
 

UPPSALA UNIVERSITET                EXAMENSARBETE, 15 hp  

Sociologiska institutionen                Sociologi C/Sociologi AOP C 

          Vt 2022  

  

  

  

  

 

En fransk sociolog på Flashback 

En kvantitativ studie om klassuttryck på forumet Flashback.se 

Viktor Widmark  

  

     

                                                                                               

 

 

 

 

        

 Handledare: Emma von Essen 

                                                                                              Sociologiska institutionen 



1 

Sammandrag 

Trots att många ser klassbegreppet som en relik från en svunnen tid så är det ändå lika 

relevant idag som då, och ett av sätten som klass kan ta sig mest i uttryck är kommunikation 

människor emellan. All kommunikation är inte likvärdig, och det kan finnas stora skillnader i 

kommunikation online jämfört med i verkliga värden men även också inom dessa digitala 

sfärer. Därför kommer denna uppsats presentera en kvantitativ undersökning som ska försöka 

se om det finns något samband mellan olika klassuttryck och vart det postas online. Som 

teoretisk ryggrad används Pierre Bourdieus kapitalbegrepp, där socialt, kulturellt, ekonomiskt 

och lingvistiskt kapital kommer att vara viktigast. Materialet hämtas ur två stycken subforum 

på Flashback.se, kapitalet kommer att operationaliseras och mätas för att sedan se om det 

finns ett samband mellan vilket subforum saker postas i och hur mycket kapital som finns. 

Slutsatsen som kunde dras var att det enda statistiskt signifikanta samband som kunde hittas 

var mellan det sociala kapitalet och subforumet Hem, bostad och familj. Det visade sig så att 

det är 14% mer sannolikt att socialt kapital finns i subforumet Hem, bostad och familj än att 

det finns i subforumet Fordon. 

Nyckelord: Klass, Bourdieu, socialt kapital, kulturellt kapital, Flashback, kommunikation, 

språk  
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1 Inledning       

I dagens digitaliserade samhälle sker allt större andel av kommunikationen mellan människor 

på i olika sociala medier med en uppsjö av tekniska anordningar, exempelvis en dator eller en 

telefon. Detta har såklart tvingat oss att förändra hur vi kommunicerar, eftersom det inte går 

att uttrycka sig på samma sätt bakom en skärm som det går att göra när man står ansikte mot 

ansikte med varandra. Detta gör det svårare för oss att identifiera vad det är för sorts person 

som sitter och skriver på internet, eftersom man också kan vara helt anonym och överdriva 

och ljuga hur mycket man vill. Men trots dessa komplikationer så blir ändå vissa saker lika 

tydliga i digital kommunikation som de blir i “verklig” kommunikation; vi använder ju oss av 

samma språk, av samma ord och uttryck så det går ändå att finna vissa identifierare. Även 

platsen som kommunikationen sker på kan vara avslöjande för vem det är som gömmer sig 

bakom skärmen, bara utifrån det sociala mediets eller onlineforumets sammanlagda intryck. 

En av de saker som kanske är svårast att upptäcka vid en första anblick, både i det verkliga 

livet och online är en persons klasstillhörighet. Träffar man en person i verkliga livet kanske 

man kan få vissa ledtrådar genom hur personen klär sig eller vart man möter personen, men 

det mest avslöjande är potentiellt språket. Hur personen talar om sig själv eller om saker i sin 

omvärld kan berätta hutlöst mycket om vilken klasstillhörighet denne har, och denna 

identifierande faktor är det som har tydligast överföring till den digitala kommunikationen.  

 

Vi använder mer eller mindre samma språk i kommunikationen online som offline, men 

eftersom en hel dimension av kommunikationen försvinner i och med kroppsspråk så blir det 

svårare att tolka saker som ironi och humor. Om dessa två relativt banala delar i mänsklig 

interaktion blir så försvårade online hur är det då med det mer komplexa klassbegreppet? 

Först är det viktigt att bena ut vad “klass” är, eftersom begreppet är oerhört brett och 

mångfacetterat. Nationalencyklopedin definierar klass som “kategori av 

samhällsmedlemmar” (NE, 2022) och om man vill göra denna kategorisering på ett bra sätt så 

är Pierre Bourdieus begreppsapparat ytterst väldefinierad för att få in så många aspekter av 

klass som möjligt i analysen. Hur detta används kommer bli tydligare allt eftersom uppsatsen 

fortlöper, men Bourdieus teorier om att vi människor har olika mängd “kapital” gör att man 

kan se tendenser på vilken klass människor tillhör genom endast språk. Detta är heller inget 

som det gjorts mycket forskning på tidigare, just hur Bourdieus kapital tar sig i uttryck i text 

på olika onlineforum. Viss forskning har gjorts på hur digital kommunikation kan forma och 

skapa olika former av kapital (Julien, 2014), och hur olika digitala forum kan underlätta i den 
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mellanmänskliga kommunikationen (Beuchot & Bullen, 2005) men ingen undersökning 

verkar ha gjort det denna undersökning aspirerar till att göra. Jag frågar mig, finns det 

variation i hur klass uttrycks i olika forum och subforum online, och hur ser den variationen 

ut? 

 

I denna uppsats kommer jag därför att presentera en kvantitativ undersökning och analys av 

hur klass och olika klassuttryck kan se ut och ta form i språket. Jag kommer att hämta min 

data från det stora onlineforumet Flashback.org, för att delar av det eller hela forumet kan ses 

som representativt för “forum online” i allmänhet, och “diskussionsforum” i synnerhet.  

Flashback är ett väldigt stort och aktivt forum, där användare från olika delar av samhället 

samlas vilket gör att jag tror att den diskussion som förs där kan delvis vara representativ för 

alla diskussionsforum online. Jag kommer här att presentera hur min operationalisering av 

Bourdieus klassbegrepp, främst hans teorier om de olika kapitalen som finns i samhället och 

sen visa hur jag applicerar detta på olika trådar på det tidigare nämnda forumet. Just 

Bourdieus kapital lämpar sig väl till att beskriva den makt som man försöker uttrycka med 

språket eftersom väldigt få eller inga andra klassteorier fångar upp så mycket som Bourdieus 

gör eftersom han delar upp det i olika former medan de tidigare klassteoretikerna bara 

fokuserade på en aspekt, oftast det ekonomiska. Kapitalet kommer att operationaliseras till 

fyra kvantitativa variabler som sedan kommer att kodas upp i ett dataset. Detta dataset utgör 

mitt material som jag sedan kommer utföra olika sambands- och regressionsanalyser på för 

att besvara frågorna: 

 

- Vilket av alla Bourdieus sammantagna kapital är mest framträdande i de valda 

subforumen? 

- I vilket av subforumen Fordon och trafik och Hem, bostad och familj är Bourdieus 

sammantagna kapital mest förekommande? 

- Finns det något samband mellan ett kapital och vilken subforum det förekommer i? 

 

1.1 Bakgrund 

Flashback som material för forskningsrapporter är sedan länge väl etablerat, i både “vanlig” 

forskning (Andersson och Kjellgren, 2017, Kjellgren, Henningsson och Soussan, 2013) och i 

mer journalistisk grävning (SR, 2011) och lånar sig därför även väl till att använda i en 
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uppsats som denna. Dock så finns det vissa speciella saker som man måste ha i åtanke när 

man har ett sådant material, exempelvis så finns det ingen redaktör på Flashback som det gör 

på tidningar och så vidare. Detta gör att så fort som en användare postar på forumet så kan 

alla andra ta del av det direkt, vilket är unikt för materialtypen. I sin tur kan alla som läser 

posterna som görs reagera lika snabbt, och diskussionen kan gå väldigt fort framåt. I och med 

detta behövs det något eller någon som ser till att de regler som finns på forumet följs, så 

kallade moderatorer. Flashback likt många andra forum har både regler och något de kallar 

“netikett” som måste följas för att få posta på forumet, och om man inte följer dessa kan man 

få en varning som lindrigast och i grövsta fall bestraffas med avstängning. Denna moderering 

påverkar självklart resultatet av min undersökning, och därför har jag med en variabel som 

kontrollerar för om en användare är avstängd eller inte. En avstängd användares inlägg 

raderas dock inte, men det är ändå intressant eftersom det innebär att det bidraget användaren 

gav inte “ska” vara representativt för forumet i helhet. 

 

Ett annat problem med att använda ett internetforum på detta sätt i en vetenskaplig 

undersökning är att alla användare alltid är anonyma, gömda bakom ett användarnamn. Detta 

har såklart implikationer för hur etiken kommer att behöva hanteras i min uppsats men på 

grund av att användarna är anonyma så påverkar också det vad de känner sig berättigade till 

att skriva. Genom att vara anonym så behöver man inte ta lika mycket hänsyn till vilka 

konsekvenser som kan uppstå av det man skriver, vilket ger användarna stor frihet att skriva 

vad de vill. Detta innefattar både överdrifter i användarnas utsagor, men det kan också vara så 

att det som användarna skriver är helt osant. Dock inom ramen för min undersökning så 

kommer jag anta att allt är sant, då det underlättar allt arbete jag kommer att göra om jag 

slipper att mäta någon form av sanningshalt i varje post. 

 

Eftersom alla forum online fungerar lite olika så krävs en förklaring om vad som är vad på 

forumet, vad som är en tråd, post och så vidare. Först och främst så är Flashback uppdelat i 

“forum”, såsom Dator och IT, Ekonomi och Livsstil. I dessa kategorier så finns det som jag 

benämner i min frågeställning, “subforumen”, till exempel ett subforum i kategorin Dator 

och IT är Systemutveckling. Det är sedan i subforumen som användarna äntligen kan posta, i 

det som jag i denna uppsats kommer att kalla för “trådar”. Exempel på en tråd i subforumet 

Systemutveckling är Lära sig göra appar-hur?. Min primära analysenhet i uppsatsen är 

“poster”, alltså det som faktiskt är användarnas bidrag som jag kommer att koda kapitalet i. 
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Vidare kommer jag också koda vissa saker utefter “användare”, och det är alltså personen i 

fråga som har skapat posten. 

 

Mitt teorikapitel kommer att så gott som möjligt beskriva hela Bourdieus bidrag till 

klassdebatten i relation till min studie, främst hur han använder sig av olika kapital för att 

dela upp samhället i två delar; den dominanta klassen med mer kapital än den dominerade 

klassen. Dessa kapital kommer att förklaras och specificeras för att sedan vara så tydliga som 

möjligt i den operationalisering jag senare gör. Operationaliseringen kommer att vara den 

mest framstående delen i utförandet av undersökningen, då det är den som lägger grunden till 

hela min kodning och i sin tur mitt dataset/material. Hade mer tid funnits så hade jag gärna 

gjort en mer omfattande jämförelse av alla delar av Flashback och dess subforum, men inom 

ramen av denna undersökning kommer endast två delar av ett subforum undersökas. 

Uppsatsen kommer vidare vara disponerad så att den börjar med att mejsla ut och tydliggöra 

vad för forskningslucka jag ämnar fylla med hjälp av Tidigare forskning, som följs av en 

uttömmande beskrivning av Bourdieus teorier om de olika kapitalen i Teori. Detta följs sedan 

av Material och metod där jag beskriver mitt material, hur jag går till väga när jag ska 

analysera det och främst beskriva hur jag samlat in det och kodat det med hjälp av bland 

annat olika operationaliseringar. Slutligen presenteras mitt resultat i två delar, en deskriptiv 

del och en regressionsanalys, som sen mynnar ut i en sammanfattande diskussion med 

potentiell framtida forskning. 

 

2 Tidigare forskning 

I denna del så kommer olika tidigare forskningsprojekt att presenteras, men dock inget som 

använder Bourdieus kapital på just Flashback.org som material vilket gör att den 

forskningslucka som denna undersökning ämnar att fylla blir ännu tydligare. Jag kommer 

presentera forskning som gjorts med Bourdieus teorier, men också undersökningar som har 

gjorts på andra forum online för att bredda bilden av vad en studie med onlineinteraktion kan 

undersöka. Det finns också många undersökningar som har gjorts med Flashback som 

material. Många av studierna som gjorts med Flashback som material har ett tydligt 

gemensamt ämne; droger och så kallade “tripprapporter”. En tripprapport är när en användare 

som har tagit någon form av drog beskriver hur denna får dem att känna sig, de rapporterar 

“drogtrippen”. Eftersom Flashback är ett svenskt forum så är inte det så tillgängligt som 
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material för det större forskningssamfundet, men som tur är så har många svenska forskare 

ändå använt forumet som material (Andersson & Kjellgren, 2017). 

 

Att använda Bourdieu som teoretiker är däremot ett av det absolut vanligaste man kan göra 

som sociolog, och detta är extra tydligt då han inte bara är en av de sociologerna som citeras 

oftast i undersökningar och uppsatser utan är också den näst mest citerade författaren i 

världen efter Michel Foucault (The Guardian, 2012). Därför finns det en hel uppsjö av studier 

som gjorts med Bourdieus forskning och idéer som teoretisk ryggrad, och jag kommer att 

endast presentera en bråkdel. Bourdieu är väl lämpad för just min undersökning då jag 

kommer ha själva intrycket man får på Flashback som min population, och jag vill ju mäta 

alla aspekter av detta intryck, inte bara ett kulturellt eller socialt. Det som fokuset självklart 

kommer att ligga på är de studier som behandlar socialt/ekonomiskt/kulturellt/lingvistiskt 

kapital, men oftast så verkar man välja ett av dessa som fokus i sin studie till skillnad från 

min egen där jag använder mig av alla fyra. Andra studier som kommer få utrymme i detta 

kapitel är sådana som varken nödvändigtvis har Bourdieus kapital som teori eller använder 

Flashback som forum, men som ändå använder sig av forum online i någon mån. Detta för att 

ta ett steg tillbaka från min egen studie och få lite perspektiv på dels vilka andra metoder man 

kan använda, dels vilket material man kan använda och hur det fungerar. 

 

2.1 Studier online 

För att börja med det tidigare nämnda “större” perspektivet och ta avstamp i något bredare än 

min egen studie så finns det enormt många tidigare undersökningar som grundar sig i 

onlineforum och interaktion online. Ett exempel på en sådan är Interaction and 

interpersonality in online discussion forums av Alberto Beuchot & Mark Bullen (2005), där 

de undersökte hur interaktion mellan studenter på ett universitet i Mexiko såg ut och 

förändrades när denna interaktion skedde i ett forum online som skolan själv hade. Genom att 

använda studenternas poster som material så fann de att denna mellanmänskliga interaktion 

med en dator eller annat hjälpmedel som medium för interaktionen faktiskt hjälpte 

studenterna att bygga kunskap tillsammans (Beuchot & Bullen, 2005). Detta resultat hjälper 

mig eftersom detta antyder att kommunikation online kan hjälpa till i mellanmänsklig 

interaktion att framföra budskap och åsikter på ett enklare sätt än vad det kan göras i den 

verkliga världen. Därför kan mina resultat eventuellt ha större genomslagskraft än om jag 
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gjort hypotetiska intervjuer med samma användare som skrivit posterna. Studien hjälper mig 

även att svara på frågan om det finns samband mellan klassuttrycket och forumet, eftersom i 

denna så visade det sig att platsen för kommunikationen påverkade hur den tog sig i uttryck. 

Parallellen till mina framtida resultat är såklart att jag kan anta att det faktiskt spelar roll. 

 

2.2 Bourdieu som teori 

Den näst mest citerade vetenskapsmannen genom tiderna figurerar såklart i ett helt batteri 

med undersökningar och papper som skulle kunna passa som tidigare forskning till min egen 

och en sådan undersökning är Bourdieu, Social Capital and Online Interaction. I denna 

tacksamt namngivna undersökning så utforskar Chris Julien (2014) vilken funktion Bourdieus 

sociala kapital har i interaktionen, och Julien menar på att en individs socialt kapital påverkas 

stort av denne individs interaktioner online. Han vidareutvecklar detta med att säga att dessa 

interaktioner till och med kan utöka en persons sociala kapital, och det material han använder 

som exempel är “memes”. I undersökningen så finner han bevis på att för att förstå både vad 

en meme är och för att använda en meme så måste man ha en viss mängd socialt kapital. 

Dessa memes fungerar alltså som en form av standard som man måste uppfylla och 

upprätthålla för att ens delta i diskussionen om dem (Julien, 2014). Med denna undersökning 

till hjälp kan man anta att språket som används i forum online skiljer sig relativt stort från 

språk som används i interaktion till vardags. Detta är högst relevant för min undersökning 

eftersom det visar på att det verkar finnas en lucka att fylla i hur textbaserad kommunikation 

och klass samverkar online. 

 

En annan studie med liknande utgångspunkt är Samuel J. Best och Brian S. Kruegers studie 

Online Interactions and Social Capital Distinguishing Between New and Existing Ties, där de 

också undersöker olika former av interaktion online och hur det kan kopplas samman med 

socialt kapital. Skillnaden i denna studie är att den inte utförs med ett forum eller forumtext 

som material, utan baseras på intervjuer av människor där frågorna handlar om hur deras 

närvaro online ser ut. De får svara på frågor om hur mycket tid de spenderar på Facebook et 

cetera, men vilken form av tid det är de spenderar; om det är i ett chattrum eller över mejl. 

Anledningen till att jag tycker att denna undersökning är av intresse även om den ligger en bit 

bort från min undersöknings kärna är att Best & Krueger fann att interaktioner över Internet 

bidrar till ökat socialt kapital, till skillnad från vad man trott tidigare. Även om de band vi 
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binder i kommunikation på internet inte är lika starka som de vi kan skapar i verkligheten så 

kan de ändå hjälpa till att skapa olika nätverk som kan generera socialt kapital. Detta kan 

tolkas som att den del av populationen jag undersöker får en större variation. 

 

2.3 Forskning på Flashback 

Studien Social Media Mechanisms for Right-Wing Political Violence in the 21st Century: 

Discursive Opportunities, Group Dynamics, and Co-Ordination, tar detta ett steg längre 

eftersom Mattias Wahlström och Anton Törnberg (2019) använder sig av Flashback för att 

försöka förstå sig på hur högerextremt våld kan byggas upp och frodas på olika sociala 

medier och forum. De använder sig inte bara av Flashback, utan även viss data från Facebook 

och Twitter där de exempelvis visar grafer över hur när ordet “flykting” ökar i användning på 

dessa så ökar även olika former av attacker mot flyktingar. De kommer till slut fram till bland 

annat att “the transfer of practical information” sker mycket lättare online, och att 

högerextrema våldsverkare kan använda internet som ett effektivt verktyg för att mobilisera 

sig snabbare i sina våldsdåd. De kommer också fram till att dessa plattformar tillåter dessa 

sorters grupper att prata och planera med bara jämlikar, vilket inte gammelmedia, exempelvis 

papperstidningar och radio tillåter i samma utsträckning (Törnberg och Wahlström, 2019). 

Det kommer också vara viktigt att tänka på för mig i min undersökning, då det finns stor risk 

att den gruppen som postar på de forum jag undersöker kommer att vara för homogen för att 

kunna göra generaliseringar. 

 

2.4 Summering tidigare forskning 

För att summera så var det tydligt redan innan grävandet efter tidigare forskning började att 

Pierre Bourdieus roll som teoretiker i fältet redan är etablerad. Åtskilliga referenser och 

utökningar av det han forskat om är tillräckligt med stöd för att veta att det hans teorier kan 

bidra med är något som gynnar min undersökning. De samlade bidragen dessa papper ger 

hjälper mig verkligen att snäva av den kunskapslucka som denna uppsats ämnar att fylla, 

speciellt eftersom det verkar inte finnas någon forskning som har gjorts på just textbaserad 

språklig interaktion med Bourdieu som teoretiker. Den mesta forskning som gjorts har 

antingen inte använt Flashback som material, eller med Bourdieu som teoretisk bakgrund 

men de som finns hjälper ändå mig att precisera mina frågeställningar. Exempelvis visar 
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Wahlström och Törnbergs undersökning att det finns anledning att jämföra olika forum då 

när de i sitt papper kommer fram till att de som kommunicerar i forumen är likasinnade. Då 

skulle man kunna anta att det finns ett samband mellan olika klassuttryck och vilket forum 

det är i eftersom det är liknande population inom forumet.  

 

Vidare tycker jag också att det är tydligt att det finns en lucka i just hur Bourdieu används i 

studier online, det verkar inte finnas många som kvantifierar honom på det sättet jag gör. Best 

och Kruger använder Bourdieu i en digital kontext men arbetar väldigt kvalitativt med sina 

intervjuer och dessutom frågar personer vad de tycker och tror om sin närvaro online snarare 

än att undersöka den. Juliens undersökning är väl den som ligger allra närmast min egen med 

tanke på att han undersöker hur kapitalet tar sig i uttryck på ett digitalt material, men hans 

fokus är vad “memes” gör med det sociala kapitalet och han mäter det aldrig som jag ämnar 

att mäta. Till slut har Beuchot och Bullen hjälpt mig att få fram mina frågeställningar 

eftersom deras resultat visade på att mellanmänsklig kommunikation är lättare att genomföra 

i ett digitalt medium, vilket jag kunde forma alla mina tre frågeställningar kring. Utan deras 

resultat så hade jag inte haft någon utgångspunkt att börja forma frågeställningarna i, 

eftersom de bevisat att mediet påverkar kommunikationen i allra högsta grad.  

3 Teori 

I detta kapitel kommer jag att ge en fullgod definition av vad den franska sociologen Pierre 

Bourdieu menade när han pratade om social klass, ett begrepp som vissa moderna sociologer 

är något från dåtiden, en antikvitet som blivit kvar (Grusky, 2009). Jag tycker att det är svårt 

att hålla med om detta med tanke på dels de stora ekonomiska klyftorna som samhället 

fortfarande har och dels då dessa klyftor ger upphov till andra skillnader då pengar och en 

stadig ekonomi är nyckeln till att få andra delar av livet att gå ihop. Bourdieu som 

klassteoretiker ser inte bara den ekonomiska aspekten utan alla andra aspekter av vad som 

kan utgöra en klass, därför passar han ytterst bra som ryggrad i min undersökning. Eftersom 

Bourdieus kapital kommer att ligga till grund för hur jag senare kommer att göra min 

operationalisering så är det viktigt att i detta kapitel helt förstå vad detta kapital faktiskt är 

och vad det kan beskriva, så att jag kan operationalisera dessa så tydligt som möjligt. 
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3.1 Bourdieus klass och kapital 

Jag kommer som sagt att grunda min undersökning i Bourdieus teorier om klass och de olika 

“kapital” människor kan ha, att klass inte bara handlar om hur man har det ställt ekonomiskt. 

Han skriver sin bok i Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste om hur smak 

eller “taste” är det som till stor del avgör vilken del av samhället vi tillhör. Han pratar om 

bland annat den dominerade klassen, de som inte har rätt smak utan som deras namn antyder 

blir dominerade av den dominerande klassen. Den dominerande klassen är de som har rätt 

smak och helt enkelt bestämmer vad som är “rätt och fel” när det kommer till smak. Han 

skriver också om hur delar av den dominanta klassen är dominant på olika sätt. Konstnärer 

kan vara lika mycket “elit” som en börshaj men då med mer kulturellt kapital än ekonomiskt 

kapital (Bourdieu, 1984; sid 266). Detta tror jag kan vara till hjälp eftersom det kan vara svårt 

att hitta ett typiskt kodad “arbetarklassforum” eller “överklassforum”, men mycket enklare att 

hitta ett forum för exempelvis konstnärer eller musiker, personer med högt kulturellt kapital. 

Detta hoppas jag kommer vara extra tydligt i mitt material då jag kommer kunna välja helt 

fritt vilket sorts forum och vilken sorts tråd jag använder, jag kommer alltså kunna välja att ta 

en tråd som handlar om exempelvis konst och i den försöka utröna vilka som är de dominanta 

och vilka som är de dominerade. En fördom är dock att alla kommer tycka deras egen smak 

är den rätta, och det kanske inte är så lätt som man vill att se vilken som är dominant och inte. 

I mitt fall så kommer jag inte att undersöka själva personen som skriver inläggen utan det är 

posterna i sig som undersöks men de är ändå skriven av denna person. Det är alltså dennes 

klasstillhörighet som tidigare exempel som kommer att synas i posten som görs på Flashback. 

 

3.1.1 Kulturellt kapital 

Bourdieu förtydligar sin syn på de olika kapitalen i John Richardsons bok Handbook of 

Theory and Research for the Sociology of Education, i kapitlet Forms of capital. I den går 

han systematiskt genom två av de centrala kapitalen, socialt kapital och kulturellt kapital. 

Han skriver också lite om ekonomiskt kapital, men förklarar att han i denna text kommer att 

se det ekonomiska kapitalet transformeras till det kulturella. Han menar på att man lika gärna 

kan se det åt det andra hållet också, och att det är fältet man undersöker som avgör vilken 

form det tar, eller om de två är helt skilda från varandra (Bourdieu, 1986). Till att börja med 

så kan kulturellt kapital anta tre olika former, “embodied”, “objectified” och 

“institutionalized”. Den ena, “objectified cultural capital” kommer att vara väldigt svår för 
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mig att använda i min undersökning då det kulturella kapitalet tar sig i form i materiella ting, 

såsom tavlor och böcker vilka kommer att vara svåra att se tydliga tecken på i mitt material.  

 

“Embodied cultural capital” beskriver Bourdieu som något som man inte tillägnar sig på 

direkten (till skillnad från exempelvis en tavla), utan något som formas i en över tid, likt hur 

en bodybuilder inte helt plötsligt har en superkropp utan det är något som mejslas över tid. En 

synonym till denna form kan vara det som man mer allmänt kallar “att vara kulturell”, en 

sorts kunskap om hur olika kulturella uttryck ska vara och möjligheten att appropriera denna 

kultur till att vara sin egen. Här drar Bourdieu upp det ekonomiska kapitalet igen och säger 

att de två kapitalen är som mest olika i “the embodied state” och som mest lika i “the 

objectified state” (Bourdieu, 1986). 

 

Kulturellt kapital i “the institutionalized state” berättar Bourdieu är de akademiskt tillägnade 

kvalifikationer som en människa kan ha inom det kulturella, och han menar på att denna form 

av kapital är begränsat av den som innehar det. Bourdieu menar att denna akademiska 

kvalifikation medför en viss kulturell kompetens som bäraren av kapitalet alltid kan spegla, 

eftersom det finns olika diplom och certifikat som kan styrka detta. Och det är väl här varför 

han kallar det för “institutionalized” blir tydligt, eftersom kapitalets kraft kommer från att det 

är väl etablerade institutioner som utfärdar dessa bevis på akademisk kompetens, och i och 

med det så går det även att jämföra olika människors “institutionalized cultural capital” i och 

med att man kan jämföra vad för olika akademiska kvalifikationer och kompetens människor 

har (Bourdieu, 1986). 

 

Men vad som är “kultur” är heller inte alltid så självklart. Är kultur och att vara kulturell bara 

att äga en stor konstsamling eller att ha mycket kunskap om Bach och Mozart? Eftersom 

Bourdieu aldrig riktigt snävt definierar exakt var som är “kultur” så kan det tekniskt sett vara 

lite allt möjligt. Man kan ha “embodied dispositions” (Bourdieu, 1986) om hur man ska 

bygga en båt, eller om hur en familj ska se ut, eller olika “object” såsom Pokémonkort och 

båda är lika mycket uttryck för det kulturella kapitalet. 
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3.1.2 Ekonomiskt kapital 

Ekonomiskt kapital är den formen av kapital som ligger de gamla klassteoretikerna som 

exempelvis Marx nära när det kommer till klassteorin. Bourdieu definierar ekonomiskt 

kapital som “goods that are directly and immediately convertible into money” (Bourdieu, 

1986; sid 16), vilket alltså inte måste vara rena pengar utan kan också vara ett hus, en bit land 

eller någon form av värdepapper. Han skriver också att det kulturella kapitalet kan 

transformeras till ekonomiskt, vilket är tydligt om man tar kulturellt kapital i “the objectified 

state” i åtanke. 

 

3.1.3 Socialt kapital 

Bourdieus definition av socialt kapital “Social capital is the aggregate of the actual or 

potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less 

institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition” (Bourdieu, 1986; sid 

21) är en så klar och tydlig definition som man sällan ser från honom. Vi får alltså vårt 

sociala kapital genom att ingå i grupper av andra människor, eftersom dessa andra människor 

kan ge oss möjligheter och erfarenheter vi inte kunnat tillägna oss själva. Därför är det också 

lätt att kvantifiera mängden socialt kapital en individ har genom att se hur stort dennes 

nätverk är. Vidare berättar Bourdieu att vissa grupper och nätverk åtnjuter högre status med 

mer prestige än andra, och att ingå i dessa innebär att man har ett högre socialt kapital 

(Bourdieu, 1986). Exempelvis så ingår nästan vi alla i ett socialt nätverk från födseln, 

nämligen vår egen familj. Dock så är det såklart skillnad om man föds in i exempelvis 

kungafamiljen, än om man föds in i en “vanlig” familj. Det nätverk som omger 

kungafamiljen har en högre prestige än många andra, vilket gör att de anses ha högre socialt 

kapital än andra även om nätverken hade varit lika stora. På forumet kan det vara personer 

som skriver “när jag och min fru…” eller “mina vänner tycker inte det, men…” vilket jag 

anser vara uttryck för denna form av kapital. 

 

3.1.4 Lingvistiskt kapital 

En annan intressant publikation av Bourdieu är hans bok från 1991 Language and Symbolic 

Power, där han utökar sitt kulturella kapital-begrepp med begreppet “linguistic capital”. 

Precis som bokens namn antyder så argumenterar Bourdieu för att språk och språkbruk inte 
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bara är ett sätt för oss att kommunicera på utan också ett sätt att förmedla makt på, och ju mer 

kontroll man har över språkbruket desto mer makt har man också över den situation man 

befinner sig i. Bourdieu skriver också att även om mycket av denna makt endast är symbolisk 

så ska inte maktens magnitud underskattas, och drar många paralleller till politiken och det 

språk politiker ofta kan använda (Bourdieu, 1991). Han skriver också om hur varje utövande 

av detta lingvistiska kapital och i utsträckning varje språklig interaktion vi har med varandra 

bidrar både till att skapa de olika maktstrukturer som finns i samhället, men upprätthåller 

också de som redan finns på plats (Bourdieu, 1991). 

 

3.2 Kritik mot Bourdieu 

Självklart så finns det även en del kritik av det som Bourdieu bidrar med till klassdebatten, 

vilken också är viktig att ha i åtanke speciellt när min undersökning endast kommer att luta 

sig mot honom i sin teoretiska grund. En del av kritiken, exempelvis Raymond Lau menar att 

Bourdieu är alldeles för deterministisk i de flesta av sina teorier, att klass är alldeles för 

komplext för att reduceras till det kapital är och att hur det tar sig i uttryck är väldigt 

individuellt (Lau, 2004). Detta kan vara problematiskt för min undersökning eftersom jag 

antar att kunna mäta kapitalet i samma grad för alla poster. Genom att göra en god 

operationalisering så kommer detta problem kunna kringgås lite grann, eftersom jag själv 

sätter upp reglerna för hur kapital mäts, och det blir därför inte individuellt och deterministisk 

inom ramen för min undersökning. En annan kritik som ofta riktas mot Bourdieus håll är från 

olika feministiska sociologer. En av dessa är Leslie McCall som skriver att genom sina 

läsningar av Bourdieu så är det lätt att få uppfattningen att han konstruerar samhället endast 

utifrån det manliga könet. Hon skriver att på det sätt som Bourdieu definierar de olika 

kapitalen så borde nästan kön självt vara ett eget kapital, snarare än hur han berättar om att 

kön och andra faktorer som etnicitet, ålder etcetera distribuerar kapitalet (McCall, 1992). 

Trots att det är tydligt idag att vi lever i ett mansdominerat samhälle och att det är ett rimligt 

sätt att förstå och konstruera klass likt Bourdieu gör så kan ändå viss problematik uppstå för 

min undersökning om kapital för män och kvinnor är olika. Att försöka hitta en lösning på 

detta problem är långt större än jag kan lösa i en uppsats som denna, men är likväl viktigt att 

tänka på när mitt resultat utformats. 
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4 Material och metod 

Materialet till min undersökning består av åtta stycken trådar från forumen Flashback.org, en 

hemsida med forum som handlar om allt mellan film och konst, barn och familj till droger 

och brott. Där har jag valt ut två subforum, det ena som är Fordon där jag tror att både 

kulturellt och ekonomiskt kapital kan vara framträdande på grund av att man kan ha åsikter 

om vad som är en bra bil, båt etc. men också positionera sig själv som bättre just för att man 

har en dyrare bil. Det andra Hem, bostad och familj valde jag för jag tror man kan stöta på 

alla former av kapital i trådarna där, familj och vänner som socialt kapital och olika tankar 

om familjekonstellationer eller vad det innebär för en själv som person om man bor i lägenhet 

på ekonomiskt/kulturellt kapital. Dessa två subforum är därför enligt mig speciellt lämpade 

då jag förutsätter att de har fler uttryck för kapital än exempelvis Aktier, som man kan 

förvänta sig ha enbart ekonomiskt. För att denna undersökning ska bli så valid som möjligt 

och jag faktiskt undersöker det jag ämnar att göra så har jag valt trådar som är aktiva, alltså 

högt upp på subforumets sida. Hade jag tagit helt slumpmässiga trådar så finns det en risk att 

en tråd hade haft för få poster, eller om ingen svarat på den inga alls. Vidare så har jag tagit 

de fem första posterna/inläggen i tråden, de fem inläggen på mitten och de fem sista och 

kodat utifrån min operationalisering. Jag har valt att göra så för att få bra spridning genom 

tråden, och undvika att alla poster som samlas in är från samma användare. Skulle jag bara ta 

de 15 första eller 15 sista så finns det en risk att alla poster som kommer med blir ett utbyte 

mellan en till tre användare. Trådarna i fråga är: 

 

T1 Fordon - Nu är smärtgränsen nådd, bensinpriset över 20 kronor 2022-02-25 

T2 Hem, bostad och familj - Vilka krav ska man ställa på kvinnan före befruktning - vad ska 

man gå på? 

T3 Fordon - Förbjudet köra bil med mobil i handen från 1 februari 2018 

T4 Hem, bostad och familj - Stora tråden om namn på barn [sammanfogad//mod] 

T5 Fordon  - Hoj = Brudar ? 

T6 Hem, bostad och familj - Kommer svenska män nu kasta sig över alla Ukrainskor som 

väller in? 

T7 Fordon - Tänker börja bygga en båt, vilka delar är det jag behöver, hur löser jag vissa 

saker? 

T8 Hem, bostad och familj - Ni som lämnade lägenhet för villa... 
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Till denna undersökning så vägde jag mellan att ha antingen “användare” eller “post” som 

primär analysenhet, och valde i slutändan att använda mig av “post”. Detta för att mitt fokus i 

undersökning ligger på att försöka generalisera hur kapital och klass tar sig i uttryck i 

diskussionsforum online, inte hur personerna som postar uttrycker sig om saker. Detta leder 

också till att min population inte är användarna som postar på Flashback utan den statistiska 

population som jag kommer att kunna göra inferens till blir det intryck får och möts av när 

man går in på Flashback. Mitt resultat berättar alltså hur läsaren av dessa poster kan tolka 

klasskillnaderna på dessa forum på Flashback. De primära beroende variabler jag har valt till 

denna studie är de som kommer att kvantifiera mina klasskillnader och mitt kapital, alltså 

“ekonomiskt kapital”, “kulturellt kapital”, “socialt kapital” och “lingvistiskt kapital” utifrån 

Bourdieu. Jag kommer att koda dessa från min operationalisering nedan. Mina primära 

oberoende variabler är “registrerad”, när användaren är registrerad, “forum”, om posten 

kommer från B - Hem, bostad och familj eller F - Fordon, “avstängd”, om användaren som 

postar är avstängd från Flashback och “antal poster”, den totala mängd poster som 

användaren har gjort på Flashback. Jag har valt mina oberoende variabler med vilka samband 

som de skulle kunna ha med de beroende i åtanke. Till exempel, finns det något samband 

mellan om användaren är avstängd och hur mycket denne uttrycker sitt kapital? Eller finns 

det något samband mellan hur många poster man har gjort och hur mycket socialt kapital man 

använder? Den främsta av dessa är såklart “forum” eftersom en av mina frågeställningar är 

hur mycket det skiljer sig mellan forum i hur mycket man uttrycker klasskillnader. 

 

4.1 Analysmetod 

För att kunna svara på mina frågeställningar på ett så bra sätt som möjligt så använder jag 

mig av en kvantitativ metod eftersom jag vill som Djurfeldt et al skriver i Statistisk 

Verktygslåda 1 “skilja det slumpmässiga från det meningsbärande” (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). Analysen av mitt material består av två stycken olika delar, en deskriptiv 

del där jag kommer att visa upp hur mitt material ser ut, vad det består av. Denna del 

innefattar den totala mängden kapital som finns i trådarna, samt korstabeller över hur 

kapitalet är fördelat över de olika subforumen. Det kommer också finnas allmän statistik över 

mina kontrollvariabler, vad medelvärdet är på användarnas antal poster och så vidare. Denna 

deskriptiva statistik kommer att vara ett slags förled till den andra analysen; en 
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regressionsanalys, då den kan ge vissa indikationer på vilka samband jag kommer att hitta. 

Min regression kommer att följa modellen:  

 

Kapital=a+βforum+βavstängd+βantal poster  

 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003) De beroende variablerna kommer att vara de olika 

kapitalformerna och de oberoende variablerna är “forum” som viktigaste oberoende variablel 

och jag kontrollerar alltså för  “avstängd” och “antal poster”.  

 

4.2 Operationalisering och datahantering 

Det är inte tydligt i alla poster vilken sorts kapital som uttrycks, eller om det är något kapital 

överhuvudtaget som uttrycks. För att göra det så enkelt och tydligt så har jag nedan förklarat 

hur jag kommer att tolka de olika posterna. Den viktigaste tolkningen är den första, direkta 

tolkningen man gör, dels för att det är jättelätt att grotta ner sig i vad olika formuleringar kan 

tänka sig betyda om man vrider och vänder på det. Det är det som uttrycks på ytan som jag är 

främst intresserad av, inte vad för eventuella bakomliggande faktorer man kan tänka sig till. 

När jag kodar en post så är det endast det som den som skriver posten i fråga som kommer 

kodas, inte eventuella svar och/eller citat. I min kodning så kommer jag eventuellt stöta på 

gånger då man kan tolka något som antingen det ena kapitalet eller det andra, och jag 

kommer i de fallen tolka en enskild utsaga som endast ett kapital enligt hur jag 

operationaliserat. En utsaga kan alltså endast ha en sorts kapital, medan en post kan innehålla 

flera olika utsagor och därför flera olika kapital. All min data är insamlad mellan februari och 

mars 2022. 

 

4.2.1 Ekonomiskt kapital  

Det jag tolkar som ekonomiskt kapital är alla uttryck som menar på att man har/inte har 

pengar, eller andra materiella tillgångar. Om ett uttalande endast implicerar eller eventuellt 

kan tolkas som att man har pengar i relation till någon annan kodar jag det som noll, 

exempelvis som i “Sen finns det väl en del hitta-på-namn från 3:e världen.”. Här särställer 

postaren sig från den “3:e världen”, och eftersom det begreppet ändå syftar på skillnad i 

ekonomi och utveckling så uttrycker denne inte att hen har något speciellt ekonomiskt kapital 



18 

eller brist på sådant. Det finns snarare en symbolik här, och jag tolkar in det i kulturellt 

kapital. Se även hur jag har operationaliserat kulturellt kapital för vidare förklaring kring 

denna gråzon, men rent krasst tolkar jag det som ekonomiskt kapital om man uttrycker 

innehav av materiella tillgångar som ger en fördelar och makt endast ur en rent monetär 

aspekt och de andra kommer att kodas in under andra kategorier. Såsom Bourdieu sa “goods 

that are directly and immediately convertible into money” (Bourdieu, 1986; sid 16). 

Kodningen ser ut som “Ekonomiskt kapital”: 1=förekommer, 0=förekommer inte.  

 

4.2.2 Socialt kapital 

Det sociala kapitalet kan ibland vara svårt att definiera och få tag på, så för att göra det så 

tydligt som möjligt så kodar jag bara det som socialt kapital om postaren explicit skriver 

något om vänner, nätverk eller någon annan social gruppering (Bourdieu 1984). Den som 

skriver “Det var väntat av varende person jag pratat med inklusive mig själv som kör bil 

kanske 10 gånger i månaden” påvisar ett socialt kapital i och med att hen nämner dessa 

“personer” som ett nätverk som i sin tur ger makt så är detta ett typexempel på hävd genom 

nätverk. Socialt kapital kodas inte om postaren anspelar på större sociala strukturer, eftersom 

det faller utanför den teoretiska referensramen. Många av sådana exempel kodas som 

kulturellt kapital, eftersom kunskap och deltagande i samhälleliga strukturer kan ses som 

“kulturellt”. De svåraste är exemplen då den sociala strukturen och kulturen går in i varandra, 

ett exempel är “Era krav (incels, min anm.) är onormala. Ni (incels, min anm.) vill ha en 

fotomodell som är er sexslav och hushållerska. Incels som grupp kännetecknas av låg social 

status med få vänner och ses allmänt ner på av samhället, och att personen i fråga identifierar 

sig själv som incel framgår av andra delar av posten. Här tycker jag att det sociala kapitalet är 

det som är tydligast, eftersom postaren hävdar sig genom att inte vara med i gruppen “incels” 

och vad det innebär så jag hade kodat den som socialt kapital. I kodning kommer det se ut 

som “Socialt kapital”, 1=förekommer, 0=förekommer inte. 

 

4.2.3 Kulturellt kapital 

Jag tolkar kulturellt kapital som dels vilken kännedom man uppger sig ha om den kultur som 

diskuteras, men också dels positioneringen kring kapitalet alltså om man menar på att någon 

annan har lägre än en själv så anser man ju att man har mer i relation till denne. För att 



19 

relatera detta till Bourdieu så är det hans ”embodied” form av kulturellt kapital som kommer 

vara tydligast i trådarna (Bourdieu 1986). Exempel på detta är ur min tråd “Tänker börja 

bygga en båt, vilka delar är det jag behöver, hur löser jag vissa saker?” där originalpostaren 

vill ha hjälp i starten till ett båtbygge. Som svar på detta få han: “Har du byggt båtar förr?” 

där postaren menar att hen har mer kulturellt kapital inom båtbyggarkulturen och hen tycker 

att originalpostaren har lite. Det som kan bli svårt är om det skulle vara någon postare som 

skriver om sina kulturella, materiella tillgångar då det också kan kodas som ekonomiskt 

kapital. Stöter jag på ett sådant fall så kodar jag det som kulturellt kapital, då vikten hos en 

dyr tavla inte ligger i dess pris då den får sitt pris på grund av sin kulturella signifikans. Här 

är det lätt att hamna i en gråzon eftersom vissa kulturella artefakter har ett monetärt värde på 

grund av de är gjorda i guld, eller att de är väldigt gamla men för att vara konsekvent så kodar 

jag alltid de materiella tillgångar som är kulturnära som kulturellt kapital. Dessutom så kan 

det vara både ett kulturellt och socialt kapital om man uttrycker att man exempelvis har makt 

genom att vara med i den högre societeten, men det är inget problem då jag kan koda det som 

båda. Jag kommer koda som följer, “Kulturellt kapital”: 1=förekommer, 0=förekommer inte.  

 

4.2.4 Lingvistiskt kapital 

Jag kodar det lingvistiska kapitalet lika som de andra, “Lingvistiskt kapital” 1=förekommer, 

0=förekommer inte, och jag tror att det kommer vara väldigt tydligt i texten. Ett av de två 

främsta sätten som jag ser man kan uttrycka denna form av kapital i dessa poster är antingen 

att man använder ett väldigt högtravande språk eller på annat sätt ett språk som känns 

markerat i situationen (Bourdieu, 1991). Exempelvis i tråden Hoj=brudar där titeln etablerar 

direkt vilken sorts språk som man kan förvänta sig, ledigt, med mycket slang och avslappnat 

så vore det någorlunda markerat om man började skriva “motorcykel=kvinnor?” och därmed 

avvika från tonen i ett försök att påvisa högt lingvistiskt kapital. Det andra sättet är att man 

rättar och hånar andra personers “felaktiga” språkbruk. Jag skriver felaktiga inom 

citationstecken eftersom att man måste ju nödvändigtvis inte ha helt rätt för att tycka att 

någon har fel. Om någon på posten “Sen finns det väl en del hitta-på-namn från 3:e världen.” 

gett ett svar i stil med “Det heter hittepå-namn. Lär dig svenska.” så skulle denne försöka 

visa på sin hävd över språket och sin egen mängd lingvistiskt kapital genom att dominera den 

andra. För att summera så ser jag lingvistiskt kapital som att man försöker utöva makt med 

sin upplevda kunskap av språket. Jag övervägde om jag skulle dela upp det lingvistiska 
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kapitalet i två delar, den ena med den avvikelse i ton jag beskrivit och den andra med hån av 

språkbruk men jag tycker att den distinktionen inte skulle hjälpa mig att analysera materialet 

och slog därför ihop dem för att lättare återspegla hela postens upplevda lingvistiska kapital. 

 

4.3 Validitet och reliablitiet 

I kvanitativa undersökningar som denna så är det viktigt att försöka förhindra olika mätfel 

och se till så att undersökningens giltighet ska vara så hög som möjligt. För att kunna 

säkerställa denna giltighet så använder man sig av två begrepp, reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet syftar till att säkerställa att de instrument jag använder för att utföra min 

undersökning är så precisa som det bara går, att den metod jag använder faktiskt kan 

användas till att svara på min fråga på ett tydligt sätt och det jag undersöker faktiskt är det jag 

undersöker. Validitet å andra sidan försöker säkerställa “undersökningens begreppsmässiga 

och teoretiska relevans” (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010), alltså om den teorin jag 

använder mig av är giltig (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Det finns en hel del sätt 

att säkerställa dessa två, och nedan beskriver vad jag gjort för att minska de fel som kan 

uppstå. 

 

4.3.1 Reliabilitet 

För att säkerställa att min undersökning ska vara så reliabel som möjligt så började jag att 

dela en del av mitt material med mina klasskamrater och låta dem koda utifrån sin egen 

uppfattning av Bourdieus kapital. De fick bara 5-6 poster ur mitt material så kodningen skulle 

gå fort, och jämförde det sedan med mina egna kodningar. Vid detta tillfälle så var det tydligt 

att jag behövde göra en väldigt tydlig operationalisering för att mina egna kodningar skiljde 

sig väldigt mycket mot mina klasskamrater, och ibland hade de till och med tolkat raka 

motsatsen till vad jag gjort. Därför har jag gjort min operationalisering så tydlig som möjligt 

för att alla som använder den ska kunna komma fram till samma kodning som jag. Efter att 

jag hade förtydligat den så gav jag en större del av mitt material (två trådar) tillsammans med 

min operationalisering till två vänner, och lät också dem koda men denna gång helt efter min 

operationalisering. De kodade över 30 poster ur dessa trådar var, och denna gång så skildes vi 

alla tre bara åt på några enstaka poster och när vi diskuterade varför vi gjort som vi gjorde så 

kom vi ofta fram att vi egentligen höll med varandra, och det var antingen att man läst 
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slarvigt i operationaliseringen eller att man bara missat något i posten. Men även här lärde jag 

mig vissa saker som jag fick ändra och lägga till i min operationalisering, innan jag började 

koda mitt material helt och hållet. 

 

4.3.2 Validitet 

Det som kommer göra att min undersöknings validitet säkerställs kommer också från samma 

testkodningsomgångar som jag beskrivit i det tidigare stycket. Båda omgångarna visade på 

brister i hur jag hade operationaliserat kapital, vilken innebär att om jag hade använt mig av 

den första operationaliseringen så hade undersökningens validitet varit låg. Genom att då gå 

tillbaka till min operationalisering och förfina och tydliggöra den ännu mer, och sedan testa 

ytterligare en gång för att sedan komma fram till den operationaliseringen jag nu har. Denna 

process har alltså inte bara förfinat mina mätinstrument, utan också tydliggjort vad det är de 

faktiskt mäter. 

4.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2022) har 4 värdeord att följa när det kommer till arbete med etiken, och de 

är; Tillförlitlighet, Ärlighet, Ansvar och Respekt (Vetenskapsrådet, 2022). Jag kommer att 

arbeta med dessa som ledstjärna i denna undersökning, speciellt respekt och ansvar. Det är 

viktigt för mig att förstå mitt ansvar i att hantera datan jag samlat in, eftersom det kan finnas 

känsliga ämnen däri och det är därför lika viktigt att respektera de som postar på Flashback 

och se dem som riktiga människor, inte bara namn på en skärm. 

 

Alla som postar på Flashback har själva valt ett eget användarnamn, där de har möjlighet att 

vara anonyma. Flashback skriver också själva på hemsidan att “Vi lagrar inte information 

som innebär att vi kan identifiera dig som person. Du är alltid anonym, och forumet sparar så 

lite som möjligt.” (Flashback, 2022). För min undersökning betyder det att jag inte behöver 

oroa mig över att någons identitet ska bli komprometterad, för de enda gånger som detta 

skulle hända är om en användare säger “jag är X”, eller om användarnamnet är ett faktiskt 

namn. Dock så kommer inte heller detta spela någon roll, eftersom varken användarnamn 

eller vad som faktiskt står i posten kommer att vara del av mitt faktiska material. Vidare så 

kommer det heller inte vara några problem med vem som “äger” datan, likt Facebook och 

andra samtida sociala medier så har forumet fullständig äganderätt över allt som finns på 
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forumet, och användarna godkänner detta genom att skapa ett medlemskap och posta inlägg. 

Dessutom så har Flashback gett sin tillåtelse till alla som vill använda forumet i forskning för 

att de förstår vilken nytta det kan ha. Så för att sammanfatta så är min undersökning redan i 

sin natur relativt etiskt säkrad.  

 

4.5 Metodologiska begränsningar 

En av de största begränsningarna i den metod jag valt är att jag kodar mina kapitalvariabler så 

svart och vitt, det vill säga att jag bara kodar om det valda kapitalet finns (1) eller om det inte 

finns (0). Genom att koda så så missar jag alla de möjliga nyanser som en utsaga kan ha, det 

vill säga hur mycket kapital en post innehåller. Min metod kan alltså bara säga om kapitalet 

finns eller inte, vilket skulle kunna ge en felaktig bild av hur kapitalet tas i form på 

Flashback. En etta kan ju då vara allt ifrån smädande kommentarer om hur lite kunskap en 

annan person har inom ett visst ämne, eller bara en försynt kommentar om att denne vet vem 

Picasso är; båda kommer att kodas som en etta. Detta är något jag bara får acceptera eftersom 

om jag skulle vilja använda mig av en likertskala eller liknande så krävs långt mycket mer 

arbete med min operationalisering, något som en undersökning av denna magnitud inte 

tillåter. Som jag också nämnde i kapitlet om tidigare forskning så finns det en risk att 

populationen jag undersöker är för homogen för att kunna dra några slutsatser för huvudtaget, 

speciellt eftersom jag till skillnad från Wahlström och Törnberg som faktiskt är intresserad av 

gruppen i fråga så vill jag säga något om helhetsintrycket. Dock så kommer denna 

begränsning vara svår att ta sig förbi i en så pass begränsad undersökning som denna, då jag 

inte kommer att ha tid för en bredare undersökning än den jag redan gör. Men man kan också 

se denna begränsning som en styrka eftersom denna homogenitet ändå gör min population 

tydligare och nästan lättare att dra inferens till, då det är svårare att få ett helhetsintryck av en 

heterogen och spretig population. 

 

5 Resultat 

I detta kapitel kommer jag att presentera två resultat med följande analyser utifrån mitt 

insamlade och kodade material. Först så kommer jag att presentera deskriptiv statistik över 

mitt material för att visa uppdelningen av kapital mellan forumen, för att få en överblick över 
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den faktiska fördelningen i mitt material. Detta kommer främst att bidra till att besvara min 

både min första och andra frågeställning “Vilket av Bourdieus kapital är mest framträdande i 

de valda subforumen?” och “I vilket av subforumen är Bourdieus kapital mest 

förekommande?” eftersom jag kommer att se tydligt hur denna fördelning ser ut. Den 

deskriptiva statistiken agerar också som en ledstjärna för den regressionsanalys som jag också 

utföras i detta kapitel. Genom att identifiera ett samband i den deskriptiva statistiken kan man 

se vilka av regressionsanalyserna som eventuellt kommer ge ett signifikant samband som 

utfall. Regressionsanalyserna är också det som kommer kunna ge mig svar på min tredje 

frågeställning, “Finns det något samband mellan ett kapital och vilken tråd det förekommer 

i?” eftersom den grundläggande funktionen i en regressionsanalys är att förklara sambandet 

mellan två variabler, eller hur stor del av variationen i x som går att förklaras av y (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). I mitt fall kommer y att vara de olika kapitalen, och x är 

variablerna som jag kontrollerar för där forum är den viktigaste. I detta kapitel kommer en 

stor mängd tabeller förekomma, och i dessa och följande tabellbeskrivningar kommer jag 

benämna forumen Fordon och Hem, bostad och familj som F respektive B. Trådarna som är 

kodade kommer att benämnas T1-T8. 

 

  



24 

5.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 1.1 Deskriptiv sammanställning av alla kodade variabler. 

 Medelvärde 

Beroende variabler (1=kapitalet finns,  

0=kapitalet finns ej)  

Socialt kapital 0,16 

Ekonomiskt kapital 0,09 

Kulturellt kapital 0,35 

Lingvistiskt kapital 0,06 

Oberoende variabler  

Andel poster i Forum (Hem=1, Fordon=0) 0,5 

Avstängd (Ja=1, Nej=0) 0,06 

Antal poster totalt av användaren 3443,83 

Antal observationer 120 

 

Som tidigare nämnt kan den deskriptiva statistiken eventuellt ge vissa indikationer på vilka 

regressioner som ger de starkaste sambanden. Det är dock viktigt att komma ihåg att svaga 

eller inga samband är minst lika intressanta för min undersökning som starka samband, 

eftersom även dessa kommer kunna svara på mina forskningsfrågor. Jag kommer att 

presentera den totala mängden av de olika fyra kapitalen i en enskild tabell, och även göra 

korstabeller med alla kapitalen med subforumen. Den deskriptiva statistiken kan också ge den 

tydligaste helhetsbilden av fördelningen av kapitalen. då den återspeglar den kvantitativa 

mängden av förekomster i mitt resultat. Dock så kommer spekulera huruvida det finns ett 

samband mellan kapital och forum, inte säkerställa sambandet som statistiskt signifikant. 
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Tabell 2.1: Mängd kapital uppdelat i de olika forumen 

 

 Hem, bostad och familj Fordon 

 Medelvärde Medelvärde 

Socialt kapital 0,23 0,08 

Ekonomiskt 

kapital 0,12 0,07 

Kulturellt 

kapital 0,37 0,33 

Lingvistiskt 

kapital 0,07 0,05 

Antal poster 60 60 

 

 

5.1.1 Socialt kapital  

Om man börjar med det sociala kapitalet så finns det ändå en väsentlig del av det i de 

undersökta trådarna. Under kodningsprocessen så är det lätt att känna att nollorna tar över i 

resultatet då de trots allt är långt fler, men när man kan se hela resultatet i en tabell på detta 

vis så är det tydligt att det inte är en oväsentlig andel förekomster. Som tabell 1.1 visar så är 

det dryga 15 procent av posterna som innehåller ett uttryck för socialt kapital, vilket är en stor 

andel av posterna. Det som vidare är intressant är att tre fjärdedelar av dessa förekomster 

återfinns i subforumet Hem, bostad och familj. Detta är något att bära med sig till den 

regressionsanalys som följer detta parti, och ett samband att där titta noggrannare på. Vidare 

kan man spekulera i varför denna uppdelning ser ut som den gör, och här är det nog lättast att 

gå tillbaka till den operationalisering jag gjort. Eftersom jag skriver “explicit skriver något 

om vänner, nätverk eller någon annan social gruppering” och ett forum som har “familj” 

(vilket är en social gruppering) i titeln har fler förekomster av det kapital som handlar om 

sociala grupperingar. 

 

5.1.2 Lingvistiskt kapital 

Tittar man vidare på det lingvistiska kapitalet så är det inte lika förekommande som det 

sociala kapitalet, och det förekommer endast i knappt 6 procent av posterna med en jämn 

fördelning mellan subforum B och F med en förekomsts skillnad. När jag gjorde min 
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operationalisering så förväntade jag mig en visst språkbruk i trådarna på Flashback, ett 

språkbruk som kanske ligger i linje med det jag själv möter online. Det språkbruket har 

absolut störst fokus på att framföra sitt budskap, och att stava, använda stor bokstav och 

punkt Et cetera är inte lika viktigt. Detta hade jag i åtanke vid operationaliseringen, vilket 

utan tvekan färgade den. När materialet kodades var jag förvånad över hur “propert” språk 

som användes i trådarna, men utan att vara till överdrift så det kunde kodats till en 1: a. 

Eftersom Flashback är ett så stort forum så är det säkert så att om det var några andra forum 

som kodades så skulle resultatet se annorlunda ut, vilket nog gäller allra mest på det 

lingvistiska kapitalet. I sin tur så har det implikationer för de resultat som studien i helhet ger, 

eftersom det kan påverka generaliserbarheten i undersökningen. 

 

5.1.3 Kulturellt kapital 

Det är här på det kulturella kapitalet som de riktigt stora mängderna av förekomster dyker 

upp, med hela 35 procents andel i de kodade subforumen. Det kulturella är det kapital som är 

överrepresenterat bland de andra, med dubbelt så många förekomster jämfört med det näst 

mest förekommande; socialt kapital. Likt poängen som gjordes angående det lingvistiska så 

är det säkert så att viss grund till detta kan återfinnas i min operationalisering, men eftersom 

att fördelningen forumen mellan är ganska jämn så skulle detta kunna vara något som faktiskt 

är generellt för dessa två undersökta subforum. För att få tydligare svar på detta skulle man 

behöva undersöka fler och mer varierande subforum på Flashback och se vad man får för 

resultat i dessa. 

 

5.1.4 Ekonomiskt kapital 

Det ekonomiska liknar det lingvistiska kapitalet i och med att det heller inte är så 

förekommande alls på forumet, även om det är marginellt större förekomst av det jämfört 

med det lingvistiska. Dock är det av intresse att det nästan är dubbelt så många förekomster 

av kapitalet i Hem, bostad och familj, när jag på förhand trott att förekomsten skulle vara 

mycket högre i Fordon med tanke på att kärnan i forumet lånar sig bättre till att diskutera 

materiella ägodelar. 
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5.2 Deskriptiv sammanfattning 

Efter att ha kodat dessa 120 poster så är jag inte speciellt förvånad över hur resultatet ser ut, 

och redan innan fanns det en förväntan hos mig att det skulle bli många nollor i materialet. 

Det som ändå är förvånande och något som sticker ut är hur mycket mer kulturellt kapital 

posterna innehåller jämfört med de andra kapitalen. Det skulle kunna bero på att de valda 

subforumen är sådana forum där det kulturella kapitalet är det som ger användarna mest 

status, eller att ämnena som diskuteras är av mer kulturell natur än ekonomisk eller social. En 

annan förklaringsmodell är hur jag har operationaliserat det kulturella kapitalet, kanske att 

mina egna förutfattade meningar om vad som kommer finnas på Flashback påverkade hur jag 

sedan har kodat upp materialet. Trots att det ligger stor vikt i forskarens objektivitet så är det 

ändå svårt att göra en operationalisering i ett vakuum, så därför kommer den alltid den vara 

färgad av något. 

 

Redan här kan jag påbörja att besvara de två första av mina frågeställningar, för det första 

“Vilket av alla Bourdieus sammantagna kapital är mest framträdande i de valda 

subforumen?” och för det andra “I vilket av subforumen Fordon och trafik och Hem, bostad 

och familj är Bourdieus sammantagna kapital mest förekommande?”. Den första 

frågeställningen kan tabell 1.1 ge ett väldigt tydligt och enhälligt svar på, att det är det 

kulturella kapitalet som är mest förekommande i de undersökta trådarna med mer än dubbelt 

så stor förekomst än något av de andra kapitalen. Jag tror att man kan finna svaret på varför 

det är såhär i hur Bourdieu definierar sina olika kapital, eftersom dels så är det kulturella 

kapitalet sprunget ur det ekonomiska kapitalet vilket leder till att det finns många paralleller 

mellan de två och dels eftersom själva definitionen av kulturellt kapital är väldigt bred. Inte 

nog med att kulturellt kapital kan ta sig i uttryck i trådarna exempelvis “jag har många dyra 

tavlor”, vilket enligt Bourdieu är den “objectified form” av kulturellt kapital så kan det också 

vara i sin “institutionalized form”, exempelvis “jag har många års erfarenhet av dyra tavlor”. 

Själva definitionen av vad kulturellt kapital är alltså väldigt bred till sin natur och fångar 

därför upp många olika saker i trådarna, oavsett hur operationaliseringen görs, vilket i sin tur 

kan leda till den överrepresentation jag hittat i mina undersökta forum. 

 

När det kommer till den andra frågeställningen kan vi få ett lika glasklart svar på den genom 

att kolla i tabell 2.1 och där se att Hem, bostad och familj har betydligt fler förekomster av ett 

kapital, -det sociala- men har också på det stora hela fler förekomster sammantaget av alla de 
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fyra undersökta kapitalen. Här är det dock inte lika lätt att säga varför det ser ut som det gör, 

inte ens om vi går tillbaka till den teoretiska nivån. Det sociala kapitalet kan ha förklaring i 

och med att dess definition kring “networks” och “acquaintances” faller under ramen för 

titeln av subforumet, nämligen familj. Eftersom man kan se ens familj som någon form av 

network så är det högst rimligt att just det kapitalet är mycket mer förekommande i det 

subforumet. Förvånande däremot är att exempelvis det ekonomiska kapitalet inte förekommer 

mer i Fordon än vad det gör, och att det faktiskt förekommer mindre i Fordon än i 

Hem,Bostad och familj. Man hade kunnat göra antagandet att det ekonomiska kapitalet skulle 

vara mer förekommande i Fordon-subforumet då man kan tänka sig att olika diskussioner om 

dyra bilar, båtar och motorcyklar kan ta plats på ett sådant forum, men så verkar inte vara 

fallet. Eftersom det kulturella kapitalet har så mycket större andel än de andra kapitalen går 

det dock att anta att vissa av de förväntade ekonomiskt kodade utsagorna hamnar under, likt 

många andra utsagor i just det kulturella kapitalet som någon “embodied” form. Jag ser dock 

inte detta som en svaghet för min undersökning och operationalisering, utan snarare som ett 

tecken på att just det kulturella kapitalet kanske är för brett att använda i en undersökning av 

detta slag. Speciellt när Bourdieu själv säger att just “the embodied state” är då det kulturella 

kapitalet är som närmast det ekonomiska. 

 

5.3 Regressionsanalys  

Som en fortsättning på denna undersökning så kommer jag att utföra fyra regressionsanalyser 

och försöka se om det finns ett statistiskt signifikant samband mellan de variabler jag 

presenterar. En av mina frågeställningar lånar sig extra bra till att ställa upp en hypotes, så jag 

kommer att presentera en hypotes med kapitalet som beroende variabel och forum som 

oberoende variabel. Jag kommer göra detta för alla former av kapital i båda forumen, därav 

fyra regressioner. Till detta har jag en generell hypotes som kommer se lika ut för alla kapital 

så därför kommer den generella hypotesen se ut som följer: 

 

H0: Det finns inget samband mellan vilket forum en post är i och om den har x kapital. 

 

H1: Det finns ett samband mellan vilket forum en post är i och om den har x kapital. 
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Genom att göra på detta vis kan jag bara byta ut “y” mot det kapital jag gör regression och 

använda samma hypotes till alla fyra kapitalen. Sedan genom att göra fyra 

regressionsanalyser på detta vis så kan jag direkt i SPSS se hur stor del av den beroende 

variabeln som kan förklaras med den oberoende variabeln med hjälp av betakoefficienten. 

Jag kan sen också se om detta samband är signifikant för att sedan generalisera det sambandet 

till populationen. Eftersom jag inte har några nollor i mina korstabeller, det finns förekomster 

av alla kapital i alla forum så kan jag göra samma analys för alla mina beroende variabler. Jag 

kan också byta ut min oberoende variabel då jag har fler som är intressanta för analys. Finns 

det ett samband om användaren är avstängd eller inte? Finns det ett samband med mängden 

poster och vilken sorts kapital man använder?  

 

Modellen för mina regressioner är alltså: 

 

Kapital=a+βforum+βavstängd+βantal poster 

 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Det kommer vara samma modell för alla 

regressioner och jag kommer som sagt bara att kunna byta för vilket kapital jag gör 

regressionen för. Jag använder mig här av “avstängd” som kontrollvariabel för att jag ändå 

tänker att visst utövande av kapital kan ses som förtryck eller diskriminering. En avstängd 

användare är därför inte representativ för den diskussion som förs på Flashback eftersom den 

sortens språk inte ens är tillåtet där. När jag kodade mitt material kodade jag forumvariabeln 

med bokstäver, men eftersom SPSS inte kan hantera dessa när det kommer till regression så 

har jag har kodat om den så att Fordon=0 och Hem, bostad och familj=1.  
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Tabell 3.1: Multipel regression av sambandet mellan socialt kapital och forum,med huruvida 

användaren är avstängd och hur många poster användaren gjort som kontrollvariabler. 

 KK1 SK2 EK3 LK4 

Forum 0,025 0,149* 0,050 0,015 

Avstängd 0,206 −0,410 0,057 −0,080 

Antal poster 

totalt av 

användaren 0,000 0,000 0,000 0,000 

R2 0,032 0,049 0,011 0,033 

Antal 

observationer 120    

 
1Kulturellt kapital, 2Socialt kapital, 3Ekonomiskt kapital, 4Lingvistiskt kapital. Forum kodas“Hem, bostad och 

familj”=1 och “Fordon”=0.  Signifikansnivå: *=0,05, **=0,01, ***=0,001 

 

Vad som är mycket intressant med detta resultat är att det enda sambandet som är statistiskt 

signifikant av dessa är det mellan socialt kapital och vilket forum kapitalet förekommer i, 

vilket är något förvånande. Här har jag svaret på min tredje frågeställning, “Finns det något 

samband mellan ett kapital och vilken subforum det förekommer i?” att det alltså finns ett 

samband mellan socialt kapital och subforumet Hem, bostad och familj. Detta svar kommer 

från att jag kan förkasta nollhypotesen i modellen:  

 

Socialt kapital=a+βforum+βavstängd+βantal poster 

 

alltså gäller H1 och därmed kan jag säkerställa ett statistiskt säkerställt samband mellan 

forumet och kapitalet. Vidare kan jag använda detta samband till att dra statistisk inferens till 

min population, alltså bilden av kapital och klass man möts av på Flashback och då säga att 

om man går in på de två olika subforumen Fordon och Hem, bostad och familj så är det 

knappt 15% större chans att man möts av en post med socialt kapital i Hem, bostad och familj 

än i Fordon. Ingen av de andra kapitalen har ett säkerställt samband, så i inget av de andra 

fallen kan jag förkasta nollhypotesen utan den gäller för alla de andra kapitalen.  

 

Detta resultat är inte något som förvånar mig alls, eftersom man redan kunde se i tabell 2.1 att 

alla kapital var jämt fördelade i subforumen förutom att socialt kapital var överrepresenterat i 

Hem, bostad och familj. Så när jag påbörjade regressionsanalysen så förväntade jag mig 
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nästan att ett samband skulle dyka upp mellan de två, men jag hade också någon tanke om att 

det skulle finnas ett samband i det ekonomiska kapitalet också även om det hade varit svagt. 

Den bakomliggande anledningen till att sambandet som är statistiskt säkerställt finns är just 

det jag diskuterade kort under den deskriptiva sammanfattningen, att teorin bakom min 

operationalisering ligger så nära själva kärnan som diskussionerna på subforumet ska handla 

om. Finns det ett subforum som handlar om familj och boendesituationer så förväntar man sig 

nästan att stöta på olika uttryck för socialt kapital utan att ha behövt göra en undersökning om 

det.  

6 Sammanfattande diskussion 

Det som är häftigt med min undersökning är att jag har ett statistiskt signifikant samband som 

resultat, att jag med min egen metod och ett dataset som jag kodat själv lyckats få fram ett 

resultat som säger något om min population. Trots att det finns många saker att säga om både 

utförandet och struktureringen så är min undersökning vetenskapligt fullgod och bidrar med 

att börja fylla den forskningslucka som jag definierat under tidigare forskning. Den luckan, 

som grundar sig i bristen av klassanalytiska undersökningar på textbaserad kommunikation 

online kan sägas inte vara lika djup som den var innan denna undersökning gjordes. Om jag 

ska vara lite självkritisk så finns det vissa svagheter med min teori och dess djup, jag vill inte 

vara en av dem som driver Bourdieus “personkult” men med honom som huvudsaklig 

teoretiker så kan det lätt bli så. Däremot så ger det inte mindre stöd till argumenten om hur 

väl hans teorier passar ändamålet med undersökningen, just för att jag har varit intresserad av 

hela klasspektrat och inte bara en del av det. Dessutom med tanke på vilken precision som 

utövats i operationalisering och övrig utformning av metod så är jag varken orolig över hur 

jag hanterar Bourdieu eller hans relevans i metoden.  

 

Jämfört med den tidigare forskning jag har i uppsatsen så verkar det som att många poänger 

som de kommit fram till överensstämmer med min egen undersökning, speciellt med Beuchot 

& Bullen. Likt deras undersökning som visade att kommunikation online kan bidra till att 

producera socialt kapital så visar det sig i min att detta sociala kapital kan vara bundet till 

vissa specifika delar av den virtuella världen. Kanske det är så det sociala kapitalet är så 

förekommande just för att det var online dessa diskussioner hölls, och att det hade sett helt 

annorlunda ut i den verkliga världen. 
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Ytterligare styrkor med det resultat jag kan presentera är hur noga metoden utformats under 

lång period, och är den del av uppsatsen och undersökningen som utan tvekan tagit upp mest 

tid. Detta är ytterst positivt eftersom inte bara Vetenskapsrådet anser att tillförlitlighet är ett 

ledord inom forskning, och ett ord som relaterar till tillförlitligheten är transparens vilket jag 

försökt ha genomgående i min metodbeskrivning. Men man kan alltid vara mer transparent, 

vilket är tydligt ju mer man både arbetar och vrider och vänder på en undersökning. Till mina 

resultat sett kan man se flera saker, jag är själv lite förvånad över hur liten andel av speciellt 

lingvistiskt kapital som faktiskt förekommer i trådarna. Jag hade förväntat mig att svaret på 

min första frågeställning om vilket kapital som var mest förekommande i trådarna skulle vara 

just lingvistiskt kapital, eftersom min förväntan var att man skulle försöka trycka ner andra 

med språket mer konsekvent i alla trådar. Jag var också till en början lite förvånad att jag bara 

hittat ett statistisk signifikant samband i det sociala kapitalet, men under analysen när både 

resultatet och min teoretiska bakgrund var tillgänglig för mig så var det ett av de mest rimliga 

utfallen i studien. Detta som tidigare nämnt på grund av subforumets natur, att familjenära 

frågor genererar uttryck för den sorts kapital som definieras av ens sociala nätverk är 

knappast förvånande alls. 

 

6.1 Framtida forskning 

I en framtida, större undersökning så hade det varit ytterst intressant att bredda materialet till 

att få med fler subforum på Flashback om inte alla subforum. Då skulle helt plötsligt 

populationen bli det intryck man får av Flashback som helhet och inte bara dessa två snäva 

subforum. Vidare så skulle man kunna kombinera denna breddning med att istället för att 

göra som jag och manuellt koda allt material använda sig av någon machine learning-metod, 

för att effektivisera arbetet och kunna hantera en större mängd material under kortare tid. 

Denna undersökning skulle till skillnad från min kunna ta ett 1000-tal poster från varje 

subforum på plattformen som skulle kulminera i ett material på tiotusentals inlägg. Då skulle 

det också vara intressant att se om min undersöknings resultat står sig jämfört med den, om 

mina resultat stämmer eller lider av för litet urval. 
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