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Abstrakt 
Arbetet behandlar frågeställningen: Kan man genom att studera klassresenärens värderingar 

till heminredning få syn på den kulturella resa som klassresenärens livshistoria präglas av, och 

vad kan tänkas påverkar deras estetiska preferenser? 

Syftet med undersökningen är främst att synliggöra klassresenärens unika situation, ett slags 

mellanrum mellan klasserna, mellan kulturer.  

Detta görs genom att undersöka hur mening skapas i förhållandet mellan inredningsobjekt, 

individen och dess kontext.  

De centrala begreppen i undersökningen är klassresenär, smak och kulturellt kapital. 

Undersökningens didaktiska syfte är att framhäva den demokratiska vikten av att låta  

människors röster göra sig hörda i så många olika situationer som möjligt, oavsett klass, kön 

eller etnicitet.  

Undersökningen visar också på den pedagogiska möjlighet som finns i att låta varje enskild 

individ få utgå ifrån sin egen komplexa livsberättelse i syfte att nå kunskaper.  

Genom kvalitativa intervjuer, med bilder av inredningsobjekt som stöd, undersöks två 

informanters livshistoria som har det gemensamt att de präglas av en klassresa via 

akademiska studier.  

Genom kopplingar till litteratur och den egna erfarenheten framkommer faktorer som kan 

tänkas påverka klassresenärens estetiska preferenser.  

I gestaltningen undersöks resans karaktär, både geografiskt, tidsmässigt och i social nivå. 

Gestaltningen undersöker och påvisar även vilken roll tingen eller artefakter spelar i 

konstruktionen och förståelsen av identitet. Detta genom att en resa skildras, då jag åker 

tillbaka till Fittja där jag delvis växte upp, samt genom användandet av autentiskt historiskt 

filmmaterial som visar användandet av ting som idag genom arv är i min ägo.  

I rörliga bilder söker gestaltningen fånga upplevelsen av den personliga klassresan, en 

positionering samt en fond att utgå ifrån i uppsatsens resonemang.  

Metoden att via de estetiska preferenserna synliggöra klassresan fungerar effektivt.  

Särskilda samband går att se mellan individen och dess förhållande till barndomshemmet, 

medier, samt begagnad möbler.  
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1 Inledning 
Bakgrunden till mitt arbete är i lika hög grad min egen bakgrund. Arbetarklassbakgrunden i 

en numera medelklassdominerad miljö har präglat formandet av min identitet och samtidigt 

detta arbete.  

 

På gymnasiet blev jag medveten om att det fanns personer med andra slags värderingar och 

manér. Nu så här långt senare har jag förstått att det var personer som till skillnad från mig 

hade medelklassbakgrund.  Jag gick samhällsvetenskapliga programmet utan att riktigt veta 

att det var studieförberedande. Jag visste inte ens vad det innebar att ”plugga vidare”, eller att 

det fanns ett universitet i Linköping där jag växte upp. 

 

I tidig 20-årsålder träffade jag en kille från Linköping som började plugga i Lund. I samma 

veva började jag på folkhögskola och ”pluggade” keramik. Vid mina helgbesök i Lund och 

den studentikosa kulturen, blev klass plötsligt en faktor att ta hänsyn till. Min pojkväns vänner 

tyckte att det var så härligt att jag gjorde något som jag verkligen brann för. Uttalandet visar 

på den press som jag misstänker att många med medelklassbakgrund känner på sig att skaffa 

sig en adekvat utbildning.  Uttalandet innehöll många gånger också ett slags nedvärderande 

som bara kunde skönjas i tonfallet. En av pojkvännens närmsta vänner tyckte att jag inte var 

riktigt fin nog, han ansåg att folkhögskola och keramikstudier var flum. Pojkvännen som var 

uppvuxen i en extremt bohemisk medelklassmiljö, började få allt mer högfärdiga manér. Det 

han höll på med var en slags kulturell anpassning. Det skulle lyssnas på opera och drickas 

singel malt whiskey, ju rökigare desto bättre. I slutänden blev det nog klassaspekten som 

skilde oss åt. 

 

 Den kulturella anpassningen innebär inte att vi tvingas bli nya personer, som totalt förnekar 

vårt ursprung (även om det förekommer också), utan  att  vi måste lära oss att berätta historien 

om oss själva på ett nytt sätt, nya ord, nya manér och tonfall. Att byta klass är att berätta 

historien om sig själv i en ny genre.  
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1.1 Bakgrund  
Med ovanstående sagt hoppas jag att det blir tydligt att den här undersökningen i stor 

utsträckning har sin utgångspunkt i min egen personliga historia. Något som jag ser som en 

tillgång för arbetet då jag har den pedagogiska övertygelsen om att varje enskilt lärande bör 

hämta drivkraft med utgångspunkt i individens komplexa livsberättelse, oavsett ursprung eller 

kön. 

1.1.2 Viket är det fält som ska studeras? 
Jag vill undersöka  hur mening skapas i förhållandet mellan inredningsobjekt, individen och 

dess kontext. Det jag i sammanhanget vill belysa särskilt är klassresenärens unika situation. 

Ett slags mellanrum mellan klasserna, mellan kulturer.  

De centrala begreppen i undersökningen är klassresenär, smak och kulturellt kapital (även om 

andra perifera begrepp kommer att dyka upp under resans gång).  

1.1.3 Tidigare forskning 
Jag har i anslutning till min undersökning valt att läsa en rad texter som främst haft etnologisk 

eller kultursociologisk inriktning. Mycket har forskats och skrivits inom dessa två gigantiska 

områden. Att just dessa texter kom att bli lästa i anslutning till min undersökning är ett 

resultat av både vad jag kommit över och vad jag har fått rekommenderat. En stor del av 

titlarna fick jag upp ögonen för då jag besökte utställningen ”God smak” på Mångkulturellt 

centrum i Fittja.1 Men som alltid, ju mer man lär sig om något desto mer inser man vad man 

inte vet. Jag kan inte avgöra hur valet av litteratur kommer att påverka min analys och 

slutdiskussion, men att det påverkar går inte att komma ifrån. Jag hade kunnat välja helt 

annan litteratur och troligtvis kunnat komma fram till andra insikter, men det är en annan 

studie.  

 

I en undersökning som behandlar klassbegreppet finns det få anledningar att undvika den 

franske kultursociologen Pierre Bourdieu.  

Pierre Bourdieu har ett brett register, men jag har främst valt att läsa Kultursociologiska 

texter, i urval av Donald Broady och Mikael Palme. Urvalet i denna svenska översättning 

behandlar flera av Bourdieus tankegångar. Jag har haft störst nytta av bokens avslutande del 

som med utgångspunkt från det stora sammanfattande arbetet La distinction  behandlar 

samband mellan socialstruktur, kultur och smak. 
                                                
1 ”God smak”, 2006-04-02 - 2006-09-03 Mångkulturellt centrum i Fittja 
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Mats Trondman har skrivit en rad kultursociologiska texter, 1994 disputerade han på 

avhandlingen Bilden av en klassresa – Sexton arbetarklassbarn på väg till och i högskolan,  

som är en studie av människor som gjort samma klassresa som han själv och varit den först i 

familjen att ta akademisk examen. En djupt givande och kvalitativ skildring av 

klassresenärens särpräglade livssituation. I sin avhandling söker Trondman bland annat 

faktorer som kan tänkas vara orsaker till att en människa väljer att göra en klassresa. Vad 

lämnar man bakom sig och vad anammar man istället? Både i mitt examensarbete och i det 

ständigt pågående individuella arbetet med att skapa en identitet, och få förståelse för den 

egna individens plats i ett större sammanhang har Trondmans avhandling varit som en trygg 

snuttefilt.   

 

Eva Londos är etnolog, konstvetare och museeintendent. Hon har i sin avhandling Uppåt 

väggarna i svenska hem gjort en studie av vardagligt bildbruk. Hennes undersökning kan 

sägas syna tre delar, väggprydnader, individerna och publiken. Londos undersöker inte de tre 

områdena som åtskilda, utan som beroende av varandra. Individen (producent, konsument, 

observatör, forskare) skapar mening i förhållande till kontexten (tid, rum, social nivå) och 

föremålet.2  

Översatt till min undersökning så skapar klassresenären mening hos olika inredningsobjekt i 

förhållande till tid, rum, och framförallt i denna studie till social nivå. 

 

I boken Tycke och smak – Sju etnologer om estetik behandlas smaken som en 

tillhörighetsmarkör som skapar kulturella mönster. I olika kapitel diskuteras vardagslivets 

estetik utifrån ett kulturteoretiskt perspektiv. Jag har främst haft nytta av det kapitel där 

Cecilia Fredriksson diskuterar loppmarknadens estetik och hur värde hos ett objekt är starkt 

beroende av tiden. Eftersom en av mina informanter är konsthantverkare har Ingrid 

Nordströms kapitel om konsthantverkets estetik varit relevant. Här diskuterar hon den unika 

förmåga och situation som en konsthantverkare besitter genom att kunna gestalta sin smak i 

ett objekt.  

 

Annelie Jordahl är kulturjournalist och klassresenär. I sin bok Klass - är du fin nog? berättar 

Anneli Jordahl om sina egna problem att finna sig till rätta i den nya sociala miljön. Boken 

                                                
2 Londos, Eva (1994), Uppåt väggarna i svenska hem. Lund: Carlssons bokförlag, s. 12-14 
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följer ingen vetenskaplig form. I likhet med mitt arbete så utgörs texten av författarens egna 

personliga reflektioner kring klassresenärens olika villkor blandat med intervjuer. 

En har rest uppåt (poeten/byråkraten Ragnar Thoursie), en ville resa nedåt (journalisten David 

Lagercrantz) och en blev kvar (kokerskan Elsvig Svensson, Annelis mamma) – och så berättar 

hon historien om sin egen klassresa från arbetarhemmet i Trelleborg, mötet med 

gymnasiekompisarna från Skanör/Falsterbo, universitetstiden, hur ett kulturkapital bör se ut 

och andra erfarenheter på färden uppåt.  

 

 Zandra Ahl och Emma Olsson har i sin bok Svensk smak – myter om den moderna formen 

gått in på smakbegreppet och velat påvisa att den offentliga ”goda-smak-diskursen” och dess 

inneboende norm definieras av en liten maktelit.  Även om det finns en sund tanke i att 

utmana smaknormen, så finns normen fortfarande där och kan påverka, både till att skriva 

böcker i protest eller till att försöka inreda sitt hem i enighet med den.  Boken erbjuder många 

tankeväckande och vitsiga resonemang som sätter normen på prov genom att påpeka den.  

 

Svenska hem – en bok om hur vi bor och varför av Per Svensson är en text i som fritt svingar 

sig runt bland olika fenomen kopplade till svenska hem och uppfattningen av vad som är rätt 

och fel. Boken är både djupgående och bred, och dess ovetenskapliga form gör att den 

huvudsakligen använts som uppfriskande underhållning.  

1.2 Syfte – Varför behöver vi tala om klass?  
Att tala om klass är känsligt.  Genus däremot, om hur jämställda vi ska vara mellan könen, det 

kan vi babbla på om i timmar med en aldrig sinande entusiasm. Och hur härligt multikulti det 

är med alla invandrare, ja det sjunger vi upp i en gemensam lovsång om, som genom politiska 

beslut ska pågå i ett helt år. Medvetande om vad olika klassbakgrunder får för konsekvenser 

för den enskilde individen är till skillnad från etnicitet- och genusbegreppens konsekvenser 

något bortglömt, åtminstone på Konstfack.  

Klass bemöts ofta som något kommunistiskt humbug. Klass tillhör det förflutna, 

välfärdssamhället har suddat ut klassgränserna, vi har ju fått det bättre, så varför behöver vi 

tala om klass? Därför att klass i väldigt liten mån handlar om pengar, klass handlar i större 

utsträckning om makt och värderingar, om kultur. Ur min mening blir undersökningar med 

klassperspektiv en fråga om att analysera kulturer. 

 Analysen kan ge oss både ökad förståelsen för människors varierande livsvillkor samt belysa 

orättvisor och öka jämställdheten. Alltså, ”Ur demokratisk synvinkel är klassanalysen 
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självklar. Det är först när man blir medveten om var man står i en hierarki som orättvisorna 

blir synliga.” 3 Trots att utbildning på högskolenivå idag är möjlig för alla genom 

studiemedelssystemet så lyser personer med arbetarklassbakgrund med sin frånvaro på 

högskolor och universitet i Sverige. Tydligast framgår detta i relation till personer med 

medelklassbakgrund, inte minst på Konstfack. ”Bara cirka 8 procent av de konstnärligt 
studerande har föräldrar från arbetarklassen med enbart grundskolestudier. Mer än 60 procent 
har högskoleutbildade föräldrar.”4 Gemensamt syfte med samtliga tre perspektiv genus, klass, 

etnicitet är önskan om mångfald. Bort från likriktningen, sträva efter att så många människor 

ska få göra sin röst hörd i så många olika sammanhang som möjligt. Öka upp för ett ökat 

utbud av möjligheter oavsett bakgrund eller kön. Det är därför som klassresenären utgör en så 

intressant grupp att undersöka. Klassresenären har sett att det finns möjligheter utanför den 

egna klassen eller om man så vill, kulturella bakgrunden, men det är ganska ovanligt.  

1.3 Frågeställning 
Kan man genom att studera klassresenärens värderingar till heminredning få syn på den 

kulturella resa som klassresenärens livshistoria präglas av, och vad kan tänkas påverkar deras 

estetiska preferenser? 

1.4 Teoretiskt perspektiv  
Nedan följer definitioner av begrepp som är centrala i min undersökning. 

1.4.1 Klassresenär 
Enkelt uttryckt är ”min egen” definition av vad som kvalificerar till att kalla sig klassresenär 

att: vara uppvuxen i en familj där båda föräldrarna saknar poäng på högskola men att man 

själv har en himla massa poäng på högskola. Mer utförligt så är Trondmans definition: 

 
/…/ klassresenären har en livshistoria som är präglad av dels lossbrytningen från den egna klassen 
och dels av ett inträde i en jämfört med ursprunget annorlunda miljö som skall tillägnas mot 
bakgrund av ursprungserfarenheterna i arbetarklassen. Användningen av ordet klassresa gör 
därmed klart att klassresenärens livshistoria präglas av ett tillägnande av och förhållande till två 
olika klass- och kulturmönster: först uppväxten i arbetarklassen och sedan resan till och 
tillägnandet av den akademiska kulturen.5 

                                                
3 Jordahl, Annelie (2003), Klass – är du fin nog? Avesta: Atlas,  s. 8. 
4 Furumark, Anna (2004) Varför blir det så snett II? En rapport om konst och makt år 2004, s. 14. 
5 Trondman, Mats, Bilden av en klassresa – Sexton arbetarklassbarn på väg till och i högskolan, Stockholm: Carlssons 
bokförlag, s. 25. 
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1.4.2 Kulturellt kapital 
Kulturellt kapital är en av, men ofta sedd som den viktigaste av flera kapitalformer som utgör 

det Pierre Bourdieu kallar symboliskt kapital. Den kulturella kapitalformen är ofta förknippad 

med högre utbildning, sofistikerad smak och finkultur. Kapitalformerna är en samling 

begrepp som tillsammans med begreppen habitus och sociala fält utgör analytiska verktyg 

med vilka Bourdieu menar att man kan beskriva individer och gruppers motivation, 

handlingar och sätt att tänka. Kulturellt kapital kan konverteras till andra kapitalformer, som 

exempelvis ekonomiskt kapital. Detta kan exempelvis ske genom att en person med hög 

utbildning (högt kulturellt kapital) kan erhålla hög lön (högt ekonomiskt kapital). 

Kulturjournalisten Annelie Jordahl beskriver i sin bok Klass - är du fin nog? sin brist på 

kulturellt kapital så här:  
I mitt yrke bör man vara hyggligt kulturellt orienterad som det så torrt heter. Det kan bli ett hårt 
arbete när man aldrig gick med föräldrarna på Moderna museet och fick se Rauschenbergs get. 
Man tror länge att Cadillac är en elegantare bil än Limousine. Man tror att en fars på en 
privatteater är lika finkulturellt som Ibsen på Dramaten. Man tror att Sigge Stark skriver i samma 
liga som Moa Martinsson. Kommer man från arbetarklassen är luckorna så många att det blir 
arbetsamt att komma ikapp. /---/ Bland folk jag känner är det förvisso ofta klassresenärerna själva 
som blir de största kultursnobbarna. Ur en brist väcks besatthet av god smak.6 

 

1.4.3 Smak 
Med smak i detta sammanhang menar jag den värdering som kan kopplas ihop med en 

estetisk-visuell upplevelse. Jag ska inte gå in på att försöka definiera begreppet estetik utan 

nöjer mig med att tydliggöra att min användning av smakbegreppet alltid kommer att vara 

kopplat till en visuell erfarenhet och inte en smak upplevd med smaksinnet.   

 
Den franske sociologen Pierre Bourdieu beskriver smaken som de val som vi gör för att särskilja 
oss från andra människor. Vi gör val av bostad, arbete, fritidsaktiviteter etc. och val av ägodelar. 
Men för att smaken ska kunna existera måste det också finnas varor som är klassificerade som bra, 
dåliga, vulgära, eller stilfulla och människor med klassificeringsprinciper, som kan hitta och välja 
de varor som passar just dem. Hur skapar  i så fall varan, som förverkligar smaken, den smak som 
känner igen sig i den? Enligt Bourdieu kan det förklaras ungefär som kärlek vid första ögonkastet 
där förväntan och dess förverkligande överensstämmer. Smaken uppkommer i mötet mellan 
förväntan och dess förverkligande (där förväntan är ett objektiverat tillstånd och förverkligandet 
ett förkroppsligat tillstånd).7 
 

 

                                                
6 Jordahl a.a., s.89-90. 
7 Ohlsson, Linda, Smaken – Pierre Bourdieu & Ellen Key om ämnet, Examensarbete G4 valbar inriktning konst, uppsats        
5poäng, 1999/2000, redovisning 2000-05-19 
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2 Undersökningen 
Detta är en etnografiskt inspirerad studie i syfte att utforska ”faktorer som påverkar estetiska 

preferenser och skönhetsupplevelser”8  genom kultursociologiska resonemang.  

”Kulturen finns varken i människan eller tingen utan i mellanrummet, i hur vi förhåller oss till 

vår omgivning, både den konkreta och den föreställda.”9 Utifrån just detta perspektiv har jag 

valt att göra en kvalitativ undersökning, genom intervjuer. Det jag är intresserad av att få syn 

på är det mellanrum som klassresenären befinner sig i, genom att stå med en fot i 

arbetarklasskulturen och en i medelklasskulturen.  

2.1 Empiri 

2.1.1 Intervjuerna 
Jag har genomfört två intervjuer med klassresenärer, dessa har transkriberats och använts som 

empiriskt material i undersökningen. Informanterna presenteras utförligare längre fram. 

Informanterna är för mig kända och detta bör beaktas vid förståelsen av undersökningen. Jag 

har en hel del förförståelse kring dessa informanters svar, vilket det blir viktig att förhålla sig 

reflexiv till.  

Det bildmaterial som fungerande som stöd vid intervjuerna presenteras mer utförligt nedan. 

Inledningsvis rör sig samtalen kring bildmaterialet men vidare ställer jag också frågor som 

inte följer manus utan mer har informantens personliga berättelse som utgångspunkt. 

2.1.2 Bilderna 
Som stöd under intervjuerna valde jag att ha tio olika bildobjekt. Varje intervju började med 

att informanterna rangordnade bilderna från finast till fulast. Bilderna består av olika 

inredningsdetaljer och möbler.  Bilderna skulle kunna placeras i ett spektrum av någon slags 

godtycklig ”smaknorm” från god till dålig smak. Valet av objekt skedde i kombination av 

egen uppfattning och inspirerande litteraturläsning.  

Jag ville ha med några tydliga exempel men också föremål som beroende av förförståelse hos 

informanten kunde få en väldigt flytande position i spektrumet. Jag valde att  använda 

egenhändigt tagna fotografier samt bilder från produktkataloger och vidare utforma bilderna 

genom att friställa objekten från sin kontext. Bilderna visar föremål som tycks sväva i en 

neutral ljusgul omgivning. 

Möblerna har blivit berövade sin kontext och det är upp till betraktaren att fylla i och sätta in 

objektet i en tänkt omgivning. Hur hela processen går till hos betraktaren torde vara ytterst 

                                                
8 Red. Nordström, Ingrid (1996), Tycke och smak, sju etnologer om smak, Stockholm: Carlssons bokförlag,  s. 9. 
9 Ibid., s. 15 
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komplex. Först måste ett föremål identifieras, sedan ska det sättas in i en kontext, och vidare 

placeras i förhållande till sig själv och sin omvärld genom en smakvärdering.  

Att Siri inledningsvis i intervjun upprepar ”oj va svårt”10 är kanske inte att undra på. Att det 

skulle finnas ett slags facit är inte poängen med bilderna utan hur de hanteras. ”Att handskas 

med bilder är att vidga sin värld både genom att via dem få syn på vad någon vill visa men 

också att med hjälp av dem få visuellt stöd för något man söker förstå.”11 Hur de genom 

resonemang kan ändra placering i smakspektrumet. Bildernas främsta uppgift blir att vara 

artefakter i jakten på faktorer som kan tänkas påverka klassresenärens estetiska preferenser.  

 

"Pianot fanns i nästan alla salonger. ’Dess statusvärde var nästan 

magiskt – ett hem utan piano var ett ofullständigt hem. Om det användes eller ej var av 

underordnad betydelse,’ skriver Britt och Ingvar Tunander i sin bok Möbler och inredning 

från Karl Johan till Per Albin”.12 Att utöva musik är för mig medelklass eller överklass. Den 

uppfattningen har antagligen sin grund i en tid långt innan den kommunala musikskolan gav 

alla en chans att spela ett instrument oavsett klassbakgrund. Att spela kräver utbildning och 

pengar, något som arbetarklassen inte gjort sig kända för att ha tillgång till precis. Här passar 

ett citat från en av Trondmans informanter: ”Jag minns när vi var på barnkalas, att det såg 

annorlunda ut i dom där hemmen. Dom hade eget piano. Dom hade det liksom fint, lite 

blankare.” 13  

 

 Bokhyllor har en speciell relevans i flertalet 

klassresenärsskildringar som jag läst men också personligen. Att min mamma alltid har älskat 

böcker, (och då menar jag verkligen älskat!) har gjort att mitt förhållande till litteratur aldrig 
                                                
10 Intervju med Siri 2006-05-02 
11 Koppfeldt, Thomas, ,  mep.draminst.se/strangnas/koppfeldt.html, 2006-05 
12 Svensson, Per (2002), Svenska hem och hur vi bor och varför, Bonnier fakta, s.39. 
13 Trondman, a.a., s. 146. 
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varit motsträvigt. Annars kan böcker vara något hotfullt inom arbetarklassen, jag har under 

min uppväxt hört otaliga skrythistorier om att man inte läst en enda bok. Att läsa böcker kan 

uppfattas som att man gör sig märkvärdig. I arbetarklassen är konkreta handlingar som leder 

till konkreta resultat det som istället premieras.  

Att sitta med huvudet i en bok ses som slöseri med tid. Både Annelie Jordahl14 och Mats 

Trondman15 beskriver mötet med böcker som en avgörande faktor i klassresenärens 

livsberättelse.  Helena (en av Trondmans informanterna) beskriver klass- skillnaden så här: ” 

” ’Där var det vita bokhyllor, fulla med böcker’ och ’konst på väggarna’. Hemma hos Helena 

’grälade pappa jämt’, där fanns ingen som läste böcker och ’inga tavlor på väggarna’”16 

 

Norrgavel ligger likt Svenskt Tenn i fina kvarteret kring Stureplan. 

Butiken och dess koncept är relativt nytt men har fått ett ganska direkt fotfäste på marknaden. 

Konceptet erbjuder svensktillverkade möbler i svenska naturmaterial som ek, björk och sten, 

med ytbehandlingar som olja och såpa.  Norrgavel försöker vara en motkraft till IKEA det 

framgår i VD Nirvan Richters inledningsord i produktkatalogen. ”Plötsligt dimper ännu en 

möbelkatalog  med oförklarligt låga priser ner i brevlådan. /---/ Vad är det för värld vi skapar 

med det här sättet att konsumera?”17 Målgruppen är ganska uppenbart övre medelklass som 

bor i innerstan. ”Hur mycket tycker vi att det är värt att upprätthålla svensk hantverkstradition 

med tillverkning i Småland och butiker i centrala lägen som håller staden levande? Hög 

kvalitet kostar mer men kanske inte i perspektivet av en livscykel. Konsumera mindre men 

bättre.”18 Formspråket är avskalat och det ord som bäst beskriver estetiken är ”naturligt”. 

Detta är i likhet med Svenskt Tenn relativt dyra möbler och stilen är kanske den mest 

signifikanta representanten för vad som brukar kalla den goda ”svenska smaken”.  

 

                                                
14 Jordahl a.a. 
15 Trondman, a.a. 
16 Ibid., s. 218. 
17 Norrgavels produktkatalog 2006, Nirvan Richter, s.1. 
18 Ibid. 
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     Gråtande barn och flamingon – ”Jag tål inte 

massproducerad konst som visar gråtande barn, skeppare med snugga eller varför inte 

dansande zigenska med tamburin, skriver Martin Timell i tidningen Äntligen hemma.”19 

Gråtande barnet är en klassiker från min barndom, så här skriver Brita Häll redaktör på 

Svenska kyrkans magasin om livsåskådning, Amos; ”Billiga tryck av Gråtande barn tog 

världen med storm för ett kvarts sekel sen. Vi svenskar köpte under 70-talet över en miljon 

bilder av sorgsna pojkar och nedslagna flickor med stora droppformade tårar”.20 Eva Londos 

har studerat vad vi egentligen har på våra väggar i sin avhandling ”Uppåt väggarna i svenska 

hem”.  Att hon i sin undersökning stöter på just gråtande barn är kanske inte otippat, hon 

skriver så här: ”Anja är en av de få bland mina informanter som fortfarande har kvar den av 

konstbildarna begabbade Gråtande pojke”.21 Det gråtande barnet och flamingon får 

representera kitsch. Objekten kan tänkas flytta omkring i spektrumet mellan god och dålig 

smak. Kitschen kan ses som en medveten utmanare till den rådande smaknormen av avskalad 

återhållsamhet. Kitschen är för mycket och för brokigt, har inget i de fina salongerna att göra. 

Är du bildad och förövrigt kan uppvisa trovärdiga tecken som kan avläsas som god smak då 

är det ultimata tecknet för smakmedvetenhet att kunna gå utanför ramarna och ha 

hötorgskonst på väggen. Genom detta visar man att man kan vara ironisk i sitt smakutövande. 

I lingvistiska sammanhang brukar man säga att, det sista och något av det svåraste att lära sig 

är att skämta på ett främmande språk. Att inte slaviskt följa lagar och regler utan kunna 

utrycka något personligt.  Använd på detta sätt kan kitschen dock tolkas som en motsats till 

det den utmanare den försöker vara, nämligen lika exkluderande och maktutövande som den 

rådande smaknormen.  Precis som ett internt skämt. ”Man kan säga att begrepp som camp och 

kitsch är estetiska kriterier som upphäver estetiska och moraliska distinktioner som vackert–

fult och bra–dåligt. /---/ Om man besitter kompetensen att ladda den (ett objekt) med rätt 

                                                
19 Ahl, Zandra, & Olsson, Emma(2001), Svensk smak – Myter om den moderna formen, Stockholm: Ordfront förlag, s. 53. 
20 Häll, Brita, 
www.amosmagasin.com/ArticlePages/(200210/18/20021018105629_Headline814/20021018105629_Headline814.dbp.asp, 
2006-05. 
21 Londos, a.a., s. 95. 
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kulturell innebörd”.22 Detta kan exemplifieras med att  Tårarna har gjort svensk 

konsthallsdebut. 23 ”Fears for Tears” hette en utställning på Jönköpings länsmuseum i våras. 

Det var konstnären Lena Malm som visade sin digra samling Gråtande barn. 

”Nu när jag jobbat med Gråtande barn har jag fått en stark relation till dem. De första bilderna 

som ’Bragolin’24 gjorde tycker jag dessutom är bra måleri”, säger Lena Malm.  

Det krävs en konstnär av viss dignitet för att detta projekt skulle kunna vara möjligt.  

 

     Klippan och soffbord – Jag ville 

självklart ha med något från IKEA. IKEA går knappast att undvika när man försöker inreda 

ett hem. Att hitta ett svenskt hem utan en enda IKEA-pinal är antagligen som att leta efter en 

nål i en höstack. ”Med sextio- och sjuttiotalets intellektuella blev varuhuset en plats där man 

kunde shoppa bildad smak i platta paket. IKEA levererar godkänd smak med avstickare mot 

stilmöbelsestetiken, för alla, överallt”.25  Jag ville ha en IKEA-möbel vars härkomst lätt skulle 

gå att identifiera. Jag ville även ha med någon möbel som inte direkt gick att placera under 

kategorin IKEA. Valet föll på Klippan-soffan och ett soffbord som är pyntat med diverse 

snäckor, ljus, sand och stenar. 

 

     Svenskt Tenn – Finare kan det inte bli i 

mina ögon. Svenskt tenn har en omisskännlig symbol i Josef Franks ofta blommiga tyger i 

flerfärgstryck. Detta tyg kan vidare placeras på diverse möbler, brickor, lampskärmar, skor 

eller varför inte mineralvattenflaskans etikett, ja i princip vad som helst kan prydas av denna 

                                                
22 Red, Nordström, a.a., s. 42. 
23 Häll, a.a. 
24 Spanske konstnären Bruno Amadio målade tavlor av gråtande barn under signaturen ”G Bragolin”. 
25 Ahl, Olsson, a.a., s. 143. 
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symbol för god exklusiv smak. Jag ville ha med en soffa i just detta tyg, men också som i 

fallet IKEA en möbel som inte så lätt går att placera i just ”god smak”-delen av spektrumet. 

Valet föll på en bokhylla i en inte allt för lättplacerad grön färg. Den gröna färgen har en 

sjuttiotals aura över sig och bokhyllan skulle där med enkelhet kunna tas för ett loppisfynd.  

 

 Teakskåp – en möbel som utan tvekan skulle kunna tas för ett 

loppisfynd. Kortet är taget i Myrornas butik i Skärholmen. Här hittar man enkelt möbler till 

fyndpriser som har samma 60-tals ursprung. Det är svårt att beskriva varför teakskåpet skulle 

få vara med, kanske för att det ligger nära mig själv. Jag älskar saker i teak. Skåpet var inte en 

av de snyggaste eller dyraste teakmöblerna på myrorna vid det tillfället som jag var där och 

fotograferade. Detta skåp fick helt enkelt bara representera en viss estetik. Eftersom jag vet att 

jag och många av mina vänner vurmar för denna estetik ville jag se hur denna möbel skulle 

placera sig i förhållande till ovanstående objekt. 

2.2 Metod  
Det empiriska materialet har ”Genom hermeneutisk metod, dvs. bearbetning genom kritisk 

tolkning och förståelse utifrån egen erfarenhet och förförståelse”26 varit utgångspunkt för att 

finna faktorer som påverkar klassresenärens estetiska preferenser. Undersökningen bör förstås 

utifrån min egen roll som klassresenär, och det faktum att informanterna är nära vänner till 

mig. Hur detta låter påverka undersökningen är svårt att se helt klart, men jag ska försöka se 

reflexivt på detta i min slutdiskussion. Genom att transkribera intervjuerna blev 

informanternas tal till skrift. Eftersom textformen är gemensam blev informanternas 

erfarenheter tacksamma att ställa mot litteraturen. Jag har genom att bearbeta och analysera 

intervjuer, litteratur och egen erfarenhet sökt finna teman kring klassresenärens estetiska 

preferenser. Detta med avsikt att försöka få syn på den kulturella resa som klassresenärens 

livshistoria präglas av. 

                                                
26 Londos, a.a., s. 18. 
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2.3 Bearbetning och analys 
Nedan följer ett antal rubriker som utgör tematiseringen utav intervjumaterialet som vidare 

bearbetas och analyseras genom kopplingar till min egen erfarenhet samt litteraturen.  

2.3.1 Barndomshemmet 
Tydligast gestaltas informanternas kulturella resa genom deras förhållande till 

barndomshemmet. Inledningsvis kommer därför detta tema att bearbetas, och det får också 

fungera som en presentation utav informanterna. Här visade sig kanske tydligast hur 

individuella informanternas livshistorier är. 

Informanterna visade dock upp en tydlig enighet i att ha reflekterat och analyserat sitt 

förhållande till  barndomshemmet i stor utsträckning.  

 

Siris historia 

Siri är född 1977 och jobbar idag som läkare på en vårdcentral. Siri är som jag uppvuxen i en 

förort till Linköping. Vi gick i parallellklass under högstadiet men lärde känna varandra under 

gymnasietiden då vi gick i samma klass. Siris mamma har jobbat på posten i alla år men är nu 

kassabiträde i en spelbutik, hennes pappa är långtidssjukskriven före detta bilförsäljare. 

Huvuddragen i Siris förhållande till barndomshemmet är ett slags förakt och totalt 

avståndstagande till deras heminredningsstil. När jag ber henne beskriva stilen säger hon så 

här:” Smaklöst säger jag! Min pappa, den här gamla mansgrisen då rå, han gillar ju mycket då 

såna här Carpatimöbler27 (förlöjligande tonfall)” /---/ ”ja men lite så, du vet, maffigt, och 

gärna en soffa i djungelmönster samtidigt som det är uppblandat med min mammas totala, 

tyvärr, brist på smak.”28 

Citatet inte bara visar på Siris åsikter om sina föräldrars inredningsstil utan visar också på 

åsikter om föräldrarna som personer, inte minst pappan. Att förhållandet till föräldrarna inte 

är problemfritt visas tydligt i intervjun då jag frågar om hur hon ser på föräldrahemmet som 

eventuell inspirationskälla.  
Tvärtemot är min inspiration! Alltså jag bestämde mig ganska tidigt för, jag tror, det vanligaste är 

väl att man ser upp till sina föräldrar och följer den linjen. Men om den linjen inte är hållbar, om 

man känner att ens föräldrar inte är pålitliga eller man känner sig inte trygg eller man, ja, så tror 

jag, det är inte helt ovanligt då följer man en motsatt linje istället.29 

                                                
27 Möbelserie på Europa Möbler. Så här presenteras serien på hemsidan (www.em.com) ”Möbelklassikernas klassiker på EM 
– Carpati har varit med i många år nu och den pampiga stilen är respektingivande i alla miljöer. Svarvade pelare, knoppar och 
ben i ek – ett hantverk som blivit allt mer sällsynt numera.” 
28 Intervju med Siri 2006-05-02 
29 Intervju med Siri 2006-05-02 
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En av de gemensamma nämnare som Trondman finner i klassresenärernas livsberättelser är 

just problematiska hemförhållanden. Ur bristande förebilder hos föräldrarna skapas en önskan 

om något annat, här lyfts blicken upp mot alternativa möjligheter. Här är det viktigt att inte 

tillskriva klassresenären rollen som offer. Här vill jag ta hjälp av Trondmans undersökning då 

jag med utgångspunkt i min (lilla) undersökning har svårt att göra samma analys. Han säger 

så här: 
 Under bearbetning och analys av det empiriska materialet har jag känt oro och rädsla över att 
förmedla en alltför mörk bild av resenärernas existensvillkor. Med några av klassresenärerna har 
jag diskuterat denna problematik. De har då bekräftat att ”så var det ju ändå”, men samtidigt lagt 
till att ”självklart fanns det ljusa och glada stunder också”. Eventuella relationsproblem inom 
klassresenärernas familjer uppmärksammades inte i studiens initialskede. Det var först efter det att 
djupare relationsproblem i samtalsintervju efter samtalsintervju berörts som jag började se ett visst 
mönster växa fram.30 
 

I Siris historia kan vi alltså se relationsproblem i familjen som en faktor som inte bara 

påverkar hennes estetiska preferenser utan också är något hon har gemensamt med andra 

klassresenärer. Dock bör man vara försiktig med att se klassresenären som ett generellt offer 

för dålig uppväxt, då ingenting är så enkelt.  

 

Marits historia 

Marit är född 1979 och pluggar idag på institutionen för Keramik och glas på Konstfack, hon 

har just tagit sin kandidatexamen. Vi lärde känna varandra på folkhögskolan jag pratar om i 

min inledning. Vi kom in samtidigt på Konstfack 2003 och har följt varandras klassresor. 

Marit är uppvuxen i ett litet samhälle i Halland (på landet som man brukar säga i Stockholm). 

Marits pappa jobbar som elmontör och hennes mamma som köksbiträde. 

Huvuddragen i Marits förhållande till sitt barndomshem är att det inspirerar henne i hennes 

konstnärliga arbete samt att föräldrarnas förkärlek till loppisfynd har smittat av sig på hennes 

heminredning, även om det inte är samma typ av fynd.  

Så här svarar hon på frågan om hur hennes förhållande till barndomshemmet ser ut, om det är 

något hon tar intryck av:  
Jo men, heminredningen inspireras jag inte av för det  tycker jag inte är så snyggt, men deras sätt 
att se på det inspirerar mig, och deras sätt att kombinera, eller min mammas sätt att kombinera 
saker /---/ egentligen gör jag ju det när jag jobbar konstnärligt, det är ju då jag kombinerar, som 
min mamma, kanske inte i hemmet, inte som hon, hon ställer ihop olika saker som för mig är helt 
ofattbara hur dom hamnade på samma hylla liksom, det är intressant att hon gör det. 31 

 

                                                
30 Trondman, a.a., s. 151-152. 
31 Intervju med Marit 2006-05-02 
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Marits förhållande bygger inte på något förakt men dock ett avståndstagande i fråga om 

estetiska preferenser. Marits förhållande utgörs också av en slags respekt och fascination och 

hon använder sig av mammans inredningsstil (som karaktäriseras av oväntade kombinationer) 

som en konstnärlig metod. Marit använder sig av den ”folkliga” traditionen som hon har sitt 

stabila ursprung i och för in den som en konstnärlig metod och bevisar den vara lika duglig 

som inspirationskälla som vilken finkultur som helst. Ett motstånd mot ett överdrivet 

intellektualiserande, en överdrift som endast kan bli synligt genom en medvetenhet om något 

annat. Häri ligger styrkan i klassresenärens unika situation och vikten av att ha sig själv som 

utgångspunkt för lärande blir tydlig.  

” ’Konstnären är någon som man känner igen så som sådan i det han har gjort’. Så 

sammanfattar kultursociologen Pierre Bourdieu ett teoretiskt resonemang kring konstnärens 

förmåga att uttrycka det underförstådda genom att förvandla ”sin smak” till synliga objekt”.32 

Vidare kan man i Marits förhållande till barndomshemmets inredning få syn på hennes 

kulturella resa.  

 
När jag flyttat hemifrån och kom tillbaka hem igen, när man hade varit borta i några år, när man 

inte är hemma så ofta så, så ser man ju det som man tyckte var det vanligaste, så som det bara ska 

se ut i ett hem, e ju inte det längre, för då har man sett så mycket annat liksom, då ser man det med 

nya ögon när man har fått nya erfarenheter.33 

 

De nya erfarenheterna har påverkat Marits normativa seende, hennes blick.  

2.3.2 Loppmarknaden 
Loppmarknaden illustrerar tingens flytande värde, vilket inte är frikopplat från den estetiska 

upplevelsen. Cecilia Fredriksson säger att loppmarknaden är en postmodern arena för 

gammalt och nytt, ett varusamhällets ruinlandskap med möjlighet till omladdning och 

tillvaratagande.34 Att teakmöbeln placerar sig på en förstaplats av båda informanterna skulle 

kunna ses som ett litet mönster. En möbel som jag fotat på Myrorna och som kostar 350 

kronor, hur har den hamnat hemma hos klassresenären? Är inte det ekonomiska värdet hos en 

vara starkt förknippat med exklusivitet och god smak? Siri beskriver hur värdet på 

teakmöbeln och Svenskt tenn bokhyllan har ungefär samma värde för henne.  

 

                                                
32 Nordström, Red.  a.a., s. 122. 
33 Intervju med Marit 2006-05-02 
34Fredriksson, Cecilia ”titel” , i Nordström, Red.  a.a., s. 42 
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Jag tycker nästan lika mycket om den där (teakskåpet) som den där (frank-bokhyllan) så jag tror 
inte att det är bara liksom… Den där (teakskåpet) för tusen spänn på en loppis är lika kul som den 
(frank-bokhyllan)…Den där (teakskåpet) har ju jag hemma men jag har inte den där (frank-
bokhyllan). 
 

En möbel som för någon tappat sitt värde helt och skänks bort, blir för någon annan en markör 

för god smak. När jag ber informanterna att beskriva sitt drömhem utan att ta hänsyn till 

ekonomiska hinder beskriver dom så här:  

 
jo, då blandar jag gärna lite teak möbler ehh som nu till exempel har jag köpt ett stort teakmatbord 
lite så här dansk design,  å så har jag klätt om dom med Josef  Frank-tyg [börjar skratta].35 

 

Marit beskriver sitt drömhem så här:   

 
Ja, jag tror att det skulle vara lika mycket fynd ändå, men dyrare fynd. Samma stil men jag skulle 
kunna välja bland saker som har mer värde liksom. Å köpa saker på antikvitetsaffärer där jag kan 
hitta dom go’bitar som jag egentligen vill ha.36 
 

Till  Siris  beskrivning av hur hon klätt om sina teakstolar  finner jag följande citat belysande: 

”Tiden frigör tingen från moralisk relevans och tiden motverkar det banala. Tiden tappar 

tingen på ursprunglig mening, och den nya tomheten gör att vi kan fylla dem med våra egna 

föreställningar.”37 Hennes stolar blir som blanka objekt utan påtaglig laddning. Dessa stolar 

kan lätt tillföras en symbol för god smak, nämligen ett tyg av Josef Frank och få en ny 

laddning som helhet. Den starka symbolen eller varumärket förenas i en perfekt kombination 

med den ”opersonliga” stolen och matbordet. Delen läses in i helheten.  

Utifrån Marits beskrivning och mer generellt sett tror jag att friheten att välja själv över vad 

som konsumeras är en stor del i sammanhanget. Att finna unika objekt och ladda dom med 

egna värderingar om vad som är god smak.  

2.3.3. Media 
Olle Holmberg säger att media offentliggör vardagen och vardagliggör offentligheten.38  

Via media kan vi få tillgång till rum som annars skulle ligga utanför vår begreppsvärld. Med 

det i åtanke blir det intressant att fundera kring vilken roll media spelar i förmedlandet av de 

rum som är så centrala i Bourdieus tankegångar. Genom att sammanställa material från ett 

stort antal undersökningar konstruerar Bourdieu dels ”det sociala rummet” (en klassanalys) 

och ”livsstilarnas rum” (en karta över smakens fördelning upprättad på grundval av statistik 

                                                
35 Ibid 
36 Intervju med Marit 2006-05-02 
37 Nordström, Red. a.a., s. 42. 
38 Holmberg, Olle,(1994), Ungdom och media : om reception av fiktion på bio och i TV, Lund : Studentlitteratur. 
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över kulturkonsumtion, matvanor, fritidsintressen och liknande). 39 ”Resultatet åskådliggörs i 

maximalt komprimerad form med hjälp av ett schema som utgör kärnan i boken om 

distinktionen.”40 Var någonstans placerar sig rummen som vi får förmedlade till oss via 

inredningsprogram och inredningstidningar i det schema som Bourdieu ritar upp för oss? 

Vems vardag är det som offentliggörs? Är det så att media offentliggör medelklassvardagen 

för oss klassresenärer? I så fall, vilket förhållande har klassresenärer till den typen av 

mediering? Marit säger så här: 
Men jag kan tänka mig att så som mina föräldrar har det är ju inte god smak. Men det är så 
konstigt det där vad som är god smak, för det är ju så dom flesta har det så att jag förstår inte 
riktigt varför man ska hålla på. Det ser ju aldrig ut som i inredningstidningarna, men det behöver 
man väll inte säga för det vet man ju.41 
 

Marit förhåller sig kritisk till den bild som media förmedlar. Hon köper inte den bilden som 

en för henne gällande norm, snarare som en utopi, ett experiment en överdrift. Marits norm 

bygger snarare på vad hon har sett med egna ögon, hur folk bor i den verklighet som hon inte 

fått förmedlad till sig via media. Hon är också irriterad på den enligt henne skeva bild som 

media försöker sälja in.   
Det känns som att man har… det är den här idén om att alla vill ha det som i 
inredningstidningarna, egentligen. Även om dom inte har det. Men dom vill ju inte det liksom! 
Och så känns det som att man alltid tror att det är dom som bor inne i stan som man ska rätta sig 
efter. Men det är ju inte så för dom flesta bor ju på landet. Egentligen, det är ju inte så många som 
bor i Stockholm liksom. Det känns som att man glömmer bort, sopar under mattan för att det är 
inte fint nog. 42 
 

Siri däremot berättar att hon åtminstone varit en storkonsument av inredningstidningar. Att 

konsumtionsmönstren skiljer sig åt skulle kunna tolkas genom de bådas skilda förhållande till 

föräldrahemmet. Siris totala avståndstagande och nästintill avsky för sina föräldrars 

inredningsstil torde borda för ett större behov av alternativa bilder. Medan Marit kunnat 

skaffa sig tillräckligt med inspiration från föräldrahemmet för att kunna skapa sig en egen stil 

i förhållande och utgångspunkt från det. Siri säger däremot : 
mmm, jag läser ju otroligt mycket såna, eller har gjort i alla fall, inredningstidningar.43 
 

Att Siris konsumtion av inredningstidningar tycks ha minskat med åren skulle kunna ses som 

en konsekvens av att hon antagligen samlat tillräckligt material till att nu kunna känna sig 

tryggare i konstruktionen av en egen smak. Om detta talar Thompson, han menar att jaget är 

ett symboliskt projekt som vi aktivt konstruerar. 44 Vi konstruerar det med hjälp av vad han 

                                                
39 Bourdieu, Pierre, Kultursociologiska texter -  I urval av Donald Broady och Mikael Palme, Ordfront, 1986. s.17. 
40 Ibid. s.17. 
41 Intervju med Marit 2006-05-02 
42 Ibid 
43 Intervju med Siri 2006-05-02 
44 John, B Thompson (2000), Medierna och moderniteten, Daidalos, s. 263. 
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kallar symboliskt material. Det symboliska materialet kan ses som en resurs som individen 

inhämtar i interaktion med andra individer och genom medier. Att utbudet av medierat 

symboliskt material ökat avsevärt under de senaste årtiondena innebär att helt nya 

förutsättningar för skapandet av identitet öppnats för individen.  

Man kan här med ”leka med tanken på hur snabbt vi är på väg mot en miljö där en 

normgivande lära om det sköna (med tillhörande uttolkare) håller på att bli förlegad, och en 

individuell estetik eller smak blir allt mer accepterad.”45 

Denna utveckling tycks vara kännetecknande för vår tidsanda. Upplösandet av de kollektiva 

institutionerna och den ökade individualiseringen skänker förvisso frihet men ökar också 

pressen och ansvaret för varje enskild individ. I denna individens ökade frihet följer självklart 

också en ökad osäkerhet och ett större behov utav vägledning i sina val.  Här kommer media 

att vara en viktig stötepelare genom att föra ut ett paradoxalt budskap om hur en individuell 

stil kan se ut. Här blir onekligen påståendet om en ökning i acceptansen av den individuella 

estetiken och smaken en aning osäker. 

”Om svenska folket plötsligt gripits av en oemotståndlig lust att skapa ”personliga hem” – 

varför då denna till synes omättliga hunger efter inredningstidningar, efter förebilder och 

facit? /---/ handlar det egentligen om att variera sig inom snävt dragna gränser?”46 

2.3.4. IKEA 
Informanterna var rörande överens om att möbler från IKEA eller möbler som kunde 

uppfattas som att vara från IKEA var något icke önskvärt. 

 Marit säger:  
Jag skulle inte köpa något på IKEA, eller jag skulle köpa saker på IKEA men jag skulle inte låta 
det se ut som att det kom från IKEA. För att jag trivs inte så mycket med det, eller, jag skulle 
handla där men, jag skulle inte visa det liksom [det sista lite tvekande]47 
 

Siri säger:  

/…/ nu erkänner man alla sina dåliga men, jag tycker att den där ser billig ut [med lite förakt i 
rösten]. Å att alla vet att det är en klippan som kostar 2300kronor på IKEA eller vad den kostar 
[skratt]. Så illa är det alltså [skratt] men e då hade jag hellre haft en secondhandsoffa för 500 
spänn, det är inte det att jag måste ha en Josef Frank soffa, absolut inte, men jag har heller en 
begagnad soffa för 500 spänn från myrorna än att ha en klippan.48 
 

Siris uttalande om klippan som ”billig” tyder på att ordet billig har en annan innebörd än just 

ekonomisk billighet då hon föredrar en soffa som kostar 500 kronor på myrorna. Finns det en 

                                                
45 Red. Nordström, a.a., s. 9. 
46 Svensson, a.a., s. 70. 
47 Intervju med Marit 2006-05-02 
48 Intervju med Siri 2006-05-02 
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annan typ av inneboende värde i en vara utöver det ekonomiska? Bourdieu talar om varors 

variera värde, om vad som är ”inne” eller ”ute”.  

”Den allmänna spridningen [av tex. Klippan] blir till en devalverande effekt och den aktuella 

varans sällsynthet och konsumentens sällsynthet som medföljer, minskar parallellt. Både vara 

och konsument tappar i status. Ett sätt för konsumenten att inte riskera att förlora sin 

sällsynthet är att undvika de varor som är för allmänt spridda och därmed devalverade.”49 

 

I fråga om IKEA visar sig också Siris kulturella resa tydligt då hon beskriver vad IKEA-

soffbordet konnoterar för henne. Hon säger att det påminner om en svunnen tid, något hon 

lämnat bakom sig både i fråga om tid, geografi och smak. Hon beskriver hur hon genom sin 

kulturella resa kan avslöja soffbordet som ”ute” till skillnad mot människor som bor kvar i 

Linköping som troligtvis uppvisar ett liknande soffbord med okunnig stolthet.   
 
Det där är för mig lite småstad, då man bjuder till lite mycket, och tänker, åh jag ska bli så inne, 
jag ska ha det här senaste med glasad å så ska jag fylla.. med fina saker, jag tycker att det ser ut 
som att man har försökt för mycket där.50 

 

2.3.5. Kitsch  
Informanterna förhåller sig mycket olika till objekten som skulle kunna falla in under kitsch.  

 
Siri: Kitsch, kitsch, jaa, nääe, det där går inte, jag får nästan lite ångest.51 
 

För Siri går det inte att gå utanför dom trygga ramarna som utgör hennes uppfattning om god 

smak. Det bevisar också allvaret i objektens funktion som sociala markörer, de är lika viktiga 

bevis för Siri som tex. hennes utbildning. Hennes inredningsdetaljer utgör viktiga 

komponenter i det nya liv som hon säger sig ha skapat.  

 
/…/man vill hålla upp en perfekt yta, och det gäller inte bara hemmet utan alla bitar, man ska vara 
söt, smart, och trevlig och annars är jag rädd att få tillbaka mitt gamla skitliv liksom, om jag inte 
håller uppe den fasaden. Jag ser det lite som att detta är min chans i livet /…/ jag har inte kunnat se 
så här, ja,ja,ja, om det här går åt skogen så kan jag göra något annat som är bra kanske utan då har 
jag i mitt värsta scenario sett att då får jag tillbaka Linköping [staden vi växte upp i] Och det där är 
ju något som sitter i huvudet liksom, en slags ångest för det man har lämnat, och rädslan att få 
tillbaka det, åh sådär.52 

 

 

                                                
49Ohlsson, a.a., s. 8. 
50 Intervju med Siri 2006-05-02 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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Det nya livet är skört och har inget stadigt fundament att vila på, så därför tror jag att kitschen 

känns som ett ångestframkallande hot, snarare än ett roligt skämt.  

Marit däremot visar prov på att vara invigd i kitschens  regelverk och uppskatta dem.  

Marit:   
och sen lite kitsch [flamingon] på det, är alltid trevligt, [paus] i lagom mängd.”53  
 

En miljö som uppvisar tillräckligt många trovärdiga tecken för god smak kan rymma små 

tecken för kitsch som ett bevis på medvetenhet. Den lilla meningen som Marit uttalar rymmer 

hela kitschens essens.  

 

2.3.6. Bokhyllor och kulturellt kapital 
Båda informanterna avslöjade eller utnämnde snabbt bokhyllan som ett tecken för bildning. 

Siri :  
Det här [Billy, skrattar] står ju på något sätt för bildning. Jag tycker att det är fint med stora 
bokhyllor med mycket böcker.”54 
 

Marit:   
Bockhyllan [Billy, ljudlig utandning typ suck] – borde kanske, det är snyggt med böcker – men – 
jag har ju inga, så att, å så där uppradat, så beläst är jag inte..55 
 

Marit ger i sitt uttalande uttryck för en medvetenhet om en slags litterär bakläxa. 

Medvetenheten om bristen på den typ av kulturellt kapital som endast går att läsa sig till. 

Marit känner också att hon står och vacklar mellan att acceptera sin brist eller att hon kanske 

”borde” ta igen vad hon missat. Det som främst bekymrar henne i fråga om bristen på 

kulturellt kapital är hennes eventuella tillkortakommande i interaktion med sina 

klasskamrater.  
 
Marit: ” det är så självklart att om man inte vet allt det där så måste man ju i alla fall ta reda på     
 det, annars är det ju pinsamt!”  
 [syftar på vad hennes klasskamrater skulle tänkas anse om   brist på  kulturellt kapital]. 
Jag: ”Det kulturella kapitalet, [fnysskratt] kallar Bourdieu det..” 
Marit: ” [skrattar] han kallar det det? I min uppsats skriver jag ryggsäcken packad med 
 finkultur.” 
 

Om Marit vet att hennes brist är kopplad till litteraturen så visar Siri upp en omedvetenhet 

kring sin brist i fråga om konst.  Det känns konstigt att som blivande bildlärare säga att 

kunskap kring konstnärer och deras verk är en kunskap som man kan klara sig utan ganska 

länge utan att bli påkommen. Men i Siris fall tror jag att det är den främsta orsaken till att hon 

                                                
53 Intervju med Marit 2006-05-02 
54 Intervju med Siri 2006-05-02 
55 Intervju med Mari 2006-05-02 



  

21 

kan missta ett ”gråtande barn” för konst som adeln har på sina väggar, för att sedan ändra sig 

och undra om det är Renoir. 56 Det står kanske också som bevis för att det finns olika kulturer 

inom medelklasskulturen som var och en har olika krav på arten av kulturellt kapital.  

3 Slutdiskussion & reflektion 
Utifrån frågeställningen gör sig vissa resonemang och svar  tydliga. Visst kan man få syn på 

klassresenärens kulturella resa endast genom att studera deras estetiska preferenser. Värt att 

reflektera kring är min förförståelse då informanterna är kända för mig. Den kulturella resan 

som informanterna genomgått blev inte synlig genom undersökningen av deras estetiska 

preferenser, den var redan känd för mig. Undersökningen fungerar snarare som en 

undersökning av om deras resa kan göras synlig för en bredare och mer okänd publik genom 

att använda sig av inrednigsobjekt som synliggörare. Inredningsobjekten passar bra som 

synliggörare då vi alla kan ha en förståelse för fältet och dra paralleller till den egna 

erfarenheten. Inredningsobjekten är också starka identitetsmarkörer. 

 

Klassresenären skapar som jag tidigare nämnt mening hos olika inredningsobjekt i 

förhållande till tid, rum, och framförallt i denna studie till social nivå.  

Inte minst gör Siris  relationsproblem i familjen sig synliga som en faktor som påverkar 

hennes estetiska preferenser men också som en gemensam nämnare mellan klassresenärer. 

 

Marit däremot påvisar likheten i estetiska preferenser med sina föräldrar.  

Hon gillar i likhet med dem loppisfynd. Hennes kulturella resa synliggörs dock genom att hon 

kan koppla ett konstnärligt perspektiv till fyndletandet, en distans som särskiljer henne från 

hennes föräldrar. Samtidigt finns ett motstånd till överdrivet intellektualiserande som hon på 

Konstfack kan se generella tendenser till.  Alltså även här en distans till vad som kan ses som 

kulturella uttryck, delar av en diskurs. Detta är ett typiskt drag i klassresenärens livsberättelse, 

att klart och tydligt kunna se de båda kulturerna men inte riktigt höra hemma någonstans. 

 

Det framkom att secondhandfynden kan ha en särskild plats i klassresenärens heminredning. 

Genom att föremålens tappats på sin ursprungliga innebörd genom tidens påverkan kan de 

åter laddas med valfri innebörd vilket synes passa klassresenären särskilt bra.  

 

                                                
56 Intervju med Siri 20060502 
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Det går också att se ett särskilt samband mellan klassresenär och media. Eftersom 

klassresenären lider brist på kulturellt kapital skapas ett behov och inte sällan en besatthet 

kring förvärvandet av adekvat mängd kulturellt kapital. Eftersom man inte gärna vill visa sin 

brist i offentlighetens ljus, så blir media en viktig bundsförvant i arbetet med att skaffa sig ett 

kulturellt kapital som är passande för en person som trätt in i en akademisk kultur.  
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