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Abstrakt 
 

Vi har i detta arbete med hjälp av genomförda djupintervjuer, samt tidigare forskning i 

ämnet, försökt att belysa åtta individers ”resa” genom utbildningssamhället.  Detta från 

ganska enkla förhållanden, till positioner som kan betraktas som tämligen unika sett till 

deras ursprung, samtid och samhällsklass. Vi har utifrån dessa personers berättelser 

sedan försökt knyta an till den allmänna samhällsutvecklingen, likväl som 

utbildningssituationen sett över tid. Detta för att på så sätt åstadkomma en helhetsbild i 

ämnet. Intervjumaterialet har sedan sammanställts i olika teman där intressanta 

beröringspunkter men även särskiljande drag lyfts fram. Dokumentet är avsett att vara 

till hjälp i det allmänna skolutvecklingsarbetet 
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1 Inledning 

Samhällsutvecklingen från början av 1900 – talet fram till nuet har varit dynamisk. Denna 

utveckling som ursprungligen i mångt och mycket var relaterad till bondesamhället, kom med 

tiden att få sitt fokus överflyttat till städerna och deras expansion. Parallellt med den 

industriella utvecklingen kom också för första gången möjligheter till utbildning för de lägre 

samhällsklasserna. Även barn med arbetarbakgrund kunde nu välja att studera. Allt detta har 

väckt vår nyfikenhet. Vi vill i vårt arbete försöka att belysa villkoren för denna första 

generations akademiker i vår undersökningsgrupp och hur deras ideal och värderingar har 

varit med och påverkat skolans utveckling till dags datum. 

 

Tanken med detta arbete är att öka förståelsen för den förändring som kom att ligga till grund 

för den skola som vi har idag. Idén bakom detta är att du som kommande eller verkande 

pedagog ska få en historisk insikt i processen som lett fram till den skola som vi idag ser. Det 

är ytterst viktigt anser vi, att vi som pedagoger känner till vår yrkeskårs plats i historien. 

Genom att känna till den så kan vi också med stärkt kollegialt självförtroende tillsammans 

bygga framtidens skola. 

 

Bilden på första sidan föreställer en av författarnas farföräldrar och deras barn. Fotografiet är 

taget i mitten av 1930-talet i Lansjärv, Överkalix kommun. 

 

1:1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att studera och belysa första generationens akademiker och 

de incitament som gjort dem benägna att vidareutbilda sig på akademisk nivå. Vi vill att de 

erfarenheter och slutsatser som de har gjort under sitt yrkesverksamma liv också ska kunna 

användas som en inspirationskälla för kommande pedagogers förhållningssätt i sina arbeten. 

Erfarenheterna av våra intervjuer ska också vara till hjälp i det allmänna 

skolutvecklingsarbetet. 

- Vilka faktorer inverkade på valet av vidare studier? 

- Vad blev omgivningens reaktioner på din ”klassresa”? 

- Vad blev belöningen? 

 

1:2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning i detta ämne har förekommit ibland annat Mats Trondmans bok –Bilden av 

en klassresa, samt i Ronny Ambjörnssons bok –Mitt förnamn är Ronny. En annan källa som 
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har belyst problematiken är artikeln av Nanny Fröman i Förbjuden frukt på kunskapens träd, 

kvinnliga akademiker under 100 år som är sammanställd av Britt Marie Fridh-Haneson. 

 

1:3 Förankring i skollag 

Enligt gällande skollag 1985:1100, ska skolans verksamhet bygga på grundläggande 

demokratiska värderingar, där alla verksamma inom skolan ska verka för varje individs 

egenvärde och respekt. Det ligger även i skolans ansvar att varje enskild elev skall finna sin 

unika personlighet och få de kunskaper som krävs för att därigenom möjliggöra aktivt 

deltagande i samhällsbyggandet1. 

 

1:4 Metod 

Vi har i vår uppsats valt att nyttja oss av den kvalitativa metoden, i form av intervjuer. Dess 

syfte bygger på att belysa respektive intervjuperson och dennes ”livsvärld”. Den kvalitativa 

intervjun ger oss tillfälle att få en djupare inblick och insikt i de intervjuade personernas 

bakgrund och sociala kapital. Genom intervjuformen har vi försökt att få svar på hur deras 

tankar och erfarenheter runt klassresan har tett sig. Intervjuformens styrka är att respektive 

person på detta sätt med egna ord får tillfälle att beskriva sin klassresa och de tankar och 

känslor som den väcker hos dem.  

 

Den intervjuform som vi har valt kan hänföras till djupintervju. Det vill säga att vi har använt 

oss av öppna frågor som oftast kan hänföras till bedömnings- och värderingsfrågor2. Detta 

innebär att vi inte har använt oss av frågemallar. Utan istället har vi låtit de intervjuade fritt 

berätta hur de själva har upplevt denna sociala rörlighet. 

 

Vi har inför varje intervjutillfälle i god tid kontaktat respektive person och där förklarat våra 

bakomliggande tankar med vårt uppsatsarbete. I och med detta har de intervjuade fått en 

inblick i vårt arbete samtidigt som de mentalt kunnat förbereda sig för intervjun. Vid dessa 

intervjutillfällen har vi spelat in vad de har att berätta, samt antecknat olika saker som 

sinnestillstånd och noterat kroppsspråket i relation till det sagda.  

 

1:5 Avgränsning 

Med anledning av den relativt korta tid, som stått till vårt förfogande för C – uppsatsen, är vi 

tvungen att begränsa antalet intervjuade till åtta personer samt begränsa den redovisade 

mängd fakta som uppkommit. 



 3

1:7 Klassresan som teoriram 

Ordet klass symboliserar en samling individer med gemensam ekonomisk-, samhällelig- och 

yrkesmannamässig ställning. Uttrycket relaterar till föreställningen om ett kollektivt och 

ekonomiskt rangsystem, där de i de högre klasserna har högre socialt anseende och en mängd 

företrädesrätter och rättigheter. I de västerländska länderna har man av tradition rangordnat 

klasserna i socialgrupperna ett, två och tre 3.  

 

Beroende på vilken klass som en individ har tillhört, har det på de lägre nivåerna funnits både 

skriftliga och outsagda begränsningar. Länge kom det så kallade ståndssamhället att begränsa 

olika personers sociala rörlighet, speciellt i det lägsta ståndet som bestod av de så kallade 

ofrälse: ”trälar, fria bönder, hantverkare och handelsmän”. Grunden för klassindelningen är en 

symbios av yrkestillhörighet och kapital. Detta kom att kraftigt begränsa möjligheten för vissa 

att välja sin livsstil4.  

 

I jämförelse med andra definitioner bygger inte klass på rättsliga eller andliga förutsättningar, 

inte heller på arv, sedvänja eller författning. Någon skarp och formellt dragen gräns mellan de 

olika klasserna förekommer inte heller utan skiljelinjen är mer av flytande benämning. Varje 

person bär med sig normer och värderingar som till viss del kan relateras till dennes uppväxt. 

Däremot är det fullt möjligt att röra sig både uppåt och neråt i klassystemet. Detta system av 

olika klasser bygger på en ekonomisk skillnad mellan de olika nivåerna. Det gör sig till känna 

genom differentierad rätt till att äga och kontrollera materiella resurser. Men även som 

skillnader i form av olika löner och arbetsvillkor5. 

 

2  Historisk bakgrund 

Befolkningen i Sverige grupperades sedan medeltiden in i olika sociala grupperingar i så 

kallade stånd. Det vill säga, enligt fallande hierarki: adel, präster, borgare, och annat. Till 

gruppen annat räknades förutom bönder även de som vid de olika tillfällena helt eller delvis 

arbetade hos bönderna6.  

 

Det förindustriella samhällets struktur var tämligen statisk och några större förändringar 

gällande de sociala och ekonomiska sektorerna hade ännu inte börjat ta form. En 

överväldigande majoritet av befolkningen fick här sin försörjning genom jordbruksarbete. De 

reformer som ändå genomfördes under denna period, skedde inom bondesamhällets ramar och 

påverkade inte strukturerna i samhället i någon högre grad7. Exempelvis de olika jordreformer 
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vars syfte var att gagna produktiviteten och i slutändan statsnyttan8. I 1809 års regeringsform 

försvann i stort det sista av det gamla ståndssamhällets rätt till ämbeten och andra privilegier. 

Även den tidigare så starka kyrkan fick här se både makt och inflytande starkt beskuret9. 

Detta gällde också kungamakten som från att ha varit enväldig, nu fick se sin makt successivt 

reducerad10. 

 

Med industrialismens intåg i mitten av 1800-talet skedde gradvisa förändringar av det tidigare 

ståndsamhället. Detta medförde förändringar på det ekonomiska och sociala planet som så 

småningom kom att göra slut på ståndsamhällets utformning11. Borgerskapet hade fram tills 

nu representerat stadsnäringarna, handel och hantverk12. De olika skråtillhörigheterna 

fungerade här som karteller vars syfte var att dela upp marknader och samtidigt konservera 

olika privilegier som de uppnått. Detta var samtidigt ett hinder för den nu gryende 

industrialiseringen13. En industrialisering som kom att medföra ett förändrat produktionssätt, 

från förlagssystem till en enhetlig och effektivare och sammanhållen produktion. Detta 

medförde att behovet av arbetskraft till denna alltmer mekaniserade tillverkning ökade starkt. 

I takt med denna förändring uppstår nu nya grupperingar i samhället där arbetstagare och 

arbetsgivare står mot varandra. De motsättningar som uppstår mellan de båda parterna leder 

till att arbetarna med tiden bildar och organiserar olika fackföreningar i slutet av decenniet14.  

 

Framkomsten av dessa berodde dels på en obalans i synen på fördelningen av 

samhällsresurserna. Andra faktorer som påverkade denna utveckling var att en stor och 

växande enhetlig grupp med likartade intressen nu hade framsprungit, nämligen 

arbetarklassen. Parallellt med industrialiseringen så genomgick samhället en förändring som 

även bestod i en omfattande satsning i infrastruktur. Det i sin tur medförde en ökad 

omflyttning och rörlighet bland befolkningen15. 

 

Denna allmänna samhällsutveckling medför att kravet på utbildning kommer i fokus. Enligt 

1842 års folkskolestadga, fastslås det därför att staten har det yttersta ansvaret för alla 

medborgares uppfostran och undervisning i riket Sverige. I fråga om folkskolan gick 

meningarna starkt isär. Liberala politiker hävdade där att det var statens egen skyldighet att 

ansvara för samhällsmedlemmarnas uppfostran, medan de konservativa endast ville att 

religionsundervisning skulle vara obligatorisk. De senare fruktade för att den breda massans 

eventuella utbildning i annat än religionskunskap skulle rubba den allmänna ordningen och 

samhällets dåvarande struktur16. Vid denna tid började också funderingar att väckas runt 



 5

”ståndscirkulation” och ”begåvningsreserv”. Dessa två begrepp kan kort sammanfattas som 

ett ifrågasättande av den gamla hierarkiska ordningen i samhället där det var några få förunnat 

att vidareutbilda sig och där samhällsställningen och den personliga ekonomin var rådande. 

Istället väcktes nu tankar på att färdighet och begåvning i större utsträckning skulle få styra 

samhällsutvecklingen oavsett härkomst. Torsten Husén, en av de svenska moderna 

skolreformatorerna skriver och refererar till detta i boken, ”Begåvningsreserven” och skriver 

där om hur Torsten Rudenschöld, den kände pedagogiska skriftställaren år 1845 tolkar 

begreppet. 
- ” Den grundläggande iden Rudenschöld lanserade var, att varje enskild person skulle, oberoende av sin 

sociala bakgrund, kunna ägna sig åt det yrke eller få den status i livet som hans fallenhet gjorde honom 

lämpad för. Ett förverkligande av detta skulle innebära att somliga vann ökad status i förhållande till sitt 

sociala ursprung. Andra kunde – och rentav borde – falla ned på statusskalan.17” 

 

Kontentan av folkskolefrågan blev en jämkning av de olika uppfattningarna, där staten skulle 

stå för utbildningen. Församlingarna fungerade som skolornas upptagningsområden, där 

kyrkoherden var ordförande i skolstyrelsen18. Skolreformen av år 1849, följdes av flera andra 

reformer som utmynnade i 1878 års läroverksstadga. Dess syfte var att ytterligare anpassa 

utbildningsväsendet till nya samhällsförhållanden19. Det var först vid folkskolans tillkomst 

och utveckling under 1800 – talet, som pedagogiskt tänkande och praktisk tillämpning blir 

något vedertaget20. 

 

Under 1900 – talets början reformerades skolan genom ett ihållande reformarbete som 

utmynnade i 1918 års skolkommission. Där presenterades ett radikalt enhetsprogram21. 1946 

års skolkommission ledde vidare till remissmaterial som utmynnade i en proposition av år 

1950. Denna innefattade bland annat ett beslut om den nioåriga skolplikten. Motivet med 

detta var att i första hand höja den allmänna bildningsnivån i landet. Här infördes engelskan 

för första gången som ett obligatoriskt ämne. Förhoppningen var att den nya skolan skulle 

leda till gemensam skola för alla barn och även bli en snabb väg gruppen teoretiskt 

orienterade elever. En av målsättningarna var också att skapa respekt för de demokratiska 

värdena och på så sätt motverka antidemokratiska strömningar i samhället22.  

 

I och med 1962 års skolbeslut förverkligades den nio åriga grundskolan som delades upp i tre 

olika stadier; låg-, mellan- och högstadiet. Det sistnämnda var anpassat till att svara upp mot 

elevernas allt mera varierande utbildningsbehov. Grundskolans reformering utmynnade i en 
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tillvalsskola från att ha varit en urvalsskola. 1968 års beslut innebar en kontinuerlig 

utveckling mot allt en allt enhetligare skola23. 

 

Parallellt med denna skolutveckling skedde en liknande utveckling av de gymnasiala 

skolreformerna. 1905 års läroverkstadga delade upp skolan i två enheter, där den nedre nivån 

utgjorde folkskolan, medan gymnasiet fick utgöra den övre enheten. Den senare kom under 

1960 – talet att organiseras och förenas till en ny skola. I och med 1927 års skolreform 

skapades en nyordning som kom att gälla mer än 25 år. Det differentierade gymnasiets 

uppbyggnad medförde att en mängd obligatoriska ämnen kom på schemat. Eleverna fick 

möjlighet att själva välja olika tillvalsämnen utifrån gällande studiealternativ. Den allmänna 

linjen som infördes 1953, innebar att tillvalssystemet avskaffades24. 

 

År 1964 kom en ny gymnasieform som var treårig. Den bärande principen för denna 

utbildning var differentiering. I första årskursen fanns bara fyra tillvalsgrupper. De olika 

grupperna hade dock många gemensamma ämnen. Under årskurs två delades utbildningen 

upp i olika inriktningar. Dessa inriktningar var humanistisk, samhällsvetenskaplig, 

ekonomisk, naturvetenskaplig och teknisk. I avslutande årskursen förekom på vissa linjer 

ytterligare valalternativ i form av olika varianter och grenar25. 
 

Från statsmaktens sida växlade syftet med de gymnasiella studierna från att ha tillgodosett 

statens behov till att bli ”ett allmänt samhällsintresse”, där huvuddelen av studenterna på 

denna nivå erhöll en mer användbar utbildning för vidare studier26. 

 

Ur ett socialt perspektiv kunde livets levnadsförlopp i början av 1900 – talet, delas i tre faser. 

Den första var livet tillsammans med föräldrarna, därefter ett par år i skolan och därpå 

följande yrkesliv som oftast började direkt efter skolan. Detta yrkesliv följde vanligtvis 

individen ändå fram till pensioneringen. Dåtidens samhälle var strikt socialt definierat med få 

så kallade ”klassresor”. Vid ett fåtal tillfällen när sådana förekom, så var det i formen av 

formell skolning utöver den som kunde hänföras till dennes sociala skikt. Att utbilda 

arbetskraft specifikt för arbetsliv och företag var mycket sällsynt. Majoriteten av 

arbetstagarna kunde hänföras till jordbruk och tillverkningsindustrin. Dessa arbetsuppgifter 

kunde i de flesta fall betraktas som rutinmässiga och inte kvalificerade till sin natur. 

Rekryteringsbasen kunde huvudsakligen hänföras till landsbygdsbefolkningen27. 
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Endast fyra procent av befolkningen hade vid den tiden utbildning utöver folkskola. År 1930 

hade procentsiffran stigit till tolv procent för att år 1950 utgöra trettio procent. Under samma 

tidsperiod så var andelen som var sysselsatta i jordbruk år 1900, femtio procent. Trettio år 

senare hade andelen sjunkit till under fyrtio procent för att under femtiotalet ytterligare 

minskat till tjugo procent. År 2000 utgör samma grupp cirka fem procent av den totala 

populationen28.  

 

Om vi ser till antalet studerande vid universitet och högskolor så fanns det på 1950 talet, cirka 

20 000 studenter. Under denna tid tog ungefär åtta procent av en årskurs studenten, vilket 

gjorde dem behöriga till universitetsstudier. Fyra procent kom att söka in på högskola eller 

universitet. Femtio år senare i början av 2000 talet har antalet studenter som studerar vid 

universitet och högskolor ökat till 340 000. Ungefär nittio procent av de yngre studerande 

hade då gymnasiekompetens och nästan hälften hade före 25 års ålder börjat studera vid 

någon av de olika högskolorna och universiteten. Från 1950-talet till idag har det samtidigt 

skett en social-, kulturell- och teknisk utveckling. Vilket i sin tur har inverkat på den högre 

utbildningen och på forskningsnivån29. 

 

Inom industrin däremot medförde teknologiseringen och effektiviseringen att allt färre kunde 

få sin utkomst inom denna sektor. Under den perioden skedde en förskjutning från 

tillverkningsindustrin till serviceyrken. Detta medförde att servicenäringarna passerade 

tillverkningsindustrin i antal anställda30. Detta innebar för den enskilde en starkt stigande 

materiell standard samtidigt som den sociala tryggheten ökade31. Det i sin tur medförde att 

behovet av att vidareutbildat sig växte allt starkare under 1950 – 60 talet, då arbetslivets 

behov av skolad arbetskraft ökade starkt. Det var under denna tid som vuxenutbildningen tog 

fart. Dels genom särskilda vuxengymnasier, men också utbildningar som specifikt riktade sig 

mot de interna behov som fanns hos främst de större företag32.  

 

Den allt mer teknologibaserade tillverkningsindustrin, gör att behovet att ständig 

vidareutbildning växer sig allt starkare33. I tidningen Tiden år 1956, skriver Torsten Husén i 

artikeln, En försummad begåvningsreserv, utbildningsbehovet enligt följande: 
- ”Vi kan helt enkelt konstatera, att våra alltmer tekniserade samhälle behöver allt fler specialister med 

avancerad utbildning. Användningen av atomkraft och införandet av automation kommer att 

mångdubbla behovet av tekniker. Framsteget inom forskning själv kommer att aktualisera behov av 

flera forskare. Användningen av de vetenskapliga rönen kommer i sin tur att erfordra flera specialister. 
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Produktionsstegringen medför en nedgång av arbetstiden. Den ökade fritiden kommer att ställa större 

krav på service av olika slag, vilket skapat behov av nya typer av specialister. Vi ser ständigt exempel 

på hur specialisering föder ny specialisering34.” 

 

Det allt mer ökande behovet att kunna vidareutbilda genom separata vuxengymnasier och i 

kommunal regi, kom först under 1960 talet att leda till en proposition av år 1966. Denna 

utredning byggde på olika studenters studiesociala framåtsträvande och kom under år 1968 att 

organiseras under namnet ”kommunal vuxenutbildning”, (KOMVUX). Denna variant av 

gymnasium kom inom några år att ha många vuxenstuderande, vilket under 1970 talet 

medförde att denna studieform antog mer elever än ungdomsgymnasierna35. 

 

År 1960 presenterade nobelpristagaren i ekonomi, Theodere Schultz, sin teori: 

”Humankapitalteori”. Denna fick en stark förankring och påverkade synen på 

utbildningsinriktning. Utifrån denna teori skulle skola och forskning vara starkt 

sammanlänkade. Utbildningens status under denna tid kan betraktas som en ersättare för forna 

tiders ärvda privilegier. Trots detta inverkar föräldrarnas utbildningsnivå på barnens goda 

framsteg i studielivet36.  

 

Samhället av idag är präglat av ”informationsteknologin”. Datoriseringen utgör en stor del av 

denna. Arbetslivet har förändrats så tillvida att det mesta av okvalificerade arbetsuppgifter 

nästan helt har försvunnit37. 

 

3 Intervjuer och analys 
Vi har efter att ha arbetat igenom intervjumaterialet funnit tre teman som kan hänföras till de 

intervjuade personerna. Vi har därefter även bestämt oss för att beröra de speciella 

omständigheter där de intervjuade skiljer sig åt i undersökningen.  

Teman som berörts är följande: 

- Social uppväxtmiljö som främjat lusten att studera och omgivningens syn på 

utbildning och lärande. 

- Fördelar och nackdelar som kan hänföras till de intervjuades specifika uppväxtmiljöer 

i interaktionen med den ”akademiska världen”. 

- Egna förutsättningar och bevekelsegrunder för högre studier. 

- Särskiljande drag. 
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I vår undersökning har vi intervjuat åtta personer, fyra kvinnor och fyra män.  För att bevara 

våra intervjupersoners anonymitet har vi valt att kalla männen för M 1 – M 4, för kvinnorna 

således K1 – K 4. De fyra kvinnorna är födda mellan år 1945 och 1954. De fyra männen är 

födda mellan år 1935 och 1959. 

 

3:1 Levnadsbeskrivning av intervjupersonerna: 

Kvinna nummer 1, är född år år 1953 och uppvuxen på landsbygden. Hon har inga syskon 

utan har vuxit upp med sina föräldrar och morföräldrar. Föräldrarna som var småbrukare var 

enligt kvinnan inte utbildade men ända bildade människor, speciellt då fadern som tidvis var 

socialt engagerad. Detta engagemang hade han fått av sin far som var nämndeman i tinget. 

Detta gjorde att de fick chansen att göra andra saker än att arbeta i skogen och med jorden.  

Deras ideal och identitet var kopplade till hårt arbete. Utbildning betraktades med 

misstänksamhet och synen på denna var att det inte lönade sig att studera. Modern var den 

person som fick sköta jordbrukssysslorna, när fadern arbetade utanför jordbruket. Däremot 

läste hennes mormor mycket och kom att betyda en hel del för henne, detsamma gällde en av 

lärarna i byskolan. Denne kom att som inspiratör vidga hennes perspektiv och på så sätt att 

inspirera henne att studera vidare. När hon började på högstadiet i den närbelägna staden kom 

hon för första gången att uppleva en form av segregation. Denna bestod i att barnen från 

landet placerades tillsammans. Barnen från staden däremot, vars föräldrar ofta var tjänstemän 

från studieorienterade miljöer placerades i egna klasser. Detta med föräldrarnas syn på studier 

gjorde att hon flyttade och började arbeta direkt efter gymnasiestudierna. Men efter att ha 

arbetat ett tag kände hon att det här med studier ändå var intressant. Hon valde till att börja 

med att utbilda sig inom administrativ databehandling (ADB). Vid återflytten till hemstaden 

kom hon att både arbeta och samtidigt läsa fristående kurser. Detta sätt att studera och 

samtidigt jobba kom att bli hennes livsstil.  Återkopplingen till hårt arbete som hennes 

föräldrar förordade genomsyrade här hennes livsstil.  Efter att ha tagit tre examina fick hon 

fortfarande inga erkännanden av omgivningen. Hon fick däremot hjälp i form av barnpassning 

vilket hon tolkade som ett sorts icke verbalt erkännande. Traditionen var här att man inte 

uttalade sitt stöd utan istället hjälpte till med praktiska saker. Efter att ha klarat av ADB 

kursen som ansågs vara bland de svårare stärktes hennes självförtroende och hon fann snart 

att den egna förmågan till studier var bekräftad. En viktig faktor för vidare studier var 

närheten till utbildningsanstalten. Om inte så hade varit fallet hade hon med all säkerhet inte 

valt att studera vidare. Målmedvetenhet och en energisk personlighet har varit de drivkrafter 

som har haft störst betydelse för hennes framgångar i studier. Ibland har hon däremot upplevt 
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att männen har haft försprång i arbetslivet. Detta har yttrat sig i formen av att deras 

möteskultur har en längre historia. De har också varit duktigare på att bekräfta varandra, till 

skillnad mot kvinnorna som har haft svårigheter med detta.  Hon betecknar inte sig själv som 

karriärist. Drivkraften har varit förkovran. Synen på kroppsarbete har inte varit avskräckande 

utan setts som ett annat sätt att leva. 

 

Kvinna nummer 2 är född år 1954 i ett mindre samhälle som nummer ett i en syskonskara av 

två. Föräldrarna var inte akademiker, men arbetade som tjänstemän. Hemmet präglades av en 

positiv anda när utbildning kom på tal. Föräldrarna betonade vikten av utbildning och 

uppmuntrade barnen att utbilda sig. Böcker prioriterades i hemmet. Här skilde de sig åt från 

andra föräldrar genom att betona bokens roll som kunskapsbärare. Detta kom att gestalta sig i 

både tanke och handling och stundvis viss ekonomisk hjälp. Exempelvis införskaffades ett 

piano för att hon skulle få möjlighet att öva hemma och på så sätt klara de obligatoriska 

musikmomenten i lärarutbildningen. Barnens studier sågs av föräldrarna som en reinkarnation 

av deras egna drömmar som de inte kunnat förverkliga. De deltog också aktivt i barnens 

studiegång och förhörde sig om hur studierna fortskred. Om hon hade misslyckats med en 

tentamen var föräldrarna snabbt där för att stötta och uppmuntra. Föräldrarna betonade särskilt 

att det var lika viktigt att flickor utbildade sig och inte bara pojkar. Här betonar kvinnan att 

familjens rötter i Tornedalen har gjort att utbildning setts som en väg in i det storsvenska 

samhället. Hennes mors och fars uppväxt präglades av det faktum att finska språket inte var 

tillåtet i skolmiljön. Eftersom båda föräldrarnas hemspråk var finska kom svenskan att 

betraktas som något fint och eftersträvansvärt. De gjorde här kopplingen utbildning och 

svenskhet som en väg in i svensksamhället. Utbildningen sågs här också som en flyktväg ur 

tungt kroppsarbete och ett tungt liv. Det var utbildningen i sig själv som var viktig och inte 

vad man utbildade sig till. Som person var hon tidigt målmedveten. Hon visste redan tidigt att 

hon ville jobba som lärare. Trots denna målmedvetenhet valde hon redan efter ett och ett halvt 

år i yrket att återgå till vidare studier. Efter studier i Etnologi, Arkeologi och Konstvetenskap 

så jobbade hon på museum under en tid. Efter åtta års frånvaro från läraryrket så återkom hon 

till proffesionen och har så varit till denna dag.  

 

Kvinna nummer tre är född år 1945 på landet i en lantbrukarfamilj som det enda barnet. 

Intresset för att utbilda sig väcktes tidigt tack vare de fina lärare som hon kom i kontakt med i 

de tidiga åren. Föräldrarna var positivt inställda till utbildning men hade inga egna 

erfarenheter av studier. Synen på att kvinnor skulle utbilda sig var vid denna tid allmänt 
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utbredd och tidsandan i början av 60 talet var att allting var möjligt. Hennes mor var en 

medveten person som hade arbetat utanför hemmet. Hon ville gärna utbilda sig till 

sjuksköterska. Detta blev dock inte möjligt eftersom hon blev sjuk. I stället blev hon gift och 

fick ansvaret för gården och kreaturen. Rollen som bondmora var inte vad hon hade drömt 

om. Hon sa till sin dotter att om hon inte utbildar sig så finns alltid ladugården,. Detta var ett 

hot som skulle bli ett faktum om dottern inte utbildade sig. Fadern var en man som läste 

mycket och detta präglade dottern. Någon yrkesvägledning förekom inte under hennes 

studietid. Hon hade en dröm om att få bli flygvärdinna, men insåg snabbt att servering under 

flygning inte tilltalade henne. Däremot insåg hon att läraryrket skulle kunna kombineras med 

hennes fritidsintressen. Ett bra jobb med mycket ledighet som gick att kombinera med hennes 

intresse som var att resa och besöka nya platser och miljöer. Få av hennes skolkamrater valde 

att studera vidare, endast tjugo procent gick till realskolenivån. Därefter kom hälften av dem 

att studera vidare vid något universitet. Intresse fanns sedan tidigare att bli lärare, men att 

arbete vid lägre stadier än högstadiet var då inte av intresse. Tack vare att hennes mor hade 

klippt ut en annons gällande den nya lärarutbildningen som skulle starta vid Umeå universitet 

som då var nytt, kom hon att söka in till denna skola och blev antagen på denna utbildning. 

Som avslutning på utbildningen kom hon att läsa pedagogik som dessutom på den tiden var 

avlönad. När hon av en närstående person som stöttat henne under studietiden, fick en fråga 

om hur mycket hon hade i lön, så svarade hon sanningsenligt. Personen i fråga blev då mycket 

arg och tyckte att hon tjänade alldeles för mycket, vilket både hon och hennes far tog illa vid 

sig i fråga om hennes värde på arbetsmarkanden. Detta var det enda negativa som hon kom att 

möta i och med hennes val att vidareutbilda sig till akademiker. Sitt första arbete fick hon 

uppe i Malmfälten och där kom hon att arbeta under tre terminer innan hon valde att söka 

arbete vid ett av högstadierna i en kuststad. Hon kom att stanna resten av sin yrkesverksamma 

tid som lärare i denna stad. Med facit i hand anser hon att hon har haft ett trevligt arbete, bra 

betalt samt fått arbeta med det som varit intressant. 

 

Kvinna nummer fyra är född 1946 i en mindre stad. Hennes far arbetade som 

byggnadsarbetare och hennes mor var hemmafru. Hon var ett av totalt fem barn i familjen. 

Efter några år flyttade hon och familjen till ett mindre samhälle. Där var fadern verksam som 

byggarbetare vid olika byggnationer inom samhället. På denna ort kom hon i kontakt med 

biblioteket som hon ansåg vara ett välförsett bibliotek och som kom att bidra till hennes 

utveckling. Vid studier på denna ort lyfte lärarna fram de elever som ansågs som 

studiebegåvade. Där var hon en av dem. Nästa flytt till en närliggande kommun sammanföll 
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med hennes sista år i folkskolan som då var sexårig. Vid tanke på vidare studier, påtalade 

fadern att det inte var nödvändigt eftersom hon snart skulle gifta sig. Detta tankesätt motsatte 

sig däremot hennes mor och stöttade därför dottern som kort därefter sökte in till realskolan i 

ett närliggande samhälle. Efter avklarad realskoleexamen upprepades samma sak när 

utbildning kom på tal. Fadern var negativt inställd och modern var stöttande. Moderns vilja 

blev här än en gång den rådande, vilket innebar att hon fortsatte att studera på gymnasienivå. 

Något som underlättade studierna var att både skolböcker, mat och bussresor var fria vilket 

inte alltid var fallet under denna tidsperiod. Detta faktum underlättade naturligtvis hennes 

förutsättningar för vidare studier. Det var aldrig någon av föräldrarna som frågade efter några 

betyg. Underförstått skulle man klara studierna, i annat fall var det bara att gå ut och jobba. 

Hos familjen förekom inte någon frekvent läsning. Modern läste dock sporadiskt. Den enda 

som hade detta intresse var personen i fråga. Den största drivkraften kom från henne egen 

person. Lärarjobbet såg hon som en chans att jobba med något som hon var intresserad av. 

Drivkraften var chansen till att få ett bättre liv. Under sin studietid har hon enligt egen utsago 

inte mött några negativa reaktioner med avseende på hennes enkla bakgrund. 

 

Man nummer 1 är född år 1937.  Fadern var mjölnare och modern hemmafru. Båda 

föräldrarna var enligt honom omvärldsmedvetna och läste mycket trots avsaknad av formell 

utbildning.  Familjen bestod förutom av dessa även av en yngre syster. Föräldrarna var båda 

positivt inställda till att sonen skulle utbilda sig. Han upptäckte snabbt att han hade lätt för sig 

i skolan och fick således fina betyg. Även överläraren hade upptäckt pojkens fallenhet för 

studier och kom en dag hem till familjen för att där övertala föräldrarna att pojken skulle få gå 

i realskola. Mot detta hade de inget att invända.  Hindret var mer av ekonomisk art, men 

andan i familjen var att det nog skulle ordna sig på något sätt. Pappan tog ofta fram sig själv 

som varnade exempel på hur slitsam tillvaron kunde te sig för en arbetare. Detta för att pojken 

skulle motiveras att studera och på så sätt få ett bättre liv än föräldrarna. Under realskoletiden 

blev han befriad från terminsavgift på grund av, som det hette ”mindre bemedlad” härkomst. 

Livet i skolan var ganska ensamt. Fritiden fylldes istället med fotboll vilket vanligtvis inte var 

något som förekom i denna skolmiljö. Han fick under denna tid sitt ordningsbetyg sänkt. 

Detta på grund av att han inte bar skolmössa vid de tillfällen när han reste iväg för att spela 

fotboll. Fotboll var vid denna tid något som vanligtvis förekom i arbetarkretsar. Sedan följde 

studier på läroverket i en större stad. Under denna tid upplevde han inga speciella situationer 

där hans bakgrund kunde ligga honom i fatet.  Under det tredje studieåret minskades hans 

motivation att studera och han funderade därför på att hoppa av studierna och ta sig ett 
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lönearbete. Detta avrådde fadern honom, med motivationen att har man börjat med något ska 

man även slutföra det. Dessa ord blev en vändning för honom och han fullföljde realen och 

tog studenten. Därefter följde lärarvikariat och extra arbete som lokalredaktör på ortens 

tidning. Efter några år träffade han sin studiekompis från realtiden. Under samtalet med denne 

framkom det att han studerade vid ett universitet. Detta kom att väcka hans intresse för vidare 

studier. Han slog följe med sin kompis till universitetsstaden och började där läsa olika 

fristående kurser under fyra års tid för att slutligen ta sin filosofie magisterexamen. Därefter 

sökte personen en ”bristlektor”- tjänst vid seminariet i en norrländsk stad, en tjänst som han 

även erhöll. Där har han förblivit fram till dags datum. 

 

Man nummer två är född år 1935.  Han växte upp på en bondgård som yngsta barn i en stor 

syskonskara. Hans far som satt med i ortens skolstyrelse betecknar han som en lärd man trots 

enbart folkskola i bagaget. Båda hans föräldrar uppmuntrade honom att läsa vidare. Hans 

äldre bror som var intresserad av skogs- och jordbruksarbete skulle bli den som så småningom 

tog över gården. Själv var han inte intresserad av sådana sysslor. Efter andra världskriget steg 

priserna på skogsprodukter. Detta gjorde att familjens ekonomi förbättrades. Familjen hade nu 

råd att låta ett av barnen studera vidare.  Det blev då så att han som var yngst fick chansen. 

Han påbörjade då sin fyraåriga realskoleutbildning som avlöpte utan några större bekymmer. 

Efter realskolan sökte han sig till gymnasiet för att läsa på latinlinjen. Han upplevde där gott 

kamratskap men kände ibland bristande självförtroende. Han fick där också anpassa sin breda 

dialekt till en mer neutral rikssvenska för att smälta in i den nya studiemiljön. Därefter gjorde 

han värnplikten för att sedan återkomma till studier på universitetsnivå. Där studerade han 

nordiska språk, historia och statskunskap. Efter avslutade studier jobbade han med 

svenskämnet på en enhetsskola där klassen bestod av elever som inte var motiverade för 

teoretiska studier. Detta kom att bli hans elddop som lärare. Problemet med denna tjänst var 

att man inte uppbar lön under sommarferierna. Därför sökte han och fick en tjänst på en liten 

ort i övre norrland där lönen var högre och också utgick under ferierna. Efter att ha arbetat där 

i fem år började han att arbeta på lärarhögskolan i en närbelägen större stad. Detta arbete har 

han sedan fortsatt med fram till sin pensionering. 

 

Man nummer tre är född år 1945 som barn nummer två i en småbrukarfamilj. Modern var den 

mer jordnära i familjen, medan fadern hade en konstnärlig ådra som ofta kom sig till uttryck 

när han ibland kom att avbryta de dagliga verksamheterna för musikens skull. Båda 

föräldrarna var inte skolade men var bildade enligt mannen. I hemmet diskuterades det ofta. 
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Både samhällsfrågor och historiska skeenden ventilerades. Pengar var inte någon drivkraft för 

familjen. Istället värderades andra saker. Hans föräldrar hade inga speciella åsikter om 

utbildning. Det hade däremot hans faster, som var folkskollärare. Hon frågade varför han inte 

hade sökt in till realskolan. Det blev hon som kom att hjälpa honom med 

ansökningshandlingar till utbildningen. Mannens äldre kusin fungerade här som förebild. 

Eftersom denne studerade vid ett universitet så väcktes här tanken för vidare studier. I och 

med att skolböckerna inte var gratis, var han tvungen att söka bidrag för att klara av studierna, 

när det inom familjen inte fanns ekonomiska resurser för att klara dessa på egen hand. Redan 

efter första studieåret, gjordes ett avbrott för arbete i skogen. Efter sabbatsåret fortsatte han 

sin realskoleutbildning på en annan ort som låg närmare hemmet. Närheten till hemmet 

medförde att han kunde bo hemma och transporten till och från skolan kunde ske med 

mjölkbilen. Efter avslutade studier väcktes tanken på att studera vidare. Någon 

yrkesvägledning förekom inte på den tiden och föräldrarna hade inte hellre något förslag 

gällande fortsatta studier. Av en händelse kom han att prata med en kamrat som föreslog 

honom att söka in på gymnasiet i närliggande stad. Han ansökte då till detta gymnasium. 

Eftersom han inte visste vilken utbildning som var passande, gick han på hörsägen istället. 

Om latinlinjen hade han hört att de som sökte in där skulle bli präster eller så var de tjejer. 

Den allmänna linjen ratade han också för att han hade hört att studierna i franska var så svåra. 

Då återstod bara reallinjen med matematikinriktning, och så fick det bli. Som socialt arv 

hemifrån fick han med sig familjens respekt för överhet och myndigheter, vilket kom att 

prägla honom under uppväxten fram till vuxen ålder. För att han skulle kunna studera på 

gymnasienivå, var han tvungen att låna pengar. Detta lån krävde borgensmän utanför familjen 

för att bli godkänt. Två förtrogna personer kom att gå i borgen för honom. Under 

gymnasietiden sökte han sig till utbildning i USA och reste dit och studerade sedermera där. 

Han var under den tiden politiskt aktiv. Där hamnade han i en bra värdfamilj som hjälpte 

honom att söka in på college. När han inte studerade deltog han i arbetet på farmen. Än idag 

har han kontakt med denna värdfamilj och har till dags datum besökt dem femton gånger. I 

den uppväxtmiljön som han kommer ifrån i Sverige, pratades det inte i onödan. Där fanns det 

en oskriven regel att man skulle räkna ut vad som var legitimt att sägas eller vad som politiskt 

var nämnbart. Det samma gällde när det fanns behov av handräckning i barndomshemmet. 

Detta kom att prägla honom och hans förhållningssätt till omgivningen. 

 

Man nummer fyra är född 1959 i en kuststad som yngsta barnet i en syskonskara av tre. 

Fadern utbildade sig i tidig ålder till lots, något som han kom att arbeta med fram till sin 
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pension. Läsning förekom flitigt inom familjen. Modern som var hemmafru, kom vid faderns 

bortgång att få ta ett större ansvar för familjen. Detta resulterade i att hon samtidigt blev 

politiskt medveten. Det som kom att bli en drivkraft för mannens studier var hans äldre 

syskons examen på olika studienivåer. I övrigt fanns det i hemmet en positiv inställning till 

studier och andra idéer. Men mannen i fråga avbröt dock sina studier redan efter gymnasiet 

och valde då att arbeta under några år. När han sedan träffade sin dåvarande flickvän och hon 

sökte in till ett universitet, kom han att få hjälp av hennes familj med ansökan dit. Båda två 

kom in på universitetet och de flyttade dit. Universitetsmiljön var för honom helt främmande 

och efter en tid valde han att göra ett studieuppehåll och bytte bostadsort och kom där att 

arbeta under några år innan studielusten åter väcktes. Under denna studietid kom han i kontakt 

med en kompis som hade liknande bakgrund. Dessa två kom att bli varandras stöttepelare 

under studierna och är än idag goda vänner. I jämförelse med andra studiekamrater kom dock 

dessa två att studera hårdare än studenter från akademiska hemmamiljöer. Tidsandan var 

sådan vid den här tiden att universitetet genomsyrades av radikala idéer och detta att komma 

från arbetarförhållanden sågs inte som ett hinder. Däremot var språkbruket inom 

universitetsvärlden något nytt för honom. Det medförde att han var tvungen att köpa ett 

lexikon för att där ta reda på vad de olika nya orden betydde. Han lärde sig dock snabbt tolka 

de olika osynliga koder som förekom i den akademiska världen och vilka regler och 

förhållningssätt som var gällande. Hans bakgrund har idag gjort att han kan göra sig förstådd 

både i den akademiska världen och utanför den. 

 

4 Resultat 

Vi har i vår intervjuserie kunnat konstatera många gemensamma beröringspunkter i de 

intervjuade personernas sociala uppväxtmiljö som främjat lusten att studera. Detta innefattar 

även omgivningens syn på utbildning och lärande. Nästan alla intervjuade kommer från en 

relativt enkel uppväxtmiljö där varken materiell standard eller traditioner att studera har 

präglat tillvaron. Däremot antyder samtliga intervjuade, att trots det faktum att deras föräldrar 

inte var formellt skolade så var de på ett eller annat sätt bildade och framsynta människor. I 

dessa miljöer fanns viss tillgång till både fack- och skönlitterär läsning. Olika personer i 

närmiljön uppmuntrade direkt eller indirekt lusten att lära. Ronny Ambjörnsson belyser detta i 

sin bok – Mitt förnamn är Ronny. 
- ”Det var det oåtkomliga som lockade mig, signalerna från en annan värld av skönhet och perfektion. I 

litteraturen om klassresenärer betonas ofta böckernas betydelse. Klassresenären har haft tillgång till en 

skönlitterär värld som tidvis betytt mer än de två sociala världar resenären vacklat mellan38.”  
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Något annat som ständigt återkommer som ett centralt tema för de intervjuade är 

”skötsamheten”. Det vill säga att man ska sköta sitt arbete och göra rätt för sig. Trondman 

skriver följande: 
- ”Kännetecknet för klassresenärernas föräldrar är kravet att inte vara märkvärdig och i allt för stor 

utsträckning skilja sig från mängden liksom betydelsen av att sköta sitt arbete och ”göra rätt för sig”. 

Arbetets betydelse är främst kopplat till att klara den egna försörjningen utan att vara beroende av 

andra. Bland resenärerna är uttryck som ”mamma och pappa jobbade alltid”, ”aldrig var de sysslolösa” 

och ”de hade alltid nåt i händerna” mycket vanliga. Vikten av att arbeta och inte av att prata om känslor 

och om hur man mådde dominerade resenärernas skötsamhetskultur39.”   

 

För de som hade avlagt en akademisk examen framkom det skillnader som avspeglades i 

deras bakgrund. Studenter som kom från de lägre samhällsklasserna kom oftast att välja 

studier vid lärarhögskolor, socialhögskolor samt filosofiska fakulteter. Studenter ur de högre 

samhällsklasserna valde däremot utbildningar som var begränsade i antalet platser. Dessa 

utbildningar var samtidigt längre i tid och var mer exklusiva och kostsamma och kom att leda 

till en profession med en högre status och bättre lön40.  

 

Vi har funnit att det varit kvinnorna som övervägande uppmuntrat till vidare studier. 

Ambjörnsson skriver följande: 
- ”Tillvaron var uppdelad i två sfärer, produkternas och känslornas. I produkternas sfär härskade männen, 

ett herravälde helt oberoende av den tillfälliga underordningen under kapital och arbetsgivare. Männen 

handskades med sin omgivning, de snickrade, grävde, murade; konstruerade verkligheter av olika slag. I 

känslornas sfär fanns kvinnorna41.”  

 

Kvinna 1 berättar i intervjun hur synen på kroppsarbete präglat hennes uppväxt. Hon säger så 

här i intervjun: 
- ”Deras identitet och deras så att säga bekräftelse var ju genom hårt arbete. Och där skilde vi oss ju. 

Dom kunde säga det där med studier vad är det, det är ju ingen idé och var är det för någonting. Alltså 

ungefär som, det är ingen idé. Där innebar ju att jag åkte aldrig iväg och studerade nånstans, utan ja, 

förmodligen så måste jag ha präglats av deras tankar att ”tänk inte så mycket på det där”, till och börja 

med.”  

Fadern som ständigt var upptagen med arbete på stadens järnverk och övrig tid som bonde 

hade aldrig en riktig semester. I stället var det höbärgning och liknade sysslor som utfördes 

under hans sommarsemester. Det i sin tur har satt prägel på dottern på så sätt att hon initialt 

tvekade att börja studera och valde arbete framför studierna. Men tack vare de fina lärarna och 
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mormoderns stöd och uppmuntran så fanns det ändå en tanke i bakgrunden att någon gång 

förkovra sig som hon säger. Trots att föräldrarna hyste misstänksamhet mot utbildning så var 

de båda lärda människor. Vid flytt från orten och länet i unga dagar kom personen att 

vidareutbilda sig inom ADB. När dessa studier dessutom ansågs var av svårare art, kom det 

att framöver stärka hennes självkänsla samtidigt som det kom att locka till vidare studier, 

vilket också skedde. Hela sin studietid har hon förvärvsarbetat samtidigt som hon studerat. 

Hon hade inte självförtroendet att enbart studera och ta lån samtidigt, som hon själv säger 

Detta kan anses vara arvet från uppväxtmiljön. Hon har här kombinerat två världars synsätt. 

 

Enligt Stonekvist i Mats Trondmans bok: Bilden av en klassresa, finns det tre sätt för 

individen att handskas med sin marginalitet:  
- ”De två första innebär att individen assimileras in i antingen den ena eller den andra världen. Den tredje 

inriktningen innebär att individen utvecklar någon form av tillmötesgående till båda världarna vilket 

innebär en upplevelse att befinna sig ”between the two groups” Dessa tre olika inriktningar skall inte 

uppfattas som för evigt institutionaliserade utan kan förändras över tid42." 

 

Det kan medföra att du som person kan känna att du har en tillhörighet mellan två 

grupperingar, vilket även innebär att du som människa får en dualistisk livssyn. Detta 

samtidigt som en inre osäkerhet kan uppstå till vilken av världarna som man ska tillhöra. 

 

Kvinna fyra fick höra av sin far att det inte var lönt för henna att studera eftersom hon snart 

skulle gifta dig. Istället var det hennes mor som kom att kämpa för hennes framtida studier 

och betonade särskilt hennes rätt som flicka att studera. Faktorer som påverkade henne 

förutom moderns uppmuntran var de inspirerande pedagogerna samt tillgången till ett bra 

bibliotek, där hon tillbringade mycket tid. En annan faktor som kom att inverka på hennes 

fortsatta studerande var den kostnadsfria litteraturen, skolresor m.m. Detta var till stor hjälp 

med tanke på familjens starkt begränsade ekonomi.  

 

Mats Trondman skriver vidare att de svenska förutsättningarna gällande den sociala och 

ekonomiska expansionen kunde härledas till att landet hade lyckats stå utanför de två 

världskrigen. Varför vissa av dessa barn från arbetarklassen valde att bli klassresenärer, går att 

härledas till deras sociala kapital. Författaren väljer här att citera Jonas Frykman: 
- ”Och om flera kombinerade yttre och relationella faktorer föreligger tillsammans med inidivdens egen 

drivkraft bidrar detta till att bryta klassmönstret. Tillsammans formar alla dessa krafter önskan och 
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viljan till att lyssna till andra meddelanden än enbart den egna klasskulturens. Till slut hör 

klassresenären sin egen självförståelse uttrycka en längtan till en annan värld43.” 

 

För kvinna två däremot såg situationen lite annorlunda ut. Hon blev av båda sina föräldrar 

starkt uppmuntrad till att studera. Föräldrarna var under hennes studietid aktiva i så väl med 

som motgång. De stöttade henne även ekonomiskt under denna tid. Deras bevekelsegrunder 

för vidare studier var att hon inte ska behöva slita ut sig i ett tungt kroppsarbete. Det viktiga 

här är inte vad hon studerar, utan att hon studerar. Föräldrarna som båda är tjänstemän utan 

akademiska studier, är tämligen upplysta och allmänbildade. De ser dotterns studier som en 

reinkarnation av sina egna drömmar enligt kvinnan. I hemmet betonas boken som 

kunskapsförmedlare så tillgången till dessa prioriteras därför starkt. Även Trondman 

poängterar detta, med följande meningar. 
- ”Den lästa litteraturen skulle begrundas av och relateras till läsaren själv, då litteraturen erbjöd 

möjligheter för människor att leva och tänka på ett annat sätt än vad som var rådande. På så sätt sattes 

förhoppningen till att via boklig bildning få den enskilde arbetaren att tillsammans med den egna 

klassen och med arbetarrörelsen ideologi ta aktiv del i den politiska offentligheten44.”  

 

För kvinna tre var situationen liknande den som för kvinna två. Föräldrarna och särskilt 

modern är här positivt inställda till att flickan ska studera. Båda föräldrarna är mycket 

intresserade av läsning i alla dess former vilket hon ser som en faktor som påverkat hennes 

vägval. Här framhåller hon också det faktum att hon var enda barnet som en annan faktor i 

sammanhanget. Tidsandan är vid denna tid enligt den intervjuade, att allting är möjligt. 

Modern säger ofta till flickan att om du inte fullföljer dina studier så finns alltid ladugården, 

detta som ett hot enligt kvinnan.   

- ”Arbetarklassbarnen som blev klassresenärer kom inte sällan från familjer med stora förhoppningar om 

att barnen skulle kunna bryta sig loss. Föräldrarna var ofta politiskt eller fackligt aktiva och de hade 

själva under barn- och ungdomstiden haft kontakt med folkrörelser. Familjerna delade ofta en uttalad 

arbetsetik, som bidrog till att sporra barnen att bli någonting annat än det som föräldrarna var45.”  

 

För hennes egen del var utbildningen en väg till ett som hon säger ”bra jobb”. Hon säger att 

hon tidigt var målinriktad och att lärarjobbet var det som låg närmast till hands. Särskilt en 

lärare som varje sommar reste ut i Europa och sedan berättade om sina resor inför klassen 

gjorde ett starkt intryck på henne. Trondman belyser även detta med följande citat: 
- ”De valda utbildningsvägarna visade sig oftast präglade av deras bakgrund. I huvudsaken valde man 

utbildningar som leder till ett yrke. De valde att utbilda sig till ingenjörer, socialarbetare, lärare och 

präster. En stor del av klassresenärerna återfinns inom offentliga sektorn46.”  
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Detta väckte hennes intresse för geografi och även en lust att resa. Någon studievägledning 

fanns inte att få vid denna tid så valet av yrkesbana föll sig därför naturligt. Hon kunde med 

detta val av yrke kombinera båda sina intressen som hon säger. Det var dessutom ett av de 

yrken som hon kände till och hade en egen bild av. Mats Trondman lyfter även fram detta och 

skriver följande: 
- ”för att en klassresa skall kunna vara möjlig, måste det förutom en samhällsstruktur som ger alla 

människor lika formella rättigheter att bedriva högskolestudier, också finnas en motsvarande vilja och 

upplevd möjlighet hos den enskilda människan i arbetarklassen47.”  

 

Omgivningens och släktens syn på hennes studier var övervägande positiva. Men vid ett 

tillfälle då en släkting, som verbalt stöttat henne frågade hur mycket hon tjänade utföll 

samtalet inte väl ut. Hon berättar: 
- ” Och så berättade jag vad jag hade för månadslön. Och han blev så arg, han blev alltså jättearg och 

tyckte att jag tjänade alldeles för mycket pengar. Och det var då en person som då hade stöttat mig och 

liksom varit positiv”…”jag blev så hemskt lessen sen och tog illa vid mig. Och vet, min pappa han blev 

också väldigt, han tog illa vid sig och han glömde aldrig de” 

 

Efter denna händelse så bestämde hon sig för att aldrig mer berätta för någon utomstående om 

sin lön. 

 

Man nummer 1 hade föräldrar som båda var positivt inställda till att han skulle studera. Även 

överläraren påverkade föräldrarna här. I detta fall så var det fadern som tog fram sig själv som 

varnade exempel. Mannen berättar: 
– ”Ja du ser va ja får slita sa fassan, så de tycker jag inte att du ska göra, om du kan...” 

 

Föräldrarna som inte var särskilt bemedlade sa när studierna kom på tal ”att det skulle nog 

ordna sig på något sätt”. Mats Trondman belyser även detta: 

- ”De intervjuade klassresenärerna var medvetna om vad deras föräldrar hade offrat för att de skulle 

kunna studera. Föräldrarna hade haft svårt för att hjälpa dem i skolarbetet men klassresenärerna hade 

upplevt föräldrarnas, främst moderns stöd i form av ett vakande öga, ängslan förhoppningar och 

beundran48.” 
 

Studierna fortlöpte med goda resultat. Mannen berättade angående sin egen släkt att det inte 

var någon inom släkten som hade studerat innan han och några av hans kusiner valde att 
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studera istället för att arbeta. Som förebild kom han att ha en av de äldre kusiner som hade 

utbildat sig och som han säger i intervjun: 
- ”Jag hade alltså många kusiner och de var ingen som hade studerat vidare, jo en hade gått i XXX, på 

YYY:s tekniska skola och blivit sådan där kallad 25-öresingenjör, ja och fick jobb på LM Ericsson och 

avancerade och fick det bra. Men alltså i övrigt var det ingenting.” 

 

Tre av de fyra kusiner som var årsbarn valde att börja studera och kom således att bli de första 

klassresenärerna i släkten. Under hela sin uppväxt kom han att arbeta under ferierna vilket 

även fortsatte till den dag då han fick sin första fasta tjänst, nästan trettio år gammal.  

 

Vid ett tillfälle kom mannen att byta ut sin studiemössa mot en hatt. Denna hatt var en symbol 

för umgänget i de kretsar där han brukade spela fotboll med sina gamla kamrater utanför 

läroverksmiljön. Detta sågs inte med blida ögon från läroverkets ledning. För detta tilltag 

erhöll han en reprimand och blev offentligt gisslad i skolans internradio. När vi frågar mannen 

om händelsen påverkade honom på något sätt avfärdar han snabbt det som då inträffade. 

Ronny Ambjörnsson belyser i sin bok – ”Mitt förnamn är Ronny”, ett liknande scenario: 
- ” De första åren höll jag mig till gänget, bytte mössa så fort jag kom hem och rusade ut.  Jag höll de två 

världarna isär, läroverkets och gatans. Konflikter uppstod bara när de blandades49.”  

 

Man nummer två var enligt honom själv förutbestämd att få studera eftersom han inte visat 

någon fallenhet eller intresse för jordbruket. Detta kom istället på hans äldre broders lott. 

Hans barndomsvän skulle påbörja latinlinjen i närliggande stad och vår man nummer två 

valde då att följa dennes exempel och började därför studera på latinlinjen. Där kände han att 

det inte var lätt att komma till en ny miljö. Han berättar: 
- ”För det var inte alldeles enkelt att komma från lilla XXX till YYY:s läroverk där aulan var ett hav och 

där det satt en fruktansvärd massa elever från ett-femman och upp till sista ring. Det fanns ju både 

reallinje och latinlinje tre- och fyraårig. Så det var mycket folk, va, å fyraårig realskola å femårig 

realskola.” 

 

För klassresenären blir mötet med en ny miljö oftast något som blir både fysiskt och psykiskt 

påfrestande att erövra. De barn som kom från hem med studietraditioner hade här ett helt 

annat utgångsläge och var mer hemtama i denna miljö. Klassresenärerna däremot kom här att 

mötas av spelregler som var nya för dem i den akademiska världen och som ställs i motsats 

till värderingar i arbetarklassidentiteten som där får träda tillbaka50. 
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Under sin utbildningstid så blev han bestulen på sin cykel, vilket medförde att han av 

bekvämlighetsskäl kom att välja en annan fakultet som låg närmare bostaden. Han kom 

således att läsa historia istället för engelska. Mannen avslutar sin berättelse med att berätta att 

när han fick sin doktorsgrad så var detta den slutliga revanschen.    

 

Man nummer tre vars föräldrar inte hade någon särskild uppfattning om studier eller insyn i 

den världen präglade pojken starkt i många avseenden. Pojken fick här göra som han tyckte 

var lämpligast.  Ett exempel är familjens syn på pengar. Pengar var här ingen drivkraft. Något 

som kom att prägla honom genom livet på olika sätt. Istället karaktäriserades familjens liv av 

arbete men samtidigt förekom ofta aktiva diskussioner i hemmet där föräldrarna ofta visade 

prov på såväl allmänbildning som kreativitet. Speciellt fadern visade ofta denna sida. Han 

kunde släppa allt som han hade för händerna för att få musicera. Detta faktum kom också att 

starkt påverka mannen i synen på arbete och livet i allmänhet. I boken ”Mitt förnamn är 

Ronny” berättar författaren om sin pappa som också är lite annorlunda till sitt sätt, än gängse 

bild av den tidens fäder: 
- ”Pappa var en sådan vardagsvisionär. Man skulle kunna beskriva honom som en om-bara-så människa. 

Om bara folk lät bli att dricka brännvin, så skulle allting vara annorlunda, om bara folk lärde sig 

esperanto, om bara folk lät bli att äta kött- budskapet varierade men grundtanken var densamma. Den 

människa som ändrade sina vanor inledde en förändring som på sikt skulle revolutionera världen51.” 

      

Detta var något som modern hade svårt att acceptera. Här var hon den som tog 

helhetsansvaret för familjen. Det var här också det tillfälligheter som styrde valet av 

utbildning. Fastern undrade varför han inte sökt in till realskolan. Det blev då så att fastern 

hjälpte pojken att söka in. Föräldrarna hade ingen åsikt och höll sig i bakgrunden. Kusinen 

Ola som var hans idol hade tidigare tagit realen och fick här tjäna som inspiratör. Detsamma 

fick gälla för en kompis som fick ett bra arbete på en bank efter sin realexamen. Efter 

realexamen väcktes funderingar på att studera vidare. Här var det att följa strömmen som 

gällde enligt mannen. Det fanns ingen att tillfråga om val av studier eller andra frågor som 

hörde därtill. Föräldrarna hade som vanligt ingen uppfattning. Här var det tystnadens kultur 

som gällde.  Han skulle alltså själv räkna ut vad han skulle göra. Pojken fick här genom 

hörsägen lista ut vad som skulle kunna tänkas passa honom. Trondman lyfter även fram detta 

om skötsamhetens kultur och dess utveckling som han belyser på följande sätt: 
- ”Den tystnadens och de undertryckta känslornas kultur som klassresenärerna upplevde under sin 

uppväxt behöver inte i sig tolkas som socialpsykologiskt problematisk. Det kan också vara en följd av 

moderniseringsprocessen, dvs. vara historiskt specifik.  Resenärernas möte och umgänge med den nya 
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tidens massmedier, populärkultur, skola och kamratumgänge ger utrymme för nya och alternativa 

förhållningssätt till verkligheten och kan antas öka den unga generationens självreflexiva 

förmåga”…”vilket i sin tur gör tystnaden och avsaknaden av ett kommunikativt klimat till ett problem 

för resenärerna själva men inte nödvändigtvis för deras föräldrar. Man får inte heller glömma bort att 

föräldrarnas fokusering på arbete, liksom tystnaden och frånvaron av kommunikation, innebar att 

resenärerna lämnas åt sig själva. De fick på det sättet en hel del tid över för egna intressen som bidrog 

till ett slags självförtroende eller självuppfostrande projekt, som till att börja med inte var särskilt 

medvetet eller planerat utan endast möjligt att först i efterhand förstå genom att se tillbaka på det 

sammanhang i vilket det växte fram52.” 

 

I familjen rådde en speciell kultur som mannen säger. Det var respekt för överheten och 

outtalade koder. Man skulle i denna kulturmiljö kunna räkna ut vissa saker utan att fråga.  

Rädslan och respekten för överheten kunde ibland ta sig lätt komiska uttryck. Mannen berättar 

i intervjun hur fadern en dag uppmanat honom att skyndsamt ta sig hemmet då det hade 

kommit ett brev från skattemyndigheten där det stod att fadern måste momsregistera sig. 

Följande konversation utspann sig, mannen berättar:  
- ”Och då ringde han. Jag bodde i ”…” då. Du löjt komma heim. Ja jag sa vänta till helgen. Och då jag då 

kom hem då, då visade han mig dokumentet från länsstyrelsen på flera sidor. Inte kunde jag något om 

sådant där. Du får gå till jordbrukskassan”…” Men han gjorde aldrig det. Utan han skrev och det 

upptäckte vi nu när han hade dött. Han dog för snart tjugo år sedan. Då hitta vi ett brev, en blåkopia –

Till momsbolaget, länsstyrelsen”…” och så skrev han så här: Undertecknad är totalt ointresserad av 

moms och allt vad där tillhör, högaktningsfullt”…” 

 

Detta synsätt som hans far hade i kontakten med myndigheterna belyser på ett förträffligt sätt 

rädslan och respekten för överheten och världen utanför byn. Denna respekt och ovilja att ta 

kontakter men det offentliga har därför följt mannen genom livet. Mannen kom även att 

berätta om en episod när han efter många år återvände och gjorde ett besök i grannbyn. Han 

berättar: 
- ”Och då jag kommer till ”…”då sitter dom, de var nån lördagkväll. Då sitter han och grannen”…”och 

dricker grogg vid köksbordet. Så dom var ju lite grann runda. Å då hade jag varit borta kanske 25 år 

alltså från byn eller mer. Å då var den allmänna tanken att ja när ungdomen far till stan eller så där då 

börjar dom prata fint. Å sen när jag kommer in, men järe en ”…”åsså börja och så satt vi å prata länge 

och prata ju precis som dom.”…”Så säger ”…”och klappar mig på axeln. Du är en, och då prata han  

sån där risksvenska. Du är en av oss! Det är verkligen. Det belyser liksom det här att klass är egentligen 

inte är min grej” 

 

Ronny Ambjörnsson belyser att klassresan inte alltid var planerad. Det var något som låg i 

tiden och det motiverar han med följande: 
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- ” Klassresan var inget medvetet uppbrott, snarast en process igångsatt av faktorer utanför vår kontroll, 

en form av öde som hörde till en värld i förvandling.”…”Klassresan framstod som ett led i 

moderniseringen53,”       

Om synen på pengar berättar mannen vidare. 
- ”Man är inte slösaktig och inte snål. Är det nån som behöver pengar. Nog skulle jag kunna tänka mig att 

hjälpa till fast om jag kan. Så jag menar de, de är nå som präglar alltså om man analyserar de här så 

kommer det ju från uppväxten. Och att det var aldrig fråga om att man skulle göra nån klassresa. Utan 

va mera att göra nånting som man kanske trivs med. Å det innebär ju till exempel att hade man varit 

strategisk”…”en del är ju så rädd att förlora år.”  

 

Han fortsätter och säger ”belöning är inte pengar”. Han menar att belöningen istället är den 

livserfarenhet på gott och ont som han har fått tillgodogöra sig under sitt liv. Det kanske 

värdefullaste för honom har varit att han har fått syssla med det som han har tyckt om och att 

han har en bra familj och goda vänner. 
 

Mannen valde att avbryta sina studier en tid och i stället kom han att åka över till USA och 

arbeta på en farm. Under denna tid kom han även att engagera sig i de olika demonstrationer 

som förekom mot kriget i Vietnam. Det var här hans politiska medvetenhet föddes. 

Ambjörnsson skriver: 
- ”Jag ömsade skinn och med det nya skinnet följde nya attityder och nya värderingar54.”   

 

Man nummer fyra såg inte utbildning som något man gjorde för att komma bort från något. 

Han trivdes alldeles utmärkt med det praktiskt inriktade arbete som han påbörjade direkt efter 

sin gymnasietid. Han berättar att föräldrarna stöttade initiativ och idéer och att detta med 

studier var något som man såg positivt på, utan att för den skull prata om det. Bara man 

”fixade det själv” som han säger. En drivande faktor som inverkat på hans val att studera är 

det faktum att hans syskon alla har studerat konstaterar han i efterhand. Han säger också att 

det var intresset för ämnet som drev honom framåt. Det kom ändå mest till av en slump att 

han kom att söka in på en universitetsutbildning. Han berättar: 
- ”Jag visste int riktigt va ja skull göra, å,å  och hur det blev att jag hamna i XXX och började plugga i 

YYY de va ju då att jag träffade ju en tjej som, som hon skul då börja plugga engelska. Men ja hade 

ingen lust att börja plugga men de jag då var intresserad av de va ju nåt som hette samhällsvetarlinjen  

som gick då i XXX på universitetet. Jag fyllde då i ansökningshandlingarna men jag tänker va fan! Ja, 

ja skiter i dom där. Men dom där låg framme. Åsså var den dåvarande flickvännen och hennes farsa där, 

å han var då rektor på nån skola här. Så dom posta de där och skicka in de. Åsså kom det ett brev helt 

plötsligt om att jag var antagen där. Och fortfarande hade jag vela på att börja i och med att hon skulle 

börja plugga engelska. Så då tänkte jag, då hakar jag på så läser jag till första tentan och kör jag på den 
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så far jag hem å fortsätter jag å jobba som fastighetsskötare. För jag tycker att jag hade det ganska bra. 

På den tiden då man var ungdom kunde man få jobb direkt å med en vuxens lön så att säga. Så ja levde 

ju gott.” 

 

Universitetsmiljön var en vansinnigt främmande värld för honom som han säger. Både språket 

och de sociala koder som fanns där var nya för honom. Han märkte snabbt att de andra 

studenterna kom från helt andra miljöer än han själv. Han lierade sig därför med en annan 

pojke från XXX. De var så att säga kulturellt jämspelta i den nya miljön. Av totalt femtio 

studenter var det bara två förutom honom som kom från liknande bakgrund. De övriga kom 

från ämbetsmannahem. Om studierna säger han: 
- ” Men jag gissar att xxx och jag var nog dom som pluggade hårdast i alla fall. Dom andra hade en liten 

annan attityd till det.” 

 

Trondman skriver om detta enligt följande: 
- ”När klassresenären skall tillägna sig och lära sig handskas med den för dem nya och obekanta miljön 

finns det anledning att misstänka att de i större utsträckning än den ”infödde” akademikern måste 

underkasta sig självdisciplin. Denna klassresenär tillägnelseprocess innebär ”en mödosam ackulturation 

till en främmande värld55.”  

 

De sociala kodernas betydelse och verkan på omgivningen verkar ofta fungera som 

cementerande faktorer som distanserar en grupp från en annan. I boken: Tankar om 

ståndscirkulation som skrevs i mitten av 1800 talet, skriver författaren Thorsten Rudenschöld 

att: 
- ”För att blifva såsom hörande till Herrskapsståndet fordras icke bildning eller als några högre 

egenskaper¸ visst icke. Hufvudvilkoret är endast att vara född av af Herrskapsståndet, eller att hafva 

förvärfat medel, att anlägga Herrskapskläder och yttre lefnadssätt, samt dessutom in öfvat i detta 

sistnämnda tillhörande yttre polityr och sedvänjelighet, såsom att äta skickligt med knif och gaffel, sätta 

galoscherna i förstugan, låta uppassa sig, i konversationen undvika gröfre uttryck och så vidare. Dessa 

låga receptionsvillkor medgifva sålunda, att i Herrskapsståndet finnas ledamöter till otrolig mängd, som 

äro behäftade med den djupaste råhet56.” 

  

Redan här kan man skönja ett gryende ifrågasättande av samhällsklass, utbildning och därtill 

lämplighet.  
 

Om hur hans arbetarbakgrund sågs i den nya miljön säger han att under den tiden var det en 

annan tidsanda och att då komma från arbetarmiljö till universitetet sågs inte som något 

negativt. 
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Fadern till mannen var fackligt aktiv under sitt liv. Efter faderns bortgång kom även modern 

att engagera sig i politiken. Detta illustrerar även Ambjörnsson med följande ord: 
- ”Det fanns en politisk vilja i detta. Klassamhället skulle raseras utbildningsvägen. Det klasshat som 

fanns i min miljö riktade sig inte i första hand mot den andra klassen utan emot klassamhället som 

sådant57”. 

 

Läsning förekom flitigt inom familjen vilket tidigt kom att påverka honom att på egen hand 

läsa. Redan i början av lågstadiet kom mannen att börja läsa olika ungdomsböcker, vilket han 

entusiastiskt belyser. Ambjörnsson skriver om detta: 
- ” Skönlitteratur spelade emellertid en marginell roll under min uppväxt. Ingen nyfikenhet drev mig till 

biblioteket, jag nöjde mig med”…”Bill- och Bigglesböcker58.”  

 

Nanny Fröman belyser även detta i sin artikel i Britt Marie Fridh-Haneson bok Förbjuden 

frukt på kunskapens träd. Kvinnliga akademiker under 100 år. Där skriver hon att den 

personliga och självständiga tänkande kan utvecklas även utanför den akademiska världen. 

Där ”boklig bildning är varken garanti eller förutsättning för reflektionsförmåga59.” 

 

4:1 Intervjupersonernas förutsättningar och bevekelsegrunder för högre studier. 

I vår intervjuserie har vi funnit att samtliga utfrågade har haft en stark vilja och ambition att 

utbilda sig. Bevekelsegrunderna för detta har varierat från person till person. Samtliga 

intervjuade har alla på ett eller annat sätt haft goda förebilder i form av lärare, föräldrar eller 

andra personer i sin uppväxtmiljö. Men flertalet i vår undersökning framhåller mer eller 

mindre uttalat att det i grunden är deras egen drivkraft som har varit den faktor som har haft 

störst betydelse för deras vägval. Däremot har skälen varierat. För några av de intervjuade har 

utbildningen setts som en väg bort från ett statiskt liv som exempelvis bonde eller bondmora, 

till ett liv med möjligheter och drägliga livsvillkor. För andra har det inte varit fråga om att 

komma bort från en särskild tillvaro eller för den delen få ett materiellt bättre liv. Det har för 

dessa istället varit en slags nyfikenhet och lust att utveckla sitt kunnande i olika 

ämnesområden som varit intressant för dem själva och för deras utveckling. Detta synsätt har 

varit särskilt uttalat hos man nummer tre och nummer fyra.  
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4:2 Fördelar och nackdelar som kan hänföras till de intervjuades specifika 

uppväxtmiljöer i interaktionen med den ”akademiska världen”. 

Några intressanta synpunkter kom här fram under intervjuernas gång. Man nummer fyra som 

är den yngste i undersökningen är också den som mest belyser denna problematik.  Han säger:  
- ”Fördelen en är att man kan distansera sig”…”Det kan ge någon form av säkerhet eller också vidare. 

Men ja vet int, fördelen är väl ändå liksom att man, just den här distansen till den då, alltså. Men 

nackdelen är att jag aldrig riktigt känner mig bekväm i de här ärkeakademiska sammanhangen ”…” jag 

kan hantera”…” samtidigt som man lär sig på ett ytligt plan att fungera”…”fast jag tycker då dä är 

oerhört mossigt då.”…”fast det kan ju vara en nackdel för de handlar ju väldigt mycket om att bygga 

upp kontaktnät och så vidare.” 

 

Trondman refererar till en annan författare i sin bok och säger: 
- ” Åström lyfter även fram utanförskapet som en tillgång, då tillgången till två olika världar hjälper dem 

att ha ”den utanförståendes klara upptäckarblick” vilket också kan bidra till att de kunnat ganska fritt 

välja sin kulturella rekvisita” En annan tillgång är en genom klassresan förvärvad bättre självförståelse 

och självkänsla med vilken kan följa ett ökat behov av att hävda sitt eget värde liksom ett ökat 

jämlikhetspatos60.”  

 

Även Ambjörnsson ger sitt perspektiv på en liknande jämförelse mellan de två olika 

världarna.  
- ”Individualismen är naturligtvis lika stark inom arbetarklassen och borgerlighet, men inom 

borgerligheten förfaller den vara mindre problematisk. Ledandes positioner har gått i arv inte bara 

ekonomiskt utan också kulturellt, de har utgjort en del av socialisationen. Det har gällt att kunna ta 

ansvar inte bara för sig själv utan också för andra. Inom arbetarklassen har ansvaret i första hand gällt 

den egna personen, och det som premieras har varit förmågan att utveckla duglighet så att så säga i det 

tysta, något som torde hänga samman med den allmänna puritanismen och det dubbla budskapets 

moral, ena stundens ”tro inte att du är någon”, andra stundens  ”visa dom att du kan61.”  

 

Man nummer två nämner dialektens inverkan i studiesammanhang. För att vinna erkännande i 

de nya miljöerna så fick han putsa på sin breda dialekt för att passa in. Han berättar: 
- ” Jag pratade ju bred värmländska som de gjorde där ute på landsbygden och jag kommer ihåg att när 

jag kom till XXX-stad så var det nån YYY- yngling som reagerade på mitt sätt att tala, jag sa potäter 

istället för potatis. Å de där fick jag höra. Så att så småningom anpassade man ju sitt språk”. 

Ambjörnsson illustrerar på ett liknande sätt problematiken: 
- ”Men klassresenärer har inte råd att vara okonventionella och jag utvecklade en sorts dubbelmoral62.”  
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Ambjörnsson fortsätter: 
- ”Gick det bara någorlunda hyggligt på läroverket var man så gott som garanterad en plats i någon av 

samhällets övre våningar63.”  

 

4:3 Särskiljande drag. 

Vi har funnit några saker i vår undersökning som är direkt särskiljande inom den undersökta 

gruppen. Det är endast en person som under våra intervjuer berört sin klassresa ur ett religiöst 

eller filosofiskt perspektiv. Man nummer tre berättar med hänvisning till sina år i USA: 
- ”Sen tycker jag det mesta, man är ju inte speciellt religiös, men alltså det finns nån slags andlig 

överbyggnad. De mesta, även om mycket har gått åt fanders, så har det mesta gått bra. Tänk dej det här 

med den amerikanska familjen som jag står i ständig kontakt med efter förtitvå år !” 

 

Samme man visar också på en annorlunda syn på sin uppväxtmiljö. Han uppvisar här en 

vördnad och en tacksamhet mot sina föräldrar och vad livet gett honom trots svåra odds. Han 

sammanfattar sin syn så här: 
- ” Ja menar, nu när jag åker till min hembygd så är det med värme, alltså. Ja menar, va vi gör idag, vi 

räknar pengar. Å skulle man se till den delen så var de ju ett miserabelt liv. Men de va inte de! Vi hade 

kultur, alltså de var musik och de var allt möjligt.” 

 

Kvinna nummer två skiljer sig också åt i det faktum att hennes föräldrar i alla lägen stöttade 

henne. Detta inte enbart ur ekonomisk synvinkel, utan också i ett aktivt deltagande i form av 

uppmuntran och så vidare. Hon berättar här om när hon skulle börja på lärarutbildningen: 
- ”Jag är ingen musiker på något sätt, men då var vi ju som tvungna att klara de här med musiken. Det var 

ju ett obligatorium. Ja men då köpte dom ett piano då för att jag skulle få träna. Alltså dom har konkret 

och handfast stöttat mej på alla sätt och vis.” 

 

Hon är den enda av de intervjuade som berättat om hur föräldrarna driftigt påverkat och bistått  

henne under studietiden. 
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5 Epilog 

Arbetet med att intervjua och sedan bearbeta materialet har varit både intressant och 

spännande. De personer som vi har intervjuat har helhjärtat gått in för att deras bidrag ska bli 

så heltäckande och korrekta som möjligt. Alla deltagarna har också erbjudit oss möjligheten 

att återkomma för att eventuellt komplettera våra intervjuer.  Vi har kunnat konstatera att även 

om tidslinjer och andra hårda fakta som platser och årtal tidvis har vållat våra personer 

huvudbry, så har däremot de inre upplevelserna inför de olika situationer som de mött i sina 

liv, inte på något sätt förbleknat. Detta med att intervjua människor är som vi ser det en 

process som innehåller så mycket mer än bara ord. Vi har även reflekterat över hur 

kroppsspråket berättat en egen historia och på sitt eget sätt belyst de situationer som de 

intervjuade återberättat och som de kanske inte själva varit medvetna om. Den öppenhet och 

det utelämnande som detta ibland kräver har hos de intervjuade skiftat som vi ser det. Vi är 

alla produkter av våra livserfarenheter och reagerar därför olika. Reaktionerna på frågor som 

på olika sätt belyst situationer som kan ha verkat kränkande och traumatiska i deras liv har av 

den ene avfärdats utan någon närmare analys, emedan den andre reflekterat över tingens 

ordning. Vi har också konstaterat att männen i regel har haft en mer pragmatisk syn på sina liv 

och därför inte alltid varit helt fokuserade på studierna. Kvinnorna däremot har ofta som vi ser 

det gått in för sina studier med ett allvar och målmedvetenhet som kan liknas vid en sorts 

skötsamhetskultur. Kanske därför att kvinnorna upplevt att de måste vara minst lika ”bra” 

som sina manliga kollegor för att få erkännanden.  Samtliga intervjuade har på olika sätt gjort 

återblickar där deras tankar har kretsat runt de livsval de har gjort. De äldre har i 

undersökningen talat om både revansch och om hur deras förhoppningar på olika sätt har 

infriats. Men de har ibland sett sin enkla bakgrund som en källa till sämre självkänsla och 

tillkortakommanden i umgänget med sin nya tillvaro. De lite yngre i undersökningen har här 

haft en mer respektlös och ambivalent inställning till sina livsval. Dessa har då och då känt att 

deras bakgrund gjort att de har kunnat se tillvaron i ett ”utifrån perspektiv”. Detta har gjort att 

de känt en styrka i att ha sett båda världarna. De har därför närmast sett på sin bakgrund med 

både stolthet och självförtroende. Begreppet ”klassresan” har också tolkats olika hos de 

intervjuade. I några fall har begreppet inte alls varit något som de intervjuade reflekterat över, 

utan mer som ett livsprojekt där slumpen och intresset har styrt. Medan det hos andra har haft 

en central roll i deras medvetande. Vi anser att klassresan som begrepp för den enskilde, är ett 

högst personligt ställningstagande men vi tycker oss också se vissa mönster där tidsanda, 

föräldraskap och omgivning påverkat de nyss nämnda. Sammantaget så konstaterar vi att 

”klassresan” för de intervjuade trots allt varit någonting positivt och att deras föräldrar och de 
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värderingar som de har överlämnat till sina barn kan betraktas som, sett till sin tid både 

framsynta och medvetna. Vi vill också här kort referera till vad som skrivits i ämnet. Nanny 

Frömans berättelse om sitt liv visar på liknande erfarenheter som våra intervjuade kan 

uppvisa. Hon berättar där om tystnadens kultur, den som premierade hårt arbete och inte hade 

mycket till övers för ”prat och svammel” men även de fina egenskaper som rymdes däri. Hon 

menar här att det outtalade kan ha en djupare innebörd än mycket orerande Så som 

eftertänksamhet och en lugn och meditativ livsinställning. En skötsamhetskultur som kort 

gick ut på att inte göra sig märkvärdig, inte sätta sig i skuld. Hel och ren skulle man också 

vara. Kort sagt, Rejäl! Hon upptäckte senare i livet att denna ordknappa kultur, som utvecklats 

under hårda betingelser fungerade som en styrkekälla. Något som hon fann vara det precis 

omvända i den akademiska miljön, där vältaligheten istället odlades Precis som för vår man 

nummer två så var cykeln för henne en faktor som påverkade hennes livsval. Hon radar 

därefter upp ett flertal scenario som likväl passar in på vår undersökning. Språket och 

terminologin, den uteblivna hjälpen när utbildningsvägar skulle väljas.  Men också den styrka 

som hon kunde uppbringa i ljuset av sitt ursprung. 

 

Hur belyser man då idag synen på utbildning. En ledare publicerad nyligen i Dagens Nyheter 

av den 28 april 2006 illustrerar som vi ser det dagens allmänna syn på utbildning, men också 

de farhågor som kan resas emot de kanske ibland alltför optimistiska lovhyllningarna till 

utbildning som lösningen på alla samhällsproblem. Eller finns risken att vi får ett så kallat 

akademiskt proletariat?  Ursprunget till författarens ifrågasättande är ett krav från TCO att 

vidareutbilda allt fler akademiker. De tre vanligaste argumenten som ofta anförs i dessa 

sammanhang menar författaren är att: Utbildning ger ekonomisk tillväxt och att den ökar 

individens möjligheter på arbetsmarknaden samt slutligen att kunskap har ett värde i sig. Men 

när något är bra på så många olika sätt finns det ofta svagheter i varje enskilt argument 

fortsätter skribenten och ger sedan sin syn på hur de tre argumenten kan ifrågasättas. Mot 

dessa argument invänder artikelförfattaren dels genom att nämna det forna Sovjetunionen, 

som visserligen hade en hög utbildningsnivå men en urusel ekonomi. Och fortsätter genom att 

påvisa den så kallade ”gränsnyttoeffekten” som i en avancerad ekonomi i slutändan kan bli en 

fråga om ren utbildningskonsumtion utan någon påvisad nyttoeffekt. Slutsatsen som dras i 

artikeln är att utbildning måste balansera alla svagheterna i dessa förväntningar och att 

utbildning inte får plottras bort mellan de 61 högskolorna där man idag slåss om studenterna 

med bisarra reklammetoder. 
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