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Introduksjon 

Dagens moderne samfunn er preget av en ekstrem individfokusering i en tid da 

valgmulighetene om hva man skal bli, og ikke minst hvem man skal være, 

tilsynelatende er ubegrensede.   Mens våre roller i det sosiale rommet før i mye større 

grad var definert for oss og fremskutte posisjoner i samfunnet var forbeholdt 

mindretallet med betydelig kulturell og økonomisk kapital, står vi idag tilsynelatende 

friere når det gjelder å definere våre egne roller.   Dette, kombinert med den moderne 

stats utbygging av utdanningsinstitusjoner og finansieringsmuligheter for mindre 

bemidlede ungdom,  har bidratt til å redusere betydningen av hvor man har vokst opp 

i det sosiale hierarkiet,  i den forstand at det innebærer en frikobling fra sosial 

bakgrunn, og dermed bidrar til å gjøre klassebegrepet irrelevant eller overflødig.  

Dette kan være noe av foklaringen på at klasse som forklaringsvariabel har vært 

mindre interessant de seneste årene (Knudsen 2005).    Gjennom valg av utdannelse, 

yrke, jobb, klær, venner etc. vil noen hevde at man skaper seg forskjellige identiteter.  

Andre vil, som strukturalistene, hevde at det frie og selvstendige individet er en 

illusjon og at vi alle styres av strukturer vi ikke ser, men at  modernismens fokusering 

på det fragmentariske tilslører dette.    

Dette essayet skal handle om fenomenet klassereise, hvilke kulturelle 

prosesser en slik reise innebærer og hvilke dilemmaer man stilles overfor.  Målet er å 

forklare hvorfor oppadgående sosial mobilitet ikke bare er en kilde til frigjøring, men 

også til ambivalens, og samfunnet som et klassesamfunn vil være helt sentralt for å 

forklare og forstå dette.  Essayet tar utgangspunkt i klassesamfunnet som en kulturell 

konstruksjon og jeg ønsker å vise hvordan språklige og symbolske uttrykksformer 

brukes som markører til å signalisere gruppe- eller klassetilhørlighet i samfunnet.   Jeg 

vil gå i dybden og se på hvilke strukturer som bidrar til å styre menneskers handlinger 

og adferd, fysisk og verbal adferd som tilsynelatende er tilfeldig, men som i 

virkeligheten bærer tydelig preg av klassetilhørlighet.     

I 2005 kom Ronny Ambjørnsens bok ”Mitt fornavn er Ronny” ut på norsk.  

Boken er en selvbiografi og beskriver Ambjørnsens egne erfaringer som 

klassereisende i Sverige på 1950 tallet.   Gjennom en  akademisk utdannelse som 

leder frem til stilling som professor ved universitetet,  forlater han 

arbeiderklassemiljøet og etablerer seg i middelklassens høyere kulturelle sjikt.   

Boken ”Blind” av Lars Ove Seljestad som kom ut samme året handler om en mann 
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som foretar tilsvarende klassereise, om enn i noe mer dramatiske former.  Dette er en 

skjønnlitterær roman, men mye bygger på Seljestads egen personlige utvikling fra å 

være en arbeidersønn i Odda til å bli sosiolog i Oslo.  Bokens tittel har referanse til 

hovedpersonens manglende vilje til å ”se” (eller innse?) hvem han egentlig er.   

Ambjørnsens og Seljestads ovennevnte bøker handler om individers 

selvstendige valg i det moderne samfunnet, om en løsrivelse fra det sosiale miljøet de 

er vokst opp i og hvordan de klatrer oppover i det sosiale hierakiet.   Det som gjør 

bøkene interessante er at samtidig som individene benytter seg av det moderne 

samfunnets valgmuligheter og demonstrerer hvordan de fritt skaper nye identiteter 

gjennom symbolsk kapital, jo mer bevisste blir de i betydningen av egen sosial 

bakgrunn og klassetilhørlighet.  Fremfor å viske ut klasseskillene og bidra til å gjøre 

klassebegrepet overflødig, fremstår klasseskillene mer tydelige enn noen gang og 

klassebegrepet blir avgjørende for å forklare deres opplevelse av manglende 

tilhørlighet. Deres fortellinger kaster lys over de geografiske, sosiale og kulturelle 

forflyttningene som en klassereise innebærer, og viser at klassesamfunnet ikke bare er 

en økonomisk størrelse, men også en kulturell konstruksjon.  Jeg vil anvende disse to 

bøkene som ”empirisk krydder” i diskusjonen i essayet. 

  Essayet  vil i hovedsak bygge på Pierre Bourdieus teorier og 

begrepsregister, og jeg vil begynne med å gjøre rede for klassesamfunnet som en 

kulturell konstruksjon siden all argumentasjonen vil bygge på denne forståelsen. 

Redegjørelsen vil også fungere som en introduksjon til Bourdieus begreper som vil bli 

flittig brukt gjennom hele essayet.  Kombinert med Bourdieu vil jeg bruke stoff 

hovedsakelig hentet fra Erving Goffman og Randall Collins.   Perspektivet vil være 

konfliktorientert, det vil si at de kulturelle prosessene vil forklares ut ifra ulikheter og 

kampen mellom de sosiale klassene i samfunnet (kampen om den legitime kulturen).  

Til grunn for essayet ligger dermed en forståelse av at det finnes et klassesamfunn, at 

det finnes en kollektiv bevissthet og at det finnes en sammenheng mellom de to 

fenomenene.   

  

Klassesamfunnet som en kulturell konstruksjon 

Klasser eksisterer ikke i det virkelige liv, i den forstand at grensene er tydelige og at 

man offisielt melder seg inn eller ut av dem.  Men Bourdieu skriver i sitt forord i 

Distinksjonen at ved å organisere aktørene i samfunnet etter deres virksomheter og 
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forestillinger,  vil man oppdage at noen er likere enn andre, og ut ifra dette, sier 

Bourdieu, kan man konstruere teoretiske klasser som er så homogene som mulig 

(Bourdieu 1995).  Denne organiseringen bidrar imidlertid ikke bare til å vise hva som 

knytter individer i en klasse til hverandre, den bidrar også til å vise hva som skiller de 

ulike grupperingene.   I det moderne samfunnet er det i følge Bourdieu to tydelige 

adskilte systemer for sosialt hierarki eller differensieringsprinsipper (Bourdieu 

1995:34).  Det første er på det økonomiske feltet hvor individets posisjon og makt er 

bestemt ut ifra økonomisk kapital, det vil si penger og eiendom.  Det andre feltet er 

det kulturelle eller symbolske, her er individets status bestemt ut ifra hvor mye 

kulturell kapital man besitter.  På begge disse feltene foregår det en kamp om 

ressursene ved at individer eller institusjoner prøver å distansere seg fra de andre ved 

å tilegne seg den type kapital som er nødvendig eller verdifull, det vil si økonomisk 

eller kulturell kapital (Bourdieu 1991).   At økonomisk kapital er en kilde til 

dominans er de fleste inneforstått med, og også Bourdieu understreker at den 

økonomiske kapitalen er den dominerende i det sosiale rommet.  Men at kulturell 

kapital også er en kilde til dominanse er de fleste mindre bevisst.  På det kulturelle 

feltet innehar de intellektuelle en nøkkelrolle som spesialister av kulturell produksjon 

og skapere av symbolsk makt (Bourdieu 1996).  Bourdieus poeng er at smak, en 

tilegnet form for kulturell kompetanse, blir brukt til å legitimere sosiale ulikheter og 

til å skape sosiale distinksjoner eller forskjeller.  Hensikten med å konstruere et 

kulturelt klassesamfunn slik Bourdieu gjør, er å vise hvordan enkeltindividenes 

estetiske preferanser er bestemt gjennom klassetilhørlighet og sosial plassering 

(Bourdieu 1995).  Akkurat som en preferanse, for eksempel når det gjelder musikk, 

vil angi din sosiale posisjon i det sosiale rommet, kan man også bruke preferanser til å 

symbolisere hvor man ønsker å være. Hvordan man kler seg kan si noe om hvilken 

sosial klasse man tilhører, men man kan også gi inntrykk av å tilhøre en annen sosial 

klasse gjennom måten man kler seg på; klær skaper folk. Disse tankene kommer også 

frem i Goffmans teorier om produksjonen av selvet og livet som et drama eller spill 

(Lemert and Branaman 1997). For å forstå de kulturelle prosessene, dilemmaene og 

den ambivalens en klassereisende erfarer, er en forståelse av klassesamfunnet som en 

kulturell konstruksjon helt avgjørende.   En klassereisende foretar nemlig som ordet 

sier, en reise fra en klasse til en annen, en reise fra en kultur til en annen.  Man 

kommer til et nytt ”land” med andre og nye verdier, koder og uttryksmåter.    Fra å 

kjenne sine egne preferanser tilknyttet ens egen klassetilhørlighet, blir man brått 
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usikker på hva man bør like og mene i det nye sosiale miljøet man har kommet til, og 

ikke minst hvordan dette bør komme til uttrykk i samhandling med andre i dette 

kulturelle miljøet.  Våre preferanser og verdier er formet gjennom sosialisering, 

primært innen familien, sekundært særlig gjennom skolegang.  Vi blir sosiale 

invdivider gjennom det sosiokulturelles formidling hvorved de viktigste normer og 

verdier internaliseres.  Bourdieu hevder derfor at våre kulturelle preferanser formes 

gjennom vårt klassemessige ståsted. Bourdieu betegner denne kulturelle, økonomiske 

og sosiale kapitalen vi tilegner oss gjennom sosialisering som vår habitus, og den er 

avgjørende for måten vi leser og oppfatter verden på (Bourdieu 1995:36-37).   Vi 

tilegner oss, hevder Bourdieu, et sett av kategoriseringsprinsipper som vi sorterer 

etter, og vi oppfatter sosiale forskjeller gjennom disse klassifikasjonsskjemaene.  Vi 

leser dermed tegn som vi gir meningsinnhold og symbolsk verdi.  Forskjeller får 

betydning og betydningen er ikke tilfeldig, sier Bourdieu.  Bourdieu hevder at når 

habitus korresponderer med vårt felt, smelter vi sammen og det å handle er å uttrykke 

disse interessene.  Bestemte habitus sikrer at man kan handle i henhold til 

forventninger om hva som kommer til å skje, og det gir trygghet, hevder Bourdieu, at 

man hele tiden vet man skal/bør gjøre og hvordan de andre agerer.  Når feltet og 

habitus flyter sammen har man det som ”fisken i vannet”,  man kjenner til den 

etablerte forestillingen om verden og kan handle i henhold til dette og  dermed kaste 

seg inn i spillet uten å vite hvorfor.  For en som kommer fra en annen sosial kultur får 

dette motsatt virkning, det vil si en følelse av å være på feil sted, eller som fisken på 

land for å bruke samme metafor.  Når vår habitus eller våre forestillinger om verden 

ikke stemmer overens med virkeligheten eller terrenget vi befinner oss i, mister vi på 

en måte fotfestet.  Vi blir usikre på hva som skal skje og hva som forventes av oss og 

blir utrygge på vår egen oppførsel og hvordan andre vil agere.  For å bruke Goffmans 

begreper befinner vi oss i et sosialt spill hvor vi ikke kjenner til spillereglene.  I følge 

Bourdieu vil den som er sosialisert inn i feltet delta i spillet med semi-refleksiv 

bevissthet og det sosiale spillet vil ikke fremstå som et spill.  

 

Virkeligheten kan leses gjennom tegn 

De materielle tingene vi omgir oss med er mer enn bare objekter, ord er mer enn bare 

lyder og handlinger er mer enn bare fysiske bevegelser. Vi sender hele tiden ut 

signaler, objekter må dermed forstås ut ifra mer enn deres praktiske betydning og 
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språket ut ifra mer enn bare ordene.  Symboler klassifiseres ut ifra hvilke 

assosiasjoner de gir, de er tegn som gir innholdet mening og indikerer tilhørlighet.  

Utifra dette oppfatter vi de sosiale forskjellene i samfunnet (Bourdieu 1995). 

Det er ikke bare omgivelsene som endrer seg når man forflytter seg fra et 

miljø til et annet, kommunikasjonen antar også nye former.  Språket er bare et av flere 

kommunikasjonsmidler vi benytter oss av.  I tillegg til språket som man kan kalle 

verbal adferd, har man også fysisk adferd (fakter og rituelle handlinger) og sist, men 

ikke minst, kommunikasjon gjennom materielle objekter, det vil si fysiske 

gjenstander. 

Noen vil si at det ikke er ordene man formidler som er det vesentlige, det er det de 

symbolisere som er interessant.    Ordenes symbolske verdi ligger nemlig ikke i 

bokstavenes sammensetning, men, i følge Bourdieu, i det de signaliserer av 

bakenforliggende økonomisk-, sosial- og kulturell kapital (Bourdieu 1995).  Språket 

er som nevnt bare et av flere elementer vi tar i bruk når vi daglig konstruerer eller 

rebekrefter den virkeligheten vi lever i.    Vi skaper vår identitet ut ifra hvordan vi ser 

oss selv og hvordan vi ønsker at andre skal oppfatte oss (Bourdieu 1995, Lemert and 

Branaman 1997), men vi har begrenset med tid til å formidle dette og bruker derfor 

tegn som gir assosiasjoner til virkeligheten utenfor. Ved for eksempel å si at man skal 

på rypejakt, plasserer man seg selv i det sosiale rommet ut ifra hvilke assosiasjoner 

dette ordet gir.  Ordet jakt gir assosiasjoner til avkobling, ikke plikt.  Det henviser til 

noe man gjør for moro skyld, ikke fordi man må (slik det er i primitive samfunn hvor 

dette heller ikke har høy status), og at man har tid (flere dager) og midler (særlig 

penger, det koster penger å eie/leie jaktterreng) å bruke på noe som ikke er nyttig, kun 

til forlystelse.  Dette symboliserer således alle de forskjellige kapitalformene; 

skjødesløsheten vitner om økonomisk kapital, kunnskap om jakttradisjonen vitner om 

kulturell kapital og det at man er del av et jaktlag vitner om sosial kapital, det vil si at 

man har venner med tilsvarende ressurser.   Fordi rypejakt krever en del kapital er det 

en fritidssyssel som er forbeholdt de med ressurser utover gjennomsnittet, og nettopp 

av denne grunn blir rypejakt som fritidssyssel attraktivt fordi det symboliserer en 

tilhørlighet blandt de bedrestilte i samfunnet.  Rene utlegg for ingenting (Bourdieu 

1995:101).   Dette viser tydelig hvordan betydningen av ordet rypejakt er noe langt 

mer enn bare å skyte fugler.  Og de som ferdes i et miljø hvor rypejakt som symbolsk 

kapital anses som verdifult, anser det som verdifult nettopp fordi de vet at det å gå på 

rypejakt rommer så mye mer.  Er man derimot nykommer i miljøet og ukjent med 
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historien som ligger bak, kan man forledes til å tro at dette kun dreier seg om å skyte 

fugl (i verste fall tro at  man gjør det fordi man trenger maten).  Man vil ikke være 

inneforstått med rypejaktens symbolske verdi og kanskje trekke på skuldrene eller 

fnyse av at folk kan kaste bort tid og penger på slikt.   I et slikt miljø vil investering av 

de ulike kapitalformene i denne form for symbolsk kapital, i følge Bourdieus teorier, 

kaste lite av seg.  Men tilhører man borgerskapet eller småborgerskapet, Bourdieus 

betegnelse på den øvre middelklasse som streber etter en plass på toppen av det 

sosiale hierarkiet, vil man høste anerkjennelse av en slik investering fordi man er 

blandt likemenn som oppfatter og leser verdien i de tegnene man sender. 

 I Distinksjonen skriver Bourdieu at den ulike fordelingen av kapital kommer 

til uttrykk gjennom symbolene man omgir seg med,  og at den symbolske kapitalen 

betegner de andre kapitalformene, i den grad disse anses som verdifulle.   Gjennom 

symbolske uttrykksmåter signaliserer man hvilken kapital man er i besittelse av og 

derigjennom sin sosiale posisjon, det som synes er til for å synes.  Penger, fritid og 

status påvirker hva man liker  og hva man har råd til (Collins 1975).  Å ha mye 

penger,  betydningsfulle venner eller en høyt verdsatt utdannelse er indikatorer på at 

man har lykkes i samfunnet, at man er dyktig, interessant og intelligent og at ens plass 

blandt de dominerende i samfunnet dermed er helt naturlig og legitimt.  Det å utilslørt  

vise seg frem anses imidlertid som vulgært i følge Bourdieu, man skal ikke skryte og 

derfor dekker man seg bak symbolsk kapital som uttrykker det det ikke passer seg å 

uttrykke direkte.  Uttrykksformene vil variere utifra hvor man står på den sosiale 

rangstigen, men den vil også i følge Bourdieu variere ut ifra hvilken halvdel man 

befinner seg på, det vil si om det er den kulturelle eller økonomiske kapitalen som 

dominerer.  Uttrykksformene vil kun kjennes igjen blandt andre som beveger seg på 

samme felt eller i samme miljø, og her vil de klassereisende møte på situasjoner som 

gjør at de føler seg fremmede.  De beveger seg i det samme sosiokulturelle miljøet, 

men de er nykommere og kjenner ikke uttrykksformene, eller reportoaret eller rollen 

som Goffman kaller det (Lemert and Branaman 1997), og er dermed heller ikke i 

stand til å tolke dem riktig.  Man kan misforstå og tro at det er tingene i seg selv som 

gir mening, og man overser dermed det avgjørende; nemlig hva de symboliserer, det 

vil si den symbolske verdien.   Dette kan illustreres ved følgende eksempel fra boka til 

Ambjørnsen: 
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Kontrasten mellom bolig og leilighet kunne ikke bli større: den ene med vidstrakt boflate og 
en storartet mangel på interesse for ting; den andre med minimal plass, minutiøs rengjøring og 
oppmerksomhet rundt all slags nips, hyrdinner, nisser, elefaner, havfruer, vinstativ uten vin, 
fruktskåler uten frukt , lysestaker uten lys, alle konsumismens ytre attributter i symbolsk 
fravær av innhold.  (Ambjörnsson 2005:83). 
 

Fremfor å symbolisere tilhørlighet til borgerskapet, symbolisere bruken av 

gjenstandene i dette tilfellet, i henhold til Bourdieu, kun et ønske for den lille til å 

virke stor.  Denne ”gode vilje” (Bourdieu 1995:131) vitner om lydighet og ærbødighet 

overfor den legitime kulturen.  De som er på vei oppover er ikke bare opptatt av å 

samle kapital, de er også i følge Bourdieu, bekymret over at eiendom skal bli ødelagt 

eller gå tapt, derfor denne påfallende oppmerksomheten rettet mot tingene i seg selv.  

I det høyere sosiale lag er det imidlertid motsatt, her er det snakk om å ha en distanse 

til det hele, som om det ikke var viktig eller vedkom dem.  Denne distansen kommer 

til uttrykk gjennom forbruk og sløsing og signaliserer en økonomisk trygghet, fritatt 

for den usikkerheten de har som har måttet skaffe seg eiendommen gjennom sparing 

over lenger tid (Bourdieu 1995). 

Bourdieu hevder at symbolske uttrykksmåter kommuniserer klassetilhørlighet 

også ved å markere avstand til andre klasser.  Ved å symbolisere ny tilhørlighet 

gjennom livsstil, kleskode, bosted, måte å snakke på etc. vil derfor den klassereisende 

samtidig distansere seg fra sin opprinnelige klasse.  Slik vil den nyankomne ikke 

skille seg ut på overflaten i sitt nye miljø, men ikke desto mindre ha en habitus som 

ikke stemmer overens med det sosiale rommet.  Er man sosialisert i et miljø hvor 

godene har vært knappe og derfor opplært til å ta vare på disse, kan man ha problemer 

med å tilpasse seg en kultur hvor ting og penger tilsynelatende ikke betyr noe.   På 

overflaten kan man late som, men under dette vil man oppleve en følelse av 

utilpasshet (Bourdieu 1995).   Man vil også hele tiden være bevisst sin egen oppførsel 

i sin streben etter å gjøre de riktig tingene, i alle fall unngå å trå feil og bli avslørt som 

en som later som, noe som kan illustreres ved dette eksempelet, hentet fra en 

reportasje i Aftenposten: 

 

Jeg har lært meg etikette og vet hvilket bestikk jeg skal bruke.  Men jeg føler meg ikke helt 
hjemme i den ”borgerlige” verden.  Jeg hører ikke hjemme noe sted, men svever midt i 
mellom.  Jeg var sammen med en jente og i deres selskap kom kjente samfunnsstørrelser.  For 
henne var det ingeting, hun hadde en medfødt selvsikkerhet på sånt.  For meg innebar det mye 
rødming.   (Aftenposten 13.02.2005) 
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Dette handler, i følge Bourdieu, om å oppnå sosial anerkjennelse i det miljøet man av 

ulike grunner ønsker å være en del av og kan paradoksalt nok, resultere i at man i sin 

streben yter for mye fordi man er redd for å gjøre feil og bli avslørt som en ”enkel 

liten sjel” likevel, når alt kom til alt.  Bourdieu skriver: Kunnskapen deres er for 

strengt orientert mot praktiske mål, de er for interessebestemte, de er for merket av 

iveren og hastverket som ligger bak tilegnelsen, og de devalueres til fordel for 

kunnskaper som er mer grunnleggende og også er uforpliktende (Bourdieu 1995:148). 

Dette illustrerer et av dilemmaene den klassereisende blir stilt overfor; på tross av 

mye kunnskap, blir det feil rett og slett fordi de prøver for hardt.  Autentisitet kommer 

innenfra og lar seg ikke kjøpe (Hjelseth 2005:80).  Eliten, eller de som har en naturlig 

tilhørlighet til klassen, har et avslappet forhold til dette, som til alt annet innenfor sitt 

felt, fordi de aldri har måttet bevise sin tilhørlighet.  Deres habitus går i ett med feltet, 

de er blandt likesinnede, de vet hva som forventes av dem og de er trygge.  

Ambjörnsen skriver følgende om sin egne erfaringer: 

 

Jeg var tiltrukket av borgerlighetens ritualer, alle disse tvangshandlingene som forente de 
anarkistiske øyeblikkkene til trygg kontinuitet.  Tvangsfiksert som jeg lett kan bli, tenderte jeg 
imidlertid til å overarbeide det seremonielle slik at omgivelsene snart gikk lei og jeg måtte 
sitte alene med tekoppen min (Ambjörnsen 2005:96) 
 
 

I følge Collins teori om rituelle interaksjonskjeder, symboliserer ritualer 

gruppetilhørlighet ved at interaksjoner eller samhandlinger preges av symboler  som 

er fylt med mening og angir individets kulturelle reportoar og klassetilhørlighet 

(Collins 1988).  Dette kan være en klassetilhørlighet man har hatt siden barndommen, 

eller en klasse man identifiserer seg med og søker tilhørlighet hos.  Hvert individ 

konstituere sin egen virkelighet gjennom tegn og symboler, men for dem som 

rebekrefter den virkeligheten de er født inn i, vil de symbolske uttrykksmåtene være 

mer ubevisste enn for den som kommer inn utenfra.  En nykommer vil være på vakt 

for ikke å gjøre feil og samtidig være følsom for alle tegn på miskjennelse fra 

omgivelsene.  På samme måte som ulike former for symbolske uttrykk kan brukes til 

å skape inntrykk av en tilhørlighet som kanskje ikke er reell, kan de også bidra til å 

avsløre den tilhørligheten man ønsker å ta avstand fra.  Seljestad gjør et poeng ut av 

nettopp dette i boka ”Blind”: 

Det same oppgitte, overlegne når han ikkje heldt kniv og gaffel på rett måte, eller når han 
måtte be svigerfaren om å tranchera kalkunene til andredagsmiddagen, og når han bad om 
bokkøl i staden for raudvin til middagen (Seljestad 2005:121). 
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I sin bok The presentation of  Self in Everyday Life, fremstiller Goffman hverdagslivet 

som en forestilling som består av skuespillere og publikum (Lemert and Branaman 

1997).  Han bruker begrepene frontstage og backstage for å skille mellom der 

forestillingen finner sted (frontstage) og der man gjør sine forberedelser (backstage).  

For de som har en habitus som korresponderer med feltet eller miljøet vil de kulturelle 

forberedelsene backstage være mindre omfattende fordi den ”riktige” væremåten er 

initialisert gjennom årelang sosialisering.   På samme måte som Dahrendorf hevder at 

bedriftsledere som har gjort selskapets visjoner og verdier til sine egne, vil gjøre 

mindre bruk av backstage, enn bedriftsarbeiderne som i større grad spiller rollen som 

pliktoppfyllende og ydmyke overfor sjefen i frontstage, men som backstage spiller ut 

en helt annen karakter (Collins 1988).    Collins skriver at på scenen vil de symbolske 

uttrykksformene komme til uttrykk gjennom det reportoaret man sitter inne med, som 

igjen bygger på ens kulturelle kapital, det man har lært gjennom offentlige 

institusjoner, særlig skoler.   Bourdieu påpeker imidlertid at det som gjør overgangen 

fra en lavere klasse vanskelig er først og fremst den kulturelle kapitalen man ikke 

lærer på skolen, men gjennom sosialieringsprosessen i hjemmet og nærmiljøet 

(Bourdieu 1995).   

I tillegg til det språklige- og rituelle adferdsreportoaret man har å ta av, 

understreker Goffman at scenens kulisser, i form av materielle objekter, også 

symboliserer klassetilhørlighet.  Og her er det, som det kom det kom frem i 

eksempelet ovenfor, ikke bare snakk om hvilke ting man eier, men hvordan disse tas i 

bruk og hvilken symbolsk verdi de innehar (Blumer 1969, Bourdieu 1995).  Gjennom 

tilegnelse av alle former for statussymboler og symbolsk adferd, kommuniserer man 

en sosial distinksjon (Bourdieu 1995).  Bourdieu understreker i Distinksjonen at like 

mye som man ønsker å vise hvor man hører hjemme sosialt, ønsker man også å vise 

hvor man ikke hører hjemme.  Dermed bidrar sosiale og private sammenkomster til 

byggingen av en symbolsk virkelighet som bekrefter deltagernes sosiale identitet, det 

vil si de blir rangert i henhold til sin eleganse og smakspreferanser.  Symboler 

signaliserer tilhørlighet til makt eller ikke-makt grupperinger og gir ubevisst forståelse 

av hvor man befinner seg i hierarkiet, noe som følgende sitat fra boka til Ambjörnsen 

bidrar til å illustrere: 
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Da jeg for eksempel tok Bergstøm med hjem – og stolt viste fram utsikten fra 
storeromsvinduet vårt , så han bare sånn passe imponert ut.  Senere i skolen tilstod han at han 
syntes ”det hele så for jævlig ut”.  Det såret meg selvfølgelig dypt.  Samtidig forvirret.  Hva 
mente han med ”det hele”?  Hele leiligheten, hele huset eller hele bydelen?  ....jeg trakk meg 
vekk, gjorde meg utilgjengelig for ikke å bli invadert av andres vurderinger.   (Ambjörnsson 
2005:49) 

 

Språket – verbal adferd 

Språket er felles og sosialt og i følge Saussure en sosial institusjon som gjennom 

ritualer angir gruppens identitet (Collins 1988:304).   Den ulike mestringen av språket 

vil avhenge av kulturell kapital.   Ved å beherske vokabularet viser kjenneren at de er 

verdige den symbolske tilegnelsen av de sjelde godene som de har de materielle 

mulighetene til å tilegne seg (Bourdieu 1995:98).  På denne måten vil den sosiale 

bakgrunnen komme til uttrykk i språklig kommunikasjon, slik den også gjør i annen 

adferd.  Følgende sitat fra boka til Ambjörnsen illustrerer dette poenget hos Bourdieu:  

 
Selv aggresjonen ble problematisk i løpet av klassereisen. På gata måtte man lære seg å slå til, 
helst først...  I Lärorverket var ikke slagsmål gangbart, selv om det forekom.  
Argumentasjonen var verbal.  Sinnet ble uttrykt med språklige handlinger.. (Ambjörnsson 
2005:41).  
  

Sosiale grupper etablerer preferanser for ord, uttrykk og måter å snakke på for å 

markere tilhørlighet og avstand (Collins 1975).  Bourdieu (1995) poengterer at 

språkbruken er relativ i forhold til sosial plassering i det sosiale rommet.  Følgende 

utdrag fra en artikkel i Aftenposten kan bidra til å illustrere dette:   

  

Jeg har giftet med inn i ”borgerskapet”, men blir aldri vant til måten man snakker om enkelte 
ting på, for eksempel været: ”Så fantastisk været er! Nå må vi ut å nyte det! Marka er virkelig 
deilig nå!”  Hvordan klarer de å si ting alle vet?  (Aftenposten 13.02.05) 

 
Å snakke eller skrive ut ifra grunnleggende rammeverk er bare å gjøre visse fysiske 

bevegelser med munnen og tungen eller sette visse merker på materielle objekter.  

Kulturen gjøre disse handlingene, lydene og tegnene om til noe meningsfullt og utgjør 

et nivå som fullstendig overgår det grunnleggende fysiske nivået (Collins 1988:292-

294), eller overflatenivået som Chomsky kalte det (i motsetning til dybdenivået).  

Språket bidrar dermed til å gi lyder og synlige tegn, ord og mening.  Collins poeng er 

at under den konkrete virkeligheten  befinner det seg altså et dypere strukturert nivå, 

og det interessante blir ikke hva vi sier, men hva vi signaliserer, vår oppfatning av 

virkeligheten.  Kulturen er både et gode i seg selv og en sosial ressurs som viser seg 

både fysisk og som uttrykk for tanker og følelser gjennom kommunikasjon og spesielt i 
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samtaler (Collins 1979:58).  Collins hevder at de symbolske uttrykksformene for 

kulturell kapital bidrar til å dramatisere ens eget selvbildet, skape en sinnsstemning og 

mentalt produsere eller reprodusere virkeligheten.   Konversasjon, sier Collins, kan 

ses som en form for kulturell utveksling som både former og  reproduserer  sosiale 

grupper og organisasjoner.  De kulturelle ressursene som utveksles utgjør grunnlaget 

for det sosiale fellesskapet.  Fellesskapets distingverende trekk blir, i følge Collins, 

uttrykk for felles symbolske uttalelser som påvirker hvordan de involverte definerer 

virkeligheten.  Collins mener at grunnleggende felles kultur  øker muligheten for 

vennskap, noe som uttrykket ”krake søker make” vitner om.  På det kulturelle 

markedet, poengterer Collins, vil like kulturelle ressurser knytte likeverdige bånd, det 

vil si at ingen dominerer i forholdet, og man vil bruke de samme kategoriene eller 

skjemaene for å lese og definere virkeligheten.  Dette vil igjen øke sansynligheten for 

felles handlingsadferd når det gjelder skikk og bruk og gjensidig anerkjennelse 

(Collins 1979). 

Et viktig poeng hos Collins (1975) er at kulturelle bakgrunnsressurser kommer 

inn i stratifiseringsprosessen ved at de skaper  dominans og underordning gjennom 

utveksling av symboler.  Kulturelle uttrykk er en måte å definere virkeligheten på.  

Collins hevder at dominerende personer kontrollere  den konversasjonelle 

utvekslingen hvor ressursene er tilgangen på informasjonskanaler og annet sosialt 

nettverk, samt ordforådet og retorisk stil til å imponere andre med tilsynelatende 

overlegen  kunnskap og makt.  Følgende sitat fra Ambjörnsens bok kan brukes til å 

illustrere akkurat dette:  

 

Han håndterte ordene som om de var konfekt, smakte ettertenksomt på dem før han slapp dem 
fra seg, hele tiden med en overlegen distanse til emnet sitt.. (Ambjörnsson 2005:51) 
 

Enhver erfaring er potensielt et materiale for samtale.  Ambjörnsson viser ovenfor at 

enhver samtale generer en ytterligere kapasitet til å snakke på en spesiell måte og 

drive ”småhandel” med den informasjonen man sitter inne med.  Slik akkumulerer 

man i følge Collins (1979) kulturell kapital, og øker sin markedsverdi på det kulturelle 

markedet.  Man bytter symboler og følelser gjennom å konversere, ofte ubevisst.  Man 

bedriver verbal adferd.  Collins (1975) hevder at grunnen til at de høyere sosiale 

klassene mer mobilisert enn lavere klasser, er at de har større 

kommunikasjonsressurser og fordi de lever et mer sosialt aktivt liv.  Bourdieu påpeker 
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at den plass  en gir seg selv i det sosiale rommet gjenspeiler seg i taletiden og på 

hvilken måte man legger beslag på den; selvsikkert eller aggressivt, usjenert eller 

ubevisst (Bourdieu 1995:229).   Det er således gjerne en sammenheng mellom den 

plassen en gir seg i det fysiske rommet og den plassen en innhar der.  Bourdieus 

poeng er at kroppen blir en huskelapp for sosialiseringen og kommer til uttrykk 

gjennom gester, kroppsholdninger og ord.  Det blir, i Goffmans termer, som en rolle 

og et manus man ubevisst går inn i.  Kroppens primære og primitive disposisjoner, 

smaken eller avsmaken, kommer dypt innenfra (Bourdieu 1995:230).  Fremførelsen 

bringer til live følelser og erfaringer fordi grunnbevegelsene er fylt opp  med verdier 

og sosiale betydninger som angir en hel livsinnstilling og derigjennom en hel verden.  

Konversasjoner skaper sosiale bånd fordi de bidrar til å skape en symbolsk virkelighet  

av stor følelsesmessig betydning, skriver Collins.   Ulike verdier uttrykkes gjennom 

samtaler  og springer ut av livserfaringer som reflekterer  klassetilhørlighet (Collins 

1975); ulike klasser lever ulike liv. 

 

Materielle objekter 

Collins refererer til Barthes (1964) og poengterer at enhver kulturell gjenstand 

signaliserer eierens sosial status og hans syn på verden,  ikke nødvendigvis objektene 

i seg selv, men den diskursen eller teksten de bærer med seg.  Den kulturelle verden 

omskaper materielle ting til tegn, de blir uttrykk for symbolsk verdi og får dermed en 

sosial betydning (Collins 1988:307).  Ting har gjerne to funksjoner, dens primære 

funksjon er som en bruksgjenstand med praktisk nytteverdi, sekundært er den et 

symbol med sosial betydning (Sorokin 1937-41, Collins 1988).  Hvis en gjenstand 

kun er produsert for å signalisere en melding til omgivelsene, som for eksempel 

antikviteter eller kunst,  er det kommunikasjon om gruppetilhørlighet skriver Collins.  

Å erverve seg et kunstverk er å bekrefte seg selv som den eksklusive innehaver av 

objektet og av den genuine smak for akkurat dette objektet.  Dermed omdannes 

objektet til  en tingliggjort negasjon av alle som ikke er verdige til å eie det fordi de 

mangler de materielle eller symbolske midlene som kreves for å tilegne seg det 

(Bourdieu 1995:99).  Et annet eksempel er hytter og landsteder;  Bourdieu skriver at 

det å tilegne seg naturen forutsetter et privilegium for de som har familier med røtter 

langt tilbake (penger eller minner om for eksempel jakt), kompetanse som er gammel 

og som det tar tid å skaffe seg (Bourdieu 1995:100).  Antikviteter eller minner som 

ovenfor, viser tiden som er sløst bort og kompetansen som en bare har kunnet erverve 
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gjennom lengre tids omgang med kultiverte eldre mennesker og gjenstander 

(Bourdieu 1995:100-101).  I følge Bourdieu utgjør sjeldenhet og legitimitet til 

sammen det sterkeste symbolet på fortreffelighet (gjelder også språket).   Det som står 

på spill er personligheten, mener Bourdieu, ervervelse av en kvalitetsgjenstand 

symboliserer personlige kvaliteter.  Jo mer gjenstanden utpeker seg jo flere kvaliteter 

har personen. 

  Det som kjennetegner den folkelige livstilen er i følge Bourdieu billige 

erstatninger.  Disse, hevder han, symboliserer en aksept av  dem legitime kulturen 

eller definisjonen av hva som er verdt å eie,  fordi man velger å underordne seg den.  

Erstatningene, som kan forveksles med orginalen, gir eier en følelse av å være på 

høyde med den legitime kulturen (Bourdieu 1995).  

 

Handlinger – rituell adferd, koder og roller 

En persons måte å oppføre seg på vil gi signaler om hvilken plass han gir seg selv i 

det sosiale rommet.  Holdninger og fakter vil kunne tolkes som sikre og vide, eller 

tilbakeholdne og innskrenkende (Bourdieu 1995).  Som tidligere nevnt vil mennesker 

som gir seg selv stor betydning ta mye plass, dette kommer frem både når det gjelder 

språklige uttrykksformer i form av selververvet taletid, og i form av symbolske 

objekter som store boliger, biler etc.   Symbolsk adferd angir gruppetilhørlighet og 

kommer til uttrykk gjennom ritualer og koder.  Collins påpeker at ved å mestre visse 

tegn og symboler, markerer man gjennom ritualer og koder en grense mot resten av 

samfunnet.   Mennesker i et miljø vil identifisere seg med en spesiell væremåte og vil 

oppføre seg deretter (Collins 1988). Dette er en selvforsterkende prosess; man føler 

seg anerledes og oppfører seg dermed anerledes noe som igjen forsterker 

distingvertheten (Collins 1988:298).  Måten vi oppfører oss på er del av en større 

sammenheng, avhenging av omstendighetene.  Klassereisende som kommer inn i et 

nytt sosialt miljø trer også inn i nye ritualer og koder.  I så måte markerer ritualene 

nettopp overgangen fra en sosial tilstand til en annen.   Skillet er både symbolsk og 

reelt; man får først en symbolsk forståelse av seg selv som anerledes og ettersom man 

bevisst søker å distansere seg blir skillet reelt; du blir hva du er (Merton 1938).  

Ritualene merker gruppen.   Nøyaktig hvor skillet går mellom de utenfor og de 

innenfor kan være vilkårlig, men blir av medlemmene og omgivelsene oppfattet som 

naturlig.  De rituelle kodene blir retningslinjene for korrekt oppførsel og eksisterer 

slik at andre vet hva de kan forvente seg av deg og for at du skal vite hvordan du skal 
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respondere.  Goffman (1956) bruker betegnelsene ærbødighet (deference) og 

oppførsel (demeanor) for å beskrive det rituelle høflighetsspillet.   Med ærbødighet 

mener han den respekt man viser overfor andre gjennom å presentere seg selv på sitt 

beste gjennom klær, utseende, holdning, ansiktsuttrykk, språk osv.  Jo mer man 

respekterer andre jo mer ønsker man å imponere dem, derfor signaliserer graden av 

ærbødighet hvor stor respekt man har for andre.  Graden av god oppførsel handler 

også om å fremstille et idealbilde av seg i presentsjonsritualer og vise respekt for 

andre gjennom unngåelesesritualer, det vil si bevisst unngå ubehagelige situasjoner.  

Poenget er å holde sin egen maske og å hjelpe andre til å holde sin (Goffman 1956).  

Dette oppnår man ved å samarbeide om de rituelle kodene.  Hensikten med 

høflighetskodene er, med andre ord, å beskytte individets egen konstruksjon av seg 

selv.   Goffman hevder i Social Life as a Ritual, at det en person beskytter, forsvarer 

og investerer sine følelser i, er en ide om seg selv, og idéer er sårbare sier Goffman, 

ikke overfor fakta, men overfor kommunikasjon. Oppfører man seg feil, bryter koder 

eller ritualer, vil man tape ansikt (Lemert and Branaman 1997).   

For den som kommer utenfra og ikke kjenner disse kodene kan det oppstå 

pinlige situasjoner.  Collins (1988) understreker også at denne respekten man vier det 

individuelle selvet tilsynelatende er mest karakteristisk i høyere sosial klasser.  I 

henhold til Collins bidrar økt materiell velstand til å produsere denne forherligelsen av 

selvet og gjenspeiler seg i kulissene som tas i bruk for å fremheve seg selv i Goffmans 

frontstage.  Men hvilket selv eller hvilken rollefigur man ønsker å fremvise vil 

avhenge av situasjonen og endre seg i henhold til denne.  Dette oppleves kanskje mer 

bevisst av klassereisende som ikke flyter like lett inn og ut av roller i miljøer man ikke 

er sosialisert inn i.  Trives man i en rolle blir man oppslukt av denne slik at rollespillet 

blir ubevisst.  Med Bourdieus begreper vil man si at habitus og det sosiale feltet 

smelter sammen og blir til ett.  Goffman hevder at selvet i slike situasjoner selv blir 

redusert til et symbol, konstruert og dekonstruert av samfunnet,  og at man mister en 

stabil selvforståelse og flyter av sted.  Ambjörnsson beskriver sitt identitetsskifte på 

følgende måte: 

 

Jeg har på flere steder her oppholdt meg ved det ytre; klær, stil, gruppeadferd.  Det var slik jeg 
opplevde bevegelsen i klasseskiftet – fra det ytre til det indre – og jeg kan tenke meg at dette 
har relevans videre: det er slik identitetskifte skjer.  (Ambjörnsson 2005:96) 
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Her viser Ambjörnsson at å lære en ny rolle innebærer å lære hva de andre rollene 

gjør og hvordan vi skal opptre i henhold til dem, og det er her den klassereisende tas i 

skole i sitt nye miljø.  Den klassereisende må til en viss grad viske ut tidligere lærdom 

og begynne på nytt.  De ritualer, koder og roller som er internalisert gjennom 

oppveksten må nøytraliseres for å gi rom for nye kommunikative uttrykk og 

symbolske stikkord.   Men kjennskap til ritualer og koder gir kun tilgang på et 

marked, hvis man ønsker å styrke sin posisjon må kapitalen man besitter investeres og 

akkumuleres.  I henhold til Collins utgjør interaksjonsritualene en kjede hvor den 

kulturelle avkastningen man høster på ny investeres for så å gi ny avkastning osv.  På 

denne måten bygger man seg kulturell kapital og mengden av denne avgjør ens status 

på det kulturelle markedet (Collins 1988).  Den klassereisendes innsats på dette 

området og dens tendens til å overdrive for eksempel mengden av kunnskap, kan 

sammenlignes med arbeidernes akkumulering av økonomisk kapital og deres tendens 

til å overdrive ivaretagelsen av denne (jfr ”minutiøs rengjøring” ).  I begge tilfellene 

”avsløres” de av sin mangel på distanse til de symbolske uttrykksformene, de preges 

av bekymring for å miste det de har jobbet så hardt for,  fremfor skjødesløshet overfor 

det som naturlig har tilkommet dem (Bourdieu 1995). 

I følge Collins trer et hvert individ inn i en sosial sammenkomst med en 

følelse av sine markedsmuligheter, kulturell kapital og følelsesmessig energi.  Collins 

(1988) mener at hvordan situasjonen arter seg avhenger av hvordan disse ressursene 

matcher med de andre som er tilstede.  Den klassereisende kan derfor oppleve å tre 

inn i slike sammenkomster med følelse av dårlige markedsmuligheter og lav 

følelsesmessig energi på grunn av dårlig match av kulturell kapital med de andre i 

gruppen.  Den klassereisende vil sansynligvis oppleve et manglende reportoar av 

symbolsk kapital som utgjør ingredientsen i ritualet, og ha begrenset nettverk innenfor 

miljøet.    Den klassereisende vil i så fall, hevder Collins, oppleve å bli dominert av de 

andre i miljøet og den følelsesmessige energien  vil svekkes proporsjonalt med graden 

av dominans.  Mens den som opplever å dominere situasjonen vil komme ut at 

situasjonen mer selvsikker og trygg, vil den nyankomne komme ut mindre sikker og 

trygg på seg selv, mer deprimert (Collins 1988:263).  Ifølge Homans lov (1961) vil 

mennesker bli mer like jo mer de samhandler.  Collins (1988) poengterer at dette kun 

gjelder i tilfeller hvor man har lik sosial status.  I følge Collins er mennesker innenfor 

et felles statussymbol system motivert for en rettferdig utveksling med hverandre og 

vil derfor belønne hverandre.  Hvis de ikke har samme kulturelle kapital derimot, 
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mener han de ikke føler denne forpliktelsen og kan prøve å oppnå en fortjeneste på 

den andres bekostning (Collins 1988).   Dette kan bety at en klassereisende ikke 

opplever en rettferdig utveksling, men tvert imot at ulikhetene under overflaten 

forsterkes ved at andre bruker dem først og fremst til å styrke sin egen posisjon. 

 

Avsluttende kommentar 

I dette essayet har jeg med utgangspunkt i symbolske uttrykksmåter, drøftet de 

kulturelle prosessene som en klassereisende går i gjennom på sin reise fra en sosial 

klasse til en annen. Jeg har vist at på tross av at man på overflaten omgir seg med de 

riktige ordene, tingene og faktene, eksisterer det mer dyptliggende strukturer som kan 

hindre klassereseisende i å bli fult intergrerte medlemmer av en høyere sosial klasse 

eller gruppe.  Dette bidrar til å svekke forestillingen om at en fullstendig og reell 

sosial forflytning oppover i det sosial systemet, kun er et spørsmål om vilje og evner 

til å lykkes innenfor utdanningsinstitusjonene. 

 I tillegg har jeg prøvd å belyse de dilemmaene en klassereisende blir stilt 

overfor i løpet av denne prosessen i sitt forsøk på å kombinere to sett verdier, normer 

og virkelighetsoppfatninger, uten å miste seg seg selv av synet.  Som det kommer 

frem fra de sitatene som er brukt er det ingen enkel prosess det dreier seg om og 

dilemmaene er høyst reelle for flere som foretar en slik reise.   

 Poenget med å belyse klassereisen på denne måten er å få frem at sosial 

mobilitet på det kulturelle feltet handler om mer enn gode karakterer og økonomisk 

kapital.  Man kan jobbe så hardt man vil innenfor systemet, men i hvilken grad man 

oppnår å få en posisjon innenfor samfunnets ledende sjikt, er i stor grad avhengig av 

faktorer som kjennskap til den legitime kulturens kulturelle koder og uttrykksformer, 

som primært læres gjennom sosialisering, ikke utdanningsinstitusjonene. Vår sosiale 

bakgrunn er derfor fremdeles viktig og fremskutte posisjoner er fremdeles i stor grad 

forbeholdt et mindretall med betydelig økonomisk og kulturell kapital.  Dette er et 

emne som er viktig å belyse fordi strukturelle hindringene kan misforstås som mangel 

på mestring og påføre den berørte part depresjoner og svekket tro på egne evner, med 

de konsekvensene et slikt selvbildet vil gi på sikt.  Symbolsk identifikasjon dekker 

over noen av dilemmaene ved klassereisen og de kulturforskjeller den representerer, 

samtidig som klassereisens identitetsforandrende virkning fornektes, skriver Gullestad 

(2001), og argumenterer for mer refleksjon over dilemmaene, ambivalensene og de 

kulturelle prosessene som en klassereise innebærer. Lærdommen fra slike studier er 
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også overførbar til andre grupper som for eksempel innvandrere som opplever både 

oppadgående og nedadgående sosial mobilitet når de kommer til Norge.   

Klassebegrepet ser dermed ut til å være en relevant forklaringsvariabel selv i dagens 

moderne samfunn. 
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