpliktelser att arbeta hårt för 

sin egen och familjens överlevnad. När det sedan föll på deras lott att föra generationen vidare 

genom barn förpassades de till hemmets vrå utan lön eller förmåner. Idag ter sig samhället 

och kvinnans arbetsfördelning sig lite annorlunda och hon har möjligheten att arbeta och 

försörja familjen utan mannens undsättning. Men det finns fortfarande något som gör att 

mannen dominerar arbetsmarkanden med högre lön, status och värde. Detta något sätter 

stämpeln på kvinnan att hon är av lägre rang och därav som vi tolkar det av en lägre 

klasstillhörighet. I det samhälle vi lever i idag verkar en ny arbetarklass som representeras av 

kvinnan i olika skepnader ofta med de ”traditionella indelningarna” som städerska,

undersköterska, den kvinnliga pensionären eller varför inte den ensamstående modern. 

Att den nya arbetarklassen som vi titulerar den, undre -medelklassen eller andra aktuella 

definitioner på klass inte utvecklats kan bero på att klass inte väckt något vidare intresse på ett 

bra tag. De gamla klasstexturerna har legat slumrande i det dolda medan samhället och 

människan har dundrat på i en rasande fart. Men som Beverly Skeggs poängterar så fint bara 

för att begreppet inte används betyder det inte att klass inte finns (Skeggs, 2006). Om en 

klassresenär saknar den historiska bakgrunden blir det svårt att referera till samspelet mellan 
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arv och nutid. Det råder många gånger en rotlöshet och förvirring bland klassresenärerna i vår 

tid, kanske beror detta på att det föreligger en viss tystnad om klass. Varför talar vi då inte om 

klass? Anledningarna är många och förutom ett visst ointresse kan en av dem vara att det 

bland den yngre generation som gjort en klassresa uppåt och är medvetna om den känner en 

skamkänsla. En ånger över att man övergett den tillhörighet och den gemenskap som satt sin

så djupa prägel i oss redan som barn. Hur ska man kunna sätta ord på något som smärtsamt 

som ett utanförskap, ingen i den nya klassen förstår och i den gamla känner man sig inte 

längre välkommen.

Det är kanske därför det finns en känsla av ett emotionellt kapital förutom Bourdieus 

ekonomiska, kulturella, sociala och symboliska. Denna form letar sig in hos individen och 

berör på ett annat sätt än de övriga andra kapitalen. Hos våra informanter fanns en 

häpnadsväckande emotionell vilja och behov att behålla värderingar, normer, attityder, 

politiska åsikter från den klass man härstammar från oavsett vart klassresan för en och vilka 

normer som råder där. Detta emotionella kapital eller vilja bär individen långt in i själen och 

det påverkar hennes vandring både omedvetet och medvetet och kommer att influera det val 

resans väg kommer att förse henne med.  

Skamkänslan och det emotionella kapitalet är möjligen ännu svårare att frige om resan tar 

individen nedåt i stället för uppåt som den mest uttalade klassresan ofta gör. I denna studie 

fann vi endast en informant som beskrev en klassresa i neråtgående led istället för den vanliga 

där arbetarklassen tar sig till medelklassen. Anledningarna till detta kan vi endast spekulera i 

men kan det vara så att klassfall är mindre accepterat av den nya klassen individen hamnar i 

och därav tystas ner? Denna föraning om tabu väcker en känsla att vi längtat efter fler 

informanter som stiget av vid en hållplats av ”lägre rang”. Det väcker en undran om 

diskussionen om klassresa och klass kommer att fördjupas. Kommer dessa begrepp väckas till 

liv och förena sig med den ändlösa resa vi alla deltar i eller kommer de att fortsätta slumra 

medan samhället och människan sveper förbi? 
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Bilaga 1

Hej! Är du en kvinnlig klassresenär?

Vill du berätta om en resa, din alldeles egna klassfärd? Vi vill att du skriver ner din egen resa 

genom livet med dina egna ord och tankar. Vi önskar att du låter din historia skrivas ned 

precis så som du själv vill berätta den för oss. Reflektera gärna över om du gjort en klassresa 

och när denna i så fall tog sin början, var du liten, vuxen eller tonåring? Kanske har du inte 

färdats alls? Har din vandring vart enkel, svår, rak, kurvig, otäck, underbar, eller rent av 

märklig. Har den färdats i generationer och gått i arv? På vilket sätt har din klasstillhörighet 

påverkat dig eller har den inte påverkat dig alls?

Vi som ber dig om denna uppgift heter Lise-lotte Fredén och Sabine Clausson. Vi studerar vår 

sista termin på Programmet för Sociologi och Socialt utvecklingsarbete på Högskolan i 

Halmstad. 

Vi önskar att Ni vill ta del av vår C-uppsats i Sociologi som vi vill fördjupa med olika 

livsberättelser från olika unika människor som du. Vårt intresse ligger i att få ta del av 

människors skilda erfarenheter och fantastiska kunskaper gällande sin alldeles egna klassresa 

och sedan låta dem träda fram i vår C-uppsats. Självklart kommer ni att få vara och förbli helt 

anonyma men ålder är av intresse. Vi kommer att behandla ert material med största 

varsamhet.

Hoppas vi har väckt din nyfikenhet och att du vill dela med dig av din berättelse vare sig den 

är lång eller kort. Med vänliga hälsningar

Lise-lotte Fredén                                                                              Sabine Clausson
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