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Högskolan och det 
kulturella kapitalet1 

Donald Broady 

Abstract 
Broady Donald 1987: Högskolan och det kulturella kapitalet. (Higher Education and Cul
tural Capital), Nordisk Pedagogik, vol. 7, no. 2, p. 87-101. 

The paper discusses different possibilities for research on Swedish higher education, and 
proposes methods inspired by the work of Pierre Bourdieu and his collaborators at Centre de 
Sociologie Europeenne. 

The dichotomy »quantitative« vs. »qualitative« research techniques is discussed, and 
so me sociological explanations to the current boom of the last mentioned techniques are p ut 
forward. Though the dichotomy is socially palpable (different competing groups of schalars 
having made heavy investments in the types of research techniques they themselves advoca
te), it is scientifically unproductive. Instead, a »giraffe perspective« is suggested: an adequ
ate overview over the social world in combination with phenomenological and other techni
ques for close examination of the world as it appears to man. 

Some concluding remarks cancern the {act that the concept »cultural capital« raises 
problems w hen used in a Swedish context. The author introduces the concept »organizatio
nal capital«, signifying symbolic resources which, in a society like Sweden, provide their 
passessors with an entrance ticket to certain signifu:ant fields of power (higher state admini
stration, political and trade union elites etc.). 

Universitet och högskolor är framträdande 
>>komponenter i en nationell kultur>>. Det 
är i hög grad där som den auktoriserade, le
gitima, dominerande kulturen skapas, åter
skapas och legitimeras. Närmare bestämt å
stadkommer utbildningssystemet detta ge
nom att ge bestämda sociala grupper till
gång till de medel som krävs for tillägnelsen 
av viktiga områden av den dominerande 
kulturen. 

Så ter sig sambandet mellan högre utbild
ning och kultur ur ett >>makrosociologiskt>> 
fågelperspektiv. Men även den som intresse
rar sig for, låt säga, subkulturer på långt 
avstånd från universitet och högskolor har 
anledning att intressera sig for den domine
rande kultur som på ett eller annat sätt all
tid utövar tryck på subkulturerna. 

Det foljande är tankar i samband med att 
vi (Mikael Palme och undertecknad, m fl) 
böJjat pröva sätt att undersöka högskolan 

som >>fålt>> i Bourdieus mening. Vi arbetar 
for närvarande dels med SCB-statistik (FoB 
samt högskoleregistren), dels med intervju
serier med studerande vid skilda institutio
ner och linjer på olika högskoleorter. Ton
vikten ligger på de särskiljande dragen, det 
som skiljer grupper och institutioner från 
varandra: de olika formerna for dominans, 
de· olika slagen av investeringar, insatser 
och vinster, systematiska skillnader i livshi
storia, livsstil och smak. Undersökningen är 
nyss påböJ.jad, den f6ljande texten utgår 
främst från tidigare arbete inom ramen for 
UHÄs FoU-program. 

Avslutningsvis nämns några problem som 
vi gärna vill diskutera: Finns det svenska 
motsvarigheter till det Bourdieu benämner 
kulturellt kapital? Vilka indikatorer kan i 
så fall tänkas vara användbara? Finns det 
en (kanske specifikt svensk) kapitalform 
som vi forslagsvis kan kalla >>organisa-
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tionskapital», som ger tillträde till viktiga 
maktfält (statlig och kommunal politik och 
admini!)tration, fackföreningsrörelsens le
darskikt)? Under folkrörelsemas pionjärpe
riod uppstod möjligen en viktig kapitalform, 
eller åtminstone en etos, förkroppsligad av 
dem som hyllade vad Ronny Ambjömsson 
kallar idealet om den skötsamme arbetaren. 
Ä ven Lars Furuland och åtskilliga andra 
bland symposiedeltagama har analyserat 
olika aspekter av ett sådant >>folkrörelseka
pital<<, som inte tycks kunna reduceras till 
nedsjunken borgerlig kultur. Är det här vi 
har att söka den specifikt svenska primitiva 
ackumulation som ledde fram till dagens 
>>organisationskapital»? 

Varför kulturforskning? 

Först några ord om diskussionssammanhan
get där den följande texten vuxit fram, och 
om kultutforskning i allmänhet. 

>>De studerande i högskolan» är sam
lingsnamnet för ett halvdussin projekt inom 
UHÄs FoU-program. I fyra års tid har pro
jektens medarbetare haft ganska täta sam
mankomster tillsammans med universitets
lärare, forskningsadministratörer och in
bjudna gäster - ett rullande arbetsseminari
um, med åtskilliga discipliner representera
de och nära kontakt med det så kallade fäl
tet; projektmedarbetarna var verksamma 
som högskole- och universitetslärare runtom 
i landet. Högskolans vardag sådan den tedde 
sig från lärarens utkikspunkt var aldrig 
långt borta. 

Men det var studenterna som var studie
objekten. Bakom iden om en serie undersök
ningar av de studerande i hpgskolan fanns 
ett tidstypiskt stämningsläge. Detta var i 
böljan av åttiotalet. Åtskilliga administra
törer, forskare och blivande forskare kände 
att det slags information som ackumulera
des på UHÄ och andra håll - siffermaterial 
om studerandeströmmar, social bakgrund 
och examinationsfrekvenser - lämnade allt
för många frågor obesvarade. Vilken slags 
kunskap behövs i stället? Nymarxismens 
förklaringsmodeller, hänvisningarna till 
Stat och Kapital och Klass, tedde sig ab
strakta och redan en smula dammiga. Sam
tidigt bevarade den växande skaran av uni-
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versitetslärare, forskare och blivande for
skare med egna erfarenheter av studentre
volten. något av sin anti-auktoritära håll
ning och ett patos för de dominerade (i hög
skolan: studenterna, särskilt de som inte är 
födda akademiker). Allt detta och mycket 
annat (t ex decentraliseringspolitiken, se 
avsnittet om grodperspektivet nedan) gav 
näring åt en ny förhoppning: att närstudier 
av studenternas vardagsliv skall ge besked 
om högskolans verkliga verklighet. Den 
>>etnometodologiska vågen>> hade nått 
forskningen om högskolan. 

Samma fenomen kunde iakttas på fler håll 
inom det samhällsvetenskapliga fältet: ett 
växande intresse för subjektivitet och var
dagsliv, livshistorier, ungdomskulturer, 
subkulturer och motkulturer, och över hu
vud taget ett uppsving för forskningsrikt
ningar med förledet >>kultur->>. Den mest 
allmänna sociologiska förklaring är förmod
ligen att nya pretendenter trätt in på uni
versitetsfältet, med en social bakgrund som 
skilde dem från den föregående akademiker
generationen och med dåliga framtidsutsik
ter inom den akademiska världen så som 
den såg ut. De hade formats inom och av (och 
själva format) helt andra politiska och kul
turella rörelser och var obenägna att accep
tera universitetsfältens doxa. Exempelvis 
ungdomskulturforskare med bakgrund i mu
sikrörelsen bar med sig en habitus (uttryckt 
i intresse för frigörelse, motståndspotentia
ler, >>den subjektiva faktorn>>) som idag be
tyder mycket för debatten och t o m forsk
ningen om ungdomskultur. Dessa nya pre
tendenters dispositioner var kort sagt ofö
renliga med en sociologi eller pedagogik som 
öppet tjänade statsapparatens utrednings
och kontrollbehov, en antikvarisk etnologi 
eller en litteraturpedagogik som utgick från 
en auktoriserad kanon och bortsåg från ele
vernas erfarenheter och behov. 

Det är uppenbart att de utmanade fältets 
doxa. Tag till exempel Jan Thavenius med 
fleras litteraturpedagogiska arbete i Lund! 
Numer förutsätts kultursidesläsarna bekan
ta med uttrycken ,, Lundaforskama>> eller 
>>Thaveniusgruppen>>. Hur kan det komma 
sig? Att denna lilla krets, som knappast till
hört de ivrigaste i kampen om akademiskt 
erkännande och forskningsanslag, tilldelats 
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positionen av självklar referenspunkt inom 
de kulturella och litteraturvetenskapliga 
fålten - de brukar närmare bestämt tilldelas 
rollen som kulturarvets fiende nummer ett
kräver en förklaring. De har utvecklat en 
heterodox diskurs som tvingar de ortodoxa 
att uttala den doxa som annars ter sig själv
klar och därför odiskutabel (ungefår: det 
finns en given litterär kanon och den bör lä
ras ut i skolan). Den sociologiska förklarin
gen till att de tilldelats en sådan position 
torde vara att de, för det första, till det litte
raturvetenskapliga fältet och kulturdebat
ten importerat värden som hyllas inom an
dra politiska och kulturella fält, och för det 
andra framstår som representanter för alli
anser med andra fålt (skolan, SÖ, UHÄ); allt 
samverkar till att locka fram motstötar från 
de ortodoxa som känner sig kallade att för
svara universitets, litteraturvetenskapens 
eller det kulturella produktionsfåltets auto
nomi. 

Men varför detta intresse för forskning 
med förledet >>kultur->>? En delförklaring 
är den jag här illustrerat med exemplet Pe
dagogiska gruppen i Lund. Stickordsmäs
sigt: Först en demografisk katastrof, sextio
talets och det tidiga sjuttiotalets inflöde av 
studenter som på grund av sociallivshistoria 
(överrepresentation av medelklass utan aka
demiska traditioner) och dåliga chanser till 
framtida positioner inom universitetsvärl
den inte var disponerade att acceptera uni
versitets interna värden. Som en följd därav 
invaderades de kulturella produktionsfålten 
några år senare av nya heterodoxa preten
denter, med bakgrund i rörelser som i hög 
grad handlar om nedbrytning av gränser 
mellan grupper (intellektuella/arbetare; 
konstnärer/publik; regissör/skådespelare; 
lärare/studerande; den rika världen/tredje 
världen, etc). En symbolisk pendang till den
na sociala gränsupplösning var de diskurser 
som syftade till upplösning av gränser mel
lan genrer, mellan scen och salong, mellan 
vetenskapliga discipliner, mellan vardagsliv 
och politik, etc. Intresset för samhällsveten
skaplig forskning om kultur i vid mening, 
som vardagsliv och subjektivitet, tar sig oli
kartade uttryck men därbakom kan vi, på 
agenternas nivå, kanske skönja ett tydligare 
mönster, nämligen en jäm:furelsevis välav-

gränsad habitus, med andra ord ett nytt slag 
av förkroppsligat kulturellt kapital som gör 
att agenterna inte är disponerade att godta 
gränserna mellan de samhällsvetenskapliga 
fålten eller den formaliserade eller matema
tiserade forskningen av amerikanskt snitt 
vars aggregationer på hög nivå, rutor och 
pilar och fyrfåltsdiagram och korrelations
beräkningar förefaller ge en alltför schema
tisk bild av kulturen i vid mening. 

En hypotes är alltså att de samhällsveten
skapliga fålten förändras genom inflöde av 
nya människor, eller, för att uttrycka saken 
mer strukturellt: genom att nya former av 
kulturellt kapital (förkroppsligat som habi
tus, dvs system av dispositioner, hos nykom
lingarna) importeras till fålten. 

Ibland får jag intrycket att det samhälls
vetenskapliga fåltet verkar ha sin egenlogik 
som driver fram en allt högre grad av forma
lisering, samtidigt som yttre inflytanden 
med jämna mellanrum åstadkommer ett 
återvändande till den sociala världen och 
kulturen i vid mening: 

I brist på en bättre term kan vi tala om en 
>> formaliseringsspiral>>. Formaliseringen 
har sin sociala grund i konkurrensen inom 
fåltet som tvingar fram en specialisering, 
både av metoderna (kampen om monopol på 
den vetenskapliga domsrätten sker med me
todfrågorna som vapen, vilket gynnar allt
mer sofistikerade metoder och alltmer av
gränsade och abstraherade empiriska mate
rial) och av agenterna (experten på åldrings
pedagogik är inte särskilt konkurrensutsatt, 
därav samhällsvetenskapens fortgående del
ning i subdiscipliner - hellre vara den främ
ste i sin hemstad än nummer två i Rom). 

Med jämna mellanrum framträder så for
skare som utmanar den fortgående formali
seringen och specialiseringen. Den sociala 
världen liknar ju knappast forskningens mo
.deller och grova klassificeringar, säger de. 
Så sade Weber och durkheimianerna när de 
utmanade marxismen och filosofin, så sade 
de symboliska interaktionisterna, etnometo
dologerna och Bourdieu när de utmanade 
den formaliserade sociologin. Och när hete
rodoxa pretendenter tillgriper den bepröva
de ad fontes-strategin, hänvisar de gärna till 
föregångsmän som representerar bredare te
orier och metoder, från Marx och klassiska 
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kontinentala sociologer och framåt (återupp
täckten av Norbert Elias åren efter 1968, el
ler de senaste årens Simmel-renässans). 

Vad är för övrigt en klassiker? Det är kan
ske först under konjunkturer när heterodoxa 
forskare kan gräva fram föregångare och an
vända dem för att utmana den halvgamla 
ortodoxin som dessa böljar framstå som 
verkliga föregångsmän, som förebildliga 
portalfigurer inför en kommande utveck
ling? Vetenskapsmän och deras verk kan dö 
på två sätt. Antingen dör de rätt och slätt, 
dvs avfärdas när en ny generation övertar 
dominansen inom fåltet (de nya pretenden
temas främsta vapen brukar vara att sänka 
värdet på de investeringar och det specifika 
kulturella kapital med vars hjälp den före
gående generationen intagit sina positio
ner). Eller också upphöjs de till klassiker, i 
likhet med de romerska kejsare som >>kon
sekrerades», dvs tilldelades gudomlig sta
tus efter sin död. 

Sammanfattningsvis: Samhällsvetenska
pens interna konkurrens tycks driva fram 
specialisering, formalisering och abstrahe
ring. Då och då uppträder dock män som på
talar att vetenskapen fjärmat sig från den 
sociala värld som är välbekant för alla som 
inte är professionella forskare: den helhetli
ga världen av socialstrukturer, praktiker 
och livsstilar, språk och symboler. Dessa im
pulser tycks alltid tillföras disciplinerna uti
från: från sociala eller kulturella rörelser, 
från politiska eller administrativa fålt- el
ler, som när det gäller fenomen som den 
»lingvistiska vändningen» eller »den et
nometodologiska revolutionen» inom socio
login, från andra forskningsdiscipliner. Här 
kan den akt av konsekration som upphöjer 
vetenskapsmän och deras verk till rang av 
klassiker komma väl till pass, eftersom urso
dologerna undvek gränsdragningar mellan 
»mikro» och »makro» och disciplinupp
delningar i sociologi, etnologi, historieskriv
ning etc - och än mer uppdelningar i utbild
ningssociologi, kultursociologi och så vidare 
- och fåste vikt vid vad Durkheim och Mauss 
benämnde »totala sociala fenomen». Var
efter cirkeln böljar slutas när programför
klaringarnas tid är förbi, dvs när den akade-
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miska konkurrensen gör sig påmind och me
toderna skall förfinas och göras resistenta 
mot konkurrentemas kritik; då tar speciali
seringen, formaliseringen och abstraheran
det ny fart. 

Så långt ett försök till självreflexion inför 
symposiet. Några reservationer är på sin 
plats. Det finns fler element som bidrar till 
att förklara dagens intresse för kulturforsk
ning tvärs över disciplingränsema, bl a sak
förhållandet att det i Sverige varit jämförel
sevis ont om plattformar för arbete i gräns
landet mellan de samhällsvetenskapliga och 
humanistiska disciplinerna. De ovan be
skrivna intellektuella marknadsmekanis
merna är kanske mindre framträdande i 
Sverige än i, låt säga, Frankrike eller Väst
tyskland, på grund av att en stor del av t ex 
sociologin och pedagogiken ingår i utred
ningsväsendet där insatser i striden om 
klassikernas värde knappast är det främsta 
konkurrensmedlet. Vidare finns det i Sveri
ge liksom på andra håll tendenser som är 
motsatta dem jag skisserat; i synnerhet 
inom humaniora finns starka protektionisti
ska strömningar: litteraturvetenskap skall 
syssla med det specifikt litterära, inte med 
sociala förhållanden eller kultur i vidare 
mening. Men jag tror att beskrivningen 
ovan stämmer tämligen väl åtminstone för 
den generation av yngre pretendenter som 
faktiskt beretts tillträde till det samhällsve
tenskapliga konkurrensfåltet. Dessa tillhör 
onekligen den s k 68-generationen. Det drö
jer mänskligt att döma ytterligare några år 
innan nästa generation med ett eget pro
gram, poststrukturalisterna och postmoder
nisterna (som inte är särskilt manstarka i 
Sverige), kan förväntas delta i det akademi
ska spelet. 

Efter dessa spekulationer om den så kalla
de tidsandan återvänder jag nu till den nå
got mer hanterliga frågan om utforskandet 
av högskolan. I enlighet med samma anda 
kom våra diskussioner inom UHÄs stude
randeprojektgrupp att i hög grad handla om 
de så kallade kvalitativa metoder som prö
vades i delprojekten, hur dessa kunde bidra 
till en bättre förståelse av högskolan, och 
kanske till att göra högskolan bättre. De föl-
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jande funderingarna var ursprungligen in
lägg i den debatten. 

Att välja utkikspunkt 

Inom huvudfåran av nordamerikansk, och 
därmed svensk, samhällsvetenskap frågar 
man sällan var man själv är placerad när 
man ställer sina frågor till världen. Tag den 
välbekanta trätan om kvantitativa metoder 
versus kvalitativa, hårddata versus mjukda
ta, >>makro>> versus >>mikro,,, amerikan
ska versus kontinentala läromästare! Den 
framställs inte sällan som en tävlan där 
>>vetenskapssynema>> blir mytiska storhe
ter, Jättarnas kamp mot Gudarna, högt ovan 
den människornas värld där forskarna lever 
sina liv. Om vi i stället ser forskning som 
praktik, bedriven av människor av kött och 
blod, så finner vi helt enkelt olika sociala 
grupper, som byter och strider om symboli
ska och materiella tillgångar och som sär
skiljer sig med hjälp av olika strategier och 
investeringar: det finns somliga som inve
sterat tio, tjugo eller trettio år åt att räkna 
statistik och odla bekantskap med anglo
sachsiska kolleger, och det finns andra som 
investerat i läsning av tjocka tyska och fran
ska böcker. Våra vetenskapsteoretiska 
ståndpunkter blir begripliga forst när vi fun
derar över vilka sociala grupper som befol
kar forskningsfältet, och hur det skapats; 
dagens frontlinjer är i hög grad ett resultat 
av utgången av tidigare uppgörelser mellan 
sociala grupper och konkurrerande tanke
skolor. Här kan for övrigt utbildningssocio
login göra nytta, ty >>tankeskolor>> har nä
ra samband med skolor i vanlig mening; åt
skilliga vetenskapsteoretiska särdrag som vi 
brukar räkna som nationella egenheter -
>>anglosachsiskt>>, >>kontinentalt>> - kan 
ledas tilbaka till olikheter i ländernas ut
bildningssystem. Genom att lära känna 
forskningsfältet i denna mening, reglerna 
for hur nya pretendenter upptas i gemenska
pen, vilka investeringar och insatser som 
krävs for deltagande i spelet, vilka oriente
ringsriktningar som står till buds, vilka vär
den som står på spel och vilka symboliska 
och ekonomiska vinster som finns att hämta 

- genom kunskap om allt detta och om vår 
egen placering i fältet har vi en chans att 
forstå varfor vi ser världen som vi gör. Vi 
väljer inte utkikspunkt hur som helst. Vaije 
socialt fält - det gäller inte bara forsk
ningsfältet- har sina maktpoler och oriente
ringsmöjligheter och på forhand uppdragna 
rörelseriktningar ( ungefår som ett magnet
fält, därfor fält-metaforen) som vaije inträ
dande tvingas fOrhålla sig till. 

Ett sådant sociologiskt perspektiv på in
tellektuellt arbete uppfattas ofta, särskilt av 
intellektuella, som motbjudande, som ett il
lasinnat påhopp och ett fornekande av tan
kens frihet. Den reaktionen är svår att for
stå. Våra tankar blir varken bättre eller 
sämre fOr att de beror på något. 

Man kunde tro att den >>positivistiska>> 
blindheten for den egna placeringen som for
skare leder till en >>naturvetenskaplig>> ob
jektivistik syn på världen. Motsatsen är van
ligare, paradoxalt nog. Den som är tillräck
ligt obekymrad om forutsättningarna for de 
egna ståndpunktema smugglar gärna, och 
ofta i de bästa avsikter, in dem som outtala
de premisser i sina undersökningar. Därmed 
blir samhällsvetenskapen en instans som dö
mer i stället for att forklara. Låt oss välja ett 
exempel från utbildningsforskningen. Till 
den svenska utbildningspolitikens doxa, det 
vill säga självklara och i egentlig mening 
odiskutabla grundsatser, hör att det är önsk
värt att högskolan rekryterar många arbe
tarklassbam. Åtskillig utbildningsforsk
ning bygger på samma ide, som må vara god 
eller fordärvlig. För egen del tilltalas jag av 
tanken, men motargument saknas som be
kant inte: varfor skall just arbetarklassen 
berövas sina begåvningar? Järnverksarbe
taren Nils-Erik Perssons studieavbrott, 
hans djupt kända obehag infor en utbildning 
som leder till individuell social uppstigning, 
är en praktisk kritik av den officiella utbild
ningspolitiken2. 

Antingen iden är god eller dålig, så bör 
den, enligt min mening, inte tjäna som in
byggd forutsättning inom utbildningsforsk
ningen. Det hindrar inte att den kan motive
ra oss att intressera oss for utbildningsforsk
ning och kanske själva ägna oss däråt, och 

91 



den behövs när resultaten skall diskuteras 
och i många andra sammanhang. Men om vi 
opererar in den i våra försök att förstå hög
skolan så kastrerar vi vår kunskapande för
måga. Det gör exempelvis att vi blir mer in
tresserade av marginella förändringar i all
tagningsstatistiken än av sakförhållandet 
att denna grupp, över hälften av befolknin
gen, tar mindre än en tredjedel av högskole
platserna i anspråk, medan akademikerbar
nen, motsvarande vart sjuttonde svenskt 
barn, besätter var sjätte plats. Den funda
mentala frågan om hur olika sociala klasser 
och skikt använder högskolan försvinner ur 
synfältet om man på förhand bestämmer sig 
för att det intressanta är om arbetarbarnens 
representation på högskolan ökat till 34 pro
cent eller sjunkit till 30 procent. 

Förklaringen till att frågor som den sist
nämnda givits så stort utrymme är enkel. 
Politiker och planerare kan inte ingripa sär
skilt mycket i de sociala gruppernas repro
duktionsstrategier (dvs hur samhällsklasser 
och skikt, yrkesgrupper och familjer bland 
annat genom att placera sin avkomma på 
olika utbildningsinstitutioner försöker beva
ra eller öka sitt innehav av symboliskt och 
ekonomiskt kapital). Vad politiker och pla
nerare kan göra är marginella, men för den 
skull inte oviktiga, ingrepp med hjälp av de 
instrument som står dem till buds. När det 
gäller högskolan kan de påverka organisa~ 
tionsfrågor, skilda utbildningars dimensio
nering och lokalisering, tillträdesregler, 
spärrar och meritvärdering; samt studiefi
nansieringsfrågor och annat som har med de 
studerandes existensvillkor att göra. 

Efterkrigstidens utbildningsforskning har 
varit nära knuten till politikernas och pla
nerarnas behov. Inget ont i det. Problemen 
uppstår dels när denna speciella utkiks
punkt, som är en bland många tänkbara, för
blir oredovisad, dels när andra forskningsin
riktningar trängs ut. 

Fågelperspektivet på högskolan 

»Högskolan», det är efter 1977 års reform 
namnet på all offentlig utbildning efter gym
nasieskolan. När vi talar om »nya grup
per» som flyttat in i högskolan, innebär det 
därför framför allt att utbildningar, som of-
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tast inte alls är nya men dit studerande från 
lägre socialgrupper brukat söka sig, flyttats 
in i högskoleorganisationen. Om vi däremot 
ser till traditionella universitet och högsko
lor, det vill säga utbildningar som krävt stu
dentexamen, är det mest slående att de stu
derande fortfarande har ungefår samma so
ciala bakgrund som för något decennium se
dan - de förändringar som skett på senare år 
har snarast inneburit att de övre sociala 
skikten stärkt sitt grepp om prestigeutbild
ningarna. 

Något har dock hänt: kvinnorna har onek
ligen blivit fler. För första gången någonsin 
är de nu fler än männen inte bara på sjuk
sköterske- eller förskollärarutbildningarna 
utan också inom den »traditionella>> delen 
av högskolan, det vill säga den del som tidi
gare förutsatte studentexamen. Förklarin
garna är flera: att männen håller ställnin
garna inom de mest prestigeladdade och lön
samma utbildningsvägarna (det är .ett fak
tum); att åtskilliga bland de övriga traditio
nella universitetsutbildningarna sjunkit i 
värde; att männen väntar med sin högskole
utbildning, vilket innebär att skillnaderna 
efterhand kan komma att minska; samt att 
kvinnorna, trots allt, gjort vissa varaktiga 
inbrytningar. 

En annan viktig förändring är att andelen 
män ur arbetarklassen minskat (många 
bland dessa återfinns i stället på tekniska 
gymnasieutbildningar). Detta är ytterligare 
en betingelse för kvinnornas intåg på hög
skolan. Vi kan uttrycka saken så att arbe
tarklassens söner upplåter sina högskole
platser till kvinnor ur samtliga samhälls
klasser. Hur detta skall tolkas är en öppen 
fråga. Fler kvinnor i högskolan kan vara ett 
tecken på att männen skaffar sig andra möj
ligheter. Som investering betraktad kan en 
teknisk gymnasieutbildning ge bättre utdel
ning än en utbildning till kulturkommuni
katör eller psykolog eller tandläkare. Dess
utom sker dagens utbildningsexplosion inte 
som för tjugo år sedan på högskolan, utan i 
näringslivets regi- vilket, om vi hårdrar en 
smula, innebär att det kostar kvinnliga hög
skolestuderande tvåhundratusen kronor i 
studieskuld att skaffa sig en utbildning som 
är mindre arbetsmarknadsanpassad än den 
som åtskilliga män får gratis. Allan Svens-
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son, som tidigt varnade för konsekvenserna 
av de växande skuldbördorna, har talat om 
den >>negativa hemgift>> som högskoleut
bildade kvinnor medför i boet. 

Detta exempel påminner oss om att grän
serna mellan gymnasieskola, högskola och 
andra bildnings- och karriärvägar är admi
nistrativa indelningar. De är ingalunda na
turliga. En utbildning på gymnasieskolans 
fyraåriga tekniska linje är med de flesta 
mått mätt mer kvalificerad, kvalificerande 
och profitabel än åtskilliga högskoleutbild
ningar; för den enskilde är det inte säkert 
att den s k högre utbildningen framstår som 
högre. Dessutom finns det många tecken på 
att gränsen mellan utbildning i offentlig re
gi och utbildning i privat regi luckras upp. 
Högskoleinstitutionerna uppmuntras av 
statsmakterna att låta näringslivet bekosta 
utbildningar - och den uppdragsutbildning 
som högskolan står till tjänst med är numer 
ofta poänggivande, vilket bland annat inne
bär att företag fått möjlighet att köpa sig 
förbi högskolans spärrar (en fil kand eller 
doktorsexamen till förtjänta medarbetare!). 

I förening med de nyinrättade så kallade 
förnyelsefonderna, som enligt planerna skall 
styra över storföretagens vinster till bland 
annat utbildning och forskning, kan dessa 
nya regler för uppdragsutbildning komma 
att betyda en genomgripande förändring av 
högskolans villkor - tillflöde av friska pen
gar och utrymme för nya kreativa insatser, 
eller försvagning av högskolans självstän
dighet i förhållande till marknaden, nä
ringslivet, politikerna och förvaltningen, be
roende på hur man vill se saken. Och hur 
man ser saken beror på utsiktspunkten: en 
lärare i datalogi eller biokemi har större an
ledning till optimism än en lärare i klassisk 
fornkunskap. 

Ett är säkert: omställningen kommer inte 
att bli problemfri. Av tradition har universi
tets självständighet bland annat inneburit 
att universitetslärarna och forskarna själva 
avgör vad som är värdefull utbildning och 
forskning - låt vara att politiker och andra 
kan bestämma resursfördelningen, de har 
ändå inte kunnat sätta betyg på verksamhe
ten. Universitetsidealet >>de lärdas repub
lik<< innebär en tro på att universitetslärarna 
själva är bäst skickade att kora segrarna i 

sina interna kraftmätningar. Det är intres
sant att notera att en materiell förutsätt
ning för det här synsättet, nämligen svenska 
universitetsprofessorers någorlunda lika 
lön, inte längre gäller. År 1986 tilldelas för 
första gången vissa förtjänta professorer, el
ler snarare professorer med högt marknads
värde (återigen torde glädjen vara större på 
de tekniska högskolorna än bland humanio
ralärarna) individuella lönepåslag, vilkas 
storlek avgörs inte av kollegerna utan av 
den lokale arbetsgivaren. 

Sådana överväganden kan vi göra när vi 
betraktar högskolan ur fågelperspektiv. 
Med hjälp av befolknings-, högskole- eller 
yrkesstatistik kan vi kartlägga dess plats i 
förhållande till samhällsklassernas rörelser. 
Genom att studera förhållandet till andra 
maktfålt (ekonomins, politikens, förvaltnin
gens etc) kan vi få en uppfattning om ytterli
gare betingelser för högskolans utveckling, 
exempelvis den aktuella försvagningen av 
dess autonomi. 

Fågelperspektivet har sitt pris. Komplexi
teten, de regionala och lokala särdragen, de
taljerna hotar att försvinna ur blickfåltet. 
Till en viss grad kan - men därtill krävs 
örnblick och mycket arbete - kvantitativa 
studier av stora material ge inblickar även i 
mer komplexa förhållanden. Det kan vara 
möjligt att finna regelbundenheter även i 
fråga om företeelser som vid första påseende 
bryter gängse mönster: kvinnor som väljer 
teknisk utbildning har kanske i hög ut
sträckning fåder med tekniskt yrke, arbetar
barn som mot alla odds tillägnar sig ett stort 
utbildningskapital härstammar kanske ofta 
i en eller annan mening ur en arbetarari
stokrati. Man kan använda nationell stati
stik för att leta efter regionala och lokala 
skillnader, eller skillnader mellan och inom 
yrkesgrupper. Ett exempel: Ulf P. Lundgren 
har som en hypotes föreslagit att på mindre 
orter vissa yrkesutövare såsom taxichauffö
rer, handlare etc, vilka sköter >>förbindel
serna>> mellan social skikt och som har goda 
kontakter med högre samhällsklasser och 
med mer urbana miljöer, besitter en mycket 
större potential för social uppstigning än so
cialgruppsklassificeringen låtar ana. En så
dan hypotes skulle relativt enkelt kunna 
kontrolleras med hjälp av folkbokföringsre-
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gistrens och utbildningsregistrens uppgifter 
om barnens utbildnings- och yrkeskarriärer. 

Resultaten från studier av stora statisti
ska material kan dock inte stå för sig själva. 
Idag är det en truism att säga så, vilket in
nebär att synen på samhällsvetenskaplig 
forskning ändrats under det senaste decen
niet. 

Grodperspektivet 

På senare år har också i vårt land mjukdata
sociologi, »antropologiska» tekniker, etno
metodologi etc upplevt en högkonjunktur. 
Det har inneburit en behövlig självreflexion 
bland samhällsvetarna, och i någon mån 
fungerat som vaccin mot de slarviga genera
liseringar och det genomsnittstänkande som 
ofta ackompanjerat det alltför ensidiga bru
ket av statistiska metoder. 

J ag skall här pröva en förklaring till de 
mjuka metodernas framryckning. 

Att forskarens utkikspunkt så sällan redo
visas kan vara en förklaring till att högsko
lans lärare och andra s k praktiker ofta mött 
utbildningsforskningen med misstro: detta 
har inget med vår verkligliet att göra. Den 
oförberedde läsaren som får en forsknings
rapport i handen utan att veta att den skall 
tjäna som beslutsunderlag för politiker och 
planerare eller som ammunition i interna 
fejder dem emellan, eller tillfredställa an
slagsbeviljare, eller utvidga en ämnesföre
trädares inflytandesfår, eller skaffa någon 
en doktorsexamen, reagerar med vag olust 
och är föga mottaglig för den inspiration som 
läsningen kanske hade kunnat erbjuda. 

Vad som i USA kallats den etnometodolo
giska revolutionen har således nått Sverige. 
Kvalitativa metoder, hänvisningar till etno
logi och kultursociologi, processtudier, feno
menologiska och interaktionistiska studier 
och undersökningar av ,. Iife span» och 
»Iife course», kartläggningar av socialise
ring, vardagsliv och Lebep.swelt, ungdoms
kulturforskning och så vidare efterfrågas. 
Räknekarlarna har tvingats på defensiven. 

Detta är i första hand en omsvängning i 
debatten. Den märks på tidningarnas kul
tursidor eller när föreläsare skall inbjudas: 
hellre en antropolog med förmågan att be
rätta mustigt om vardagslivet än en grå sta-
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tistiker. Fortfarande flyter dock mycket 
forskningspengar till kvantitativa under
sökningar, och bland de kvalitativa är åt
skilliga tämligen tafatta: man kunde tro att 
de skulle bygga på antropologins eller socio
logins landvinningar - sådana är inte sällan 
anspråken - men produceras ofta av trebe
tygsstuderande eller doktorander vilka al
drig givits chansen att lära sig hantverket. 
Detta kan inte bara skyllas på ansvarslösa 
handledare eller föråldrad grund- och for
skarutbildning (urvattnade kurslistor med 
amerikanska textbooks i stället för sam- . 
hällsvetenskapliga klassiker och annan ori
ginallitteratur): att bygga forskningsmiljöer 
kostar pengar, och tid, kanske decennier. 

På utbildningsforskningens område är 
omsvängningen mycket märkbar. Efterfrå
gan på »kvalitativa>> metoder växer och de 
som sysslar med statistiska metoder tvingas 
i många sammanhang motivera sin verk
samhet. Jag tror att decentraliseringspoliti
ken bidragit både till att skapa nya förvänt
ningar på utbildningsforskningen och till att 
ge nya avnämargrupper röst. Kort sagt har 
man på lokal och regional nivå behov av att 
» kän:p.a igen sig»: administratörer, linje
nämndsledamöter, utbildningsledare,· stu
dievägledare och många andra behöver stoff 
för sina diskussioner och instrument för pla
nering, resursfördelning och maktkamper. 
Dessutom tillkommer nya skikt som sysslar 

· med regional och lokal utvärdering, utveck
lingsarbete, forskningsanknytning, etc. Tyd
liga exempel finner man inom »nya» hög
skoleområden som vårdlärarutbildning, so
cialt arbete etc, där i enlighet med den nya 
högskoleorganisationen forskning skall be
drivas, med följd att det växer fram nya 
forskningsområden. Ett exempel är sjukskö
terskornas »omvårdnadsforskning>>, som 
framför allt karaktäriseras av konkurrensen 
med läkarprofessionens hittillsvarande mo
nopol på att definiera vad vetenskapligt legi
timerad kunskap på det medicinska området 
vill säga. Ett annat exempel är lärarutbil
darnas intresse för didaktisk forskning: här 
begåvas metodiklektorerna, en yrkeskår 
som för inte länge sedan befann sig långt 
från universitetsvärlden och som fortfaran
de trots sin tjänsteställning i många fall sak
nar akademisk examen, med en välkommen 
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chans att konkurrera med pedagogiklekto
rerna och pedagogforskarna om forsk
ningspengar och ära. 

Med andra ord: de nya kraven på forsk
ningen kan tOlkas sociologiskt så att nya ex
panderande sociala grupper gör sig gällande 
som >>avnämare>> av forskning, däribland 
människor som fått chans att lämna den 
praktiska yrkesutövningen för att i stället 
ägna sig åt utvärdering, forskningsanknyt
ning eller forskning, men även - om vi hål
ler oss till högskolan - administratörer, lin
jenämndsledamöter m fl på regional och lo
kal nivå vilka till följd av decentraliseringen 
fått chans att säga sitt om forskningsangelä
genheter. Kraven tar sig uttryck i missnöje 
med en forskning som producerat underlag 
för den centrala planeringen. Sådan forsk
ning, som avkastar rikstäckande tabeller 
över examinationsfrekvenser, studieavbrott 
eller hur studerandeströmmar flyter hit el
ler dit, och som är av intresse för politiker 
och administratörer på utbildningsdeparte
mentet, SÖ eller UHÄ, ter sig inte lika oum
bärlig när den betraktas från lägre nivåer 
inom högskolan. Där vill man i stället 
>>känna igen sig>>. Interaktionistiska mi
krostudier av studenternas möte med stu
dievägledaren eller antropologiskt anlagda 
studier av deras vardag förefaller ge bättre 
besked om varför somliga misslyckas på ten
torna eller varför kvinnorna väljer att bli 
förskollärare i stället för fysiker. 

Den här utvecklingen är välkommen i den 
mån forskningen blir till glädje för fler män
niskor och dess metodarsenal berikas. Men 
den är inte enbart av godo. Det frodas en 
övertro på 'vad forskningen kan åstadkomma 
bara den anlägger grodperspektiv. Det är ett 
misstag att tro att studier av, låt säga, hur 
vardagen gestaltar sig för en liten grupp stu
derande skulle representera en verkligare 
verklighet än studier av stora statistiska 
material. För att resultaten skall kunna tol
kas måste studier av högskolans vardag ror 
det första vara någorlunda seriöst genomför
da - det duger inte med oförpliktande sub
jektivistiska impressioner under antipositi
vistisk flagg - och för det andra knytas till 
studier av bland annat varifrån de studeran
de kommer, vad de har i bagaget hemifrån, 
och vart de är på väg, vilka positioner i yr-

kesliv och socialstruktur som väntar dem ef
ter utbildningen. Här krävs statistiska ma
terial. Isolerade mikrostudier ger när det 
kommer till kritan sällan särskilt intressan
ta besked om hur verkligheten ser ut på en 
viss högskoleort, en viss utbildningslinje, en 
viss institution. Lärarna och administratö
rerna på platsen besitter en kännedom om 
de lokala betingelserna som ingen inkallad 
trebetygs- eller forskarstuderande rormår 
skaffa sig. 

Den expanderande utvärderingsbrans
chen erbjuder många exempel på den saken. 
Gröna trebetygare får i uppdrag att på några 
veckor eller månader avtäcka sanningen om 
en verksamhet vars villkor de närmast be
rörda känner oändligt mycket bättre, vilket 
är befångt av flera skäl, inte minst för att de 
senare berövas tolkningsföreträdet. Det bor
de vara en självklarhet att de som arbetar på 
en arbetsplats reflekterar över verksamhe
ten och delger andra sina erfarenheter. Men 
de frånhänds denna rättighet - som kanske 
borde vara en skyldighet för var och en som 
livnär sig på skattebetalarnas pengar- när 
särskilda utvärderare skaffar sig tolknings
företräde och föreskriver vad som är bra och 
dåligt, norrnalitet och avvikelse, och vilket 
språk, ofta amerikaniserad kvasivetenskap
lig jargong, som är giltigt för att benämna 
världen. 

Det är lika utbrett som naivt att tro att 
idiografisk forskning, beskrivningar av en
skilda fall, befinner sig närmare den verkli
ga verkligheten än undersökningar av sam
hällsstrukturen. I båda fallen är det fråga 
om en rekonstruktion i ett språk som är ve
tenskapens och enligt spelregler som upp
stått som ett resultat av tidigare strider 
inom det vetenskapliga fåltet. 

Om däremot, vilket torde gälla för åtskilli
ga utvärderingar eller små mikrostudier, 
syftet inte alls är att göra bruk av de tanke
verktyg som samhällsvetenskapliga tradi
tioner erbjuder, utan om syftet i stället är att 
bereda de inblandade eller andra med lik
nande arbetssituation tillfålle att känna 
igen sig och att fundera över och diskutera 
verksamheten, att ge dem inspiration och 
ideer och ammunition för maktkamper 
kring resursfördelning och studieorganisa
tion - i så fall är det kanske klokare (och 

95 



billigare) att inbjuda en observant och skriv
kunnig människa, en journalist eller en för
fattare, att snoka runt, tala med folk och gö
ra iakttagelser. 

I samband med diskussionerna om stude
randeprojekten gjorde vi så. Vi anlitade en 
journalist, som begav sig till en studentkor
ridor i Stockholm och intervjuade hyresgä
sterna samt spårade upp de nu medelålders 
damer och herrar vilka för snart tjugo år se
dan, under studentrevoltepoken, bebodde 
samma korridor. Journalisten skrev ned si
na intryck, som gav oss mycket att tänka på. 

Visserligen var det svårt att avgöra hur 
representativa intervjuobjekten var, men 
den svårigheten är inte mindre i samband 
med åtskilliga kvalitativa studier med ve
tenskapliga anspråk där materialen är små 
och urvalet okontrollerat. Sådana studier av 
låt säga högskolestuderande brukar, allde
les oavsett om de ursprungliga ambitionerna 
varit helt andra, som slutresultat avkasta en 
katalog över studerande->>typer>>: stre
bern, den studieovana flickan från landet, 
studenten med ett uppslukande familjeliv .. 
Sådana typologier kan ha sitt värde, men om 
främsta syftet är att utan nämnvärda förkla
ringsförsök skapa ett dylikt typgalleri, så 
finns det större anledning att läsa Balzac än 
kursböcker i enkätkonstruktion och inter
vjuteknik. 

Lika vanligt är att alltför närsynta studier 
av en viss studiemiljö eller studerandegrupp 
förleder till orealistiska föreställningar om 
»genomsnittsstudenten». Paradoxalt nog 
kan således resultaten från mikrostudier av 
homogena miljöer missbrukas på samma 
sätt som grova statistiska undersökningsre
sultat - i båda fallen stryks den mänskliga 
benägenheten att generalisera utifrån det 
välbekanta medhårs. När vi haft tillfälle att 
resa runt till olika högskoleinstitutioner, 
har vi slagits av att lärarna, studievägledar
na och andra underskattar allt det som skil
jer de studerande de möter till vardags från 
dem som studerar på andra institutioner, 
linjer och högskoleorter. Ett av forskningens 
bidrag borde vara att skänka den överblick 
som vi inte kan skaffa oss på egen hand. 

Idealet är kanske giraffperspektivet, en 
hygglig överblick över omgivningen utan att 
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vi förlorar kontakten med gräsrötternas 
värld. 

Giraffperspektivet 

Specialister behövs. Det är en specialistupp
gift för statistiker, makrosociologer, statsve
tare och andra att kartlägga samband som 
dem mellan samhällsklassernas rörelser, ut
bildningsinstitutionernas funktioner och ar
betslivets utveckling. Vi har också anled
ning att vara tacksamma för att det finns 
antropologer, etnologer, fenomenologer, kul
tursociologer och andra vilka gjort till sin 
livsuppgift att tolka världen sådan den 
framträder för människorna och som övat 
sin känslighet för vardagslivets betydelsebä
rande detaljer som de flesta av oss är för 
hemmablinda för att se. 

De flesta av oss hinner varken det ena el
ler det andra. Livet är kort, vi kan knappast 
lara oss att betrakta världen ur vare sig ett 
renodlat fågelperspektiv eller .. (utom i bästa 
fall på hemmaplan) ur renodlade grodper
spektiv. Vi har inte tid att fördjupa oss i kon
sten att samla in, bearbeta och tolka stati
stik och vi kan inte ägna månader och år åt 
ingående mikrostudier av andra miljöer än 
dem där vi vistas till vardags. 

Det kanske inte gör så mycket. För prakti
ska syften - inklusive åtskilliga forsk
ningssammanhang- är ett renodlat fågel
eller grodperspektiv sällan nödvändigt eller 
önskvärt. 

En lärare kan inte låta sig nöja med ett 
fågelperspektiv på utbildningens sociala 
funktioner. Högskolestatistikens eller lev
nadsnivåstatistikens uppgifter om samhälls
gruppernas utbildningsbanor och livsstilar 
erbjuder inget facit i fråga om det öde som 
väntar just hans eller hennes disciplar: va:rje 
lärare har mött både obildbara akademiker
barn och arbetarbarn som »har gåvan», 
som det hette förr. De regelbundenheter som 
statistiken uppenbarar är just statistiska, de 
gäller för större material. I min egen under
visningsgrupp kan det, beroende på de ele
ver jag har framför mig och mina egna insat
ser, hända att professorssonen kör på tentor
na och snabbköpskassörskans dotter brilje
rar. Det är osannolikt men inte omöjligt -
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vilket egentligen är självklart men behöver 
sägas, eftersom många lärare alldeles i onö
dan blir beklämda och tappar modet när de 
tar del av den kvantitativa utbildningssocio
logins resultat. 

Inte heller gr()dperspektivet är tillräck
ligt. Från studerandeprojekten är en erfa
renhet att isolerade studier av enskilda feno
men i högskolans värld - en viss studerande
grupp, en viss högskoleinstitution, kun
skapstraditioner inom en viss disciplin- blir 
svårtolkade så länge relationerna till andra 
fenomen är otillräckligt belysta. Att studera 
på ekonomlinjen i Karlstad är något vars 
mening är oupplösligt forenad med sakfor
hållandet att det i huvudstaden existerar en 
annan och mer ansedd institution vid namn 
Handelshögskolan. Att så många studeran
de vid Tekniska högskolan slås ut under de 
forsta terminerna kan inte forstås om vi inte 
tar med i beräkningen att de möter en sär
skild och särskiljande och i vissa avseenden 
hårt ritualiserad kultur (nollandet, festerna, 
de frekventa tentorna) som forutsätter inne
hav en specifik form av symboliskt kapital 
(att fadern är civilingenjör tycks underlät
ta), och som får sin mening därigenom att 
den inte liknar kulturen på andra utbild
ningsinstitutioner: att låta kreti och pleti gå 
kvar skulle fordunkla den aura av utvaldhet 
som kringstrålar skolan, lärarna, de tekno
loger som uthärdar de forsta terminernas 
press, samt, forstås, civilingenjörsprofessio
nen. När, for att välja ytterligare ett tydligt 
exempel, somliga (inte vilka som helst) fa
miljer i nordliga landsändar väljer att sända 
sonen eller dottern att studera inte i Umeå 
utan i Uppsala, är detta en handling som 
måste tolkas mot bakgrund av att avståndet 
mellan de bägge universitetsorterna inte ba
ra är geografiskt utan också socialt. 

Detta låter kanske självklart, men det är 
alltfor vanligt att lärare och andra inom 
högskolan stirrar sig blinda på problemen på 
sin ort, i sitt ämne, vid sin institution, bland 
sina studenter, och glömmer att villkoren på 
andra håll kan vara mycket annorlunda - så 
annorlunda att det kan leda vilse att tala om 
>>högskolan>> eller >>de studerande>> i be
stämd form. Den utbildningspolitiska debat
ten genomsyras av illa underbyggda genera-

liseringar och vaga begrepp som täcker över 
mångfalden och variationsrikedomen. 

Tag uttrycket »studieavbrott>>! Från in
stitutionens utgångspunkt täcker ordet ett 
tämligen entydigt fenomen, nämligen att 
vissa studerande forsvinner ur synfältet, vil
ket är otillfredställande for lärarna, ogynn
samt for genomströmnings- och examina
tionsstatistiken och därmed for institutions
ledningen, och dyrt for staten. Ur den enskil
des synvinkel kan »studieavbrott>> beteck
na allt från ett personligt nederlag till en 
lyckosam övergång till ett rikare liv. Ur ett 
sociologiskt perspektiv kan som nämnts stu
dieavbrott under vissa omständigheter tyda 
på att en institution eller yrkeskår, som byg
ger sin ställning på foreställningen om ut
valdhet, forsäkrar sig om att pretendenter i 
avsaknad av erforderliga dispositioner gall
ras bort. I så fall skall orsakerna till studie
avbrotten kanske inte i forsta hand tolkas 
som uttryck for brister i undervisningen el
ler studievägledningen. Det är snarare fråga 
om ett problematiskt möte mellan de stude
randes dispositioner å ena sidan och utbild
ningsmiljön och det framtida yrkesfältet å 
den andra. 

För yngre kvinnor från lägre sociala skikt 
med ett jämforelsevis blygsamt innehav av 
kulturellt kapital i bagaget kan >>studieav
brott>> sammanhänga med ett av ekonomi
ska eller ideologiska skäl framtvingat val 
mellan att studera och att bilda familj. För 
den unge akademikersonen på civilin
genjörslinjen kan »studieavbrottet>> vara 
resultatet av insikten att han hellre vill bli 
läkare som pappa eller av upptäckten att 
journalistyrket kanske är en mer tilltalande 
framtid. Åter andra studieavbrott kan i ett 
sociologiskt perspektiv signalera att en ut
bildning (jämte de yrkesområden den leder 
till) är på nedgång i forhållande till andra 
utbildningar. Tandläkarutbildningen, som 
idag rekryterar många kvinnor och många 
invandrare, kan vara ett exempel. 

slutsatsen är att olika utbildningar - lik
som olika yrkesområden, samt olika sociala 
gruppers skilda sätt att använda olika ut
bildningar och forhålla sig till olika yrkes
områden - måste studeras relationellt, som 
system av särskiljande drag. 
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Att utforska högskolefältet. Några 
förslag 

De följande tankarna om möjligheter att un
dersöka högskolefältet bygger på ett samar
bete med Mikael Palme. 

Ofta kan relationer mellan fenomen vara 
av större sociologiskt intresse än fenomenen 
i sig själva. En viss utbildningslinje eller 
högskoleinstitution får sin sociala mening 
tack vare att den skiljer sig från andra linjer 
och institutioner. Den smak som utmärker 
de studerande och lärarna i ett hörn av hög
skolefältet, låt säga det mest kulturella hör
net, Konstakademien eller Musikaliska 
Akademien, är alltid samtidigt avsmak för 
den smak som förknippas med dem som vi
stas i ett annat hörn (den ekonomiska mak
tens hörn: Handelshögskolan, Tekniska hög
skolan); en avsmak som tycks öka i styrka 
med kvadraten på det sociala avståndet. På 
samma sätt finns >>vertikala>> avstånd -
mellan läkarutbildningen och lägre vårdut
bildningar, exempelvis - och därtill som 
nämnts en regional fördelning som gör att 
avstånden mellan prestigetyngda gamla 
universitetsmiljöer och nya mindre högsko
leorter inte bara är geografiska. 

Överblicken över högskolefältet kräver 
kunskaper om hur olika sociala grupper -
samhällsklasserna och fraktioner inom sam
hällsklasserna, yrkeskårer, släkter och fa
miljer - använder utbildning för att slå vakt 
om sin ställning, främst genom att slussa in 
sina barn på lämpliga utbildningsvägar. 
Dessutom krävs kunskaper om högskolefäl
tets förhållande till andra maktfält: nä
ringslivets, politikens, journalistikens, kul
turens med flera fält. Sådant kunnande 
skaffar man dessvärre inte i en handvän
ding, och för den som vill teckna en över
siktskarta över högskolefältet är det mest 
hanterliga kanske ändå att utgå, inte från 
de sociala grupperna, eller från förhållandet 
till andra fält, utan från de institutioner vil
kas särskiljande drag konstituerar högskole
fältets struktur. 

En första indikator på de olika linjernas 
och institutionernas sociala signalement är 
de studerandes sociala bakgrund. Här är vi i 
Sverige ovanligt väl försedda med statistik. 
Annat kunde i och ror sig säga minst lika 
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mycket om de skilda institutionernas sär
skiljande drag, såsom de studerandes sociala 
framtid· eller lärarkårernas sammansätt
ning och den »etos» som präglar olika ut
bildningslinjer och institutioner, men de stu
derandes sociala bakgrund är lättare åtkom
lig i den offentliga statistiken. Dessutom le
der studiet av elevernas sociala bakgrund 
fram till viktiga frågor om familjers repro
duktionsstrategier, dvs de skilda sätt som fa
miljer ur olika sociala grupper använder för 
att bevara eller utöka sitt innehav av sym
boliskt eller ekonomiskt kapital. 

Att undersöka institutionernas signale
ment är ingen okomplicerad uppgift. Kvin
nodominansen är givetvis en viktig faktor 
när förskollärarutbildningen skall beskrivas 
liksom dominansen av studerande ur de 
översta samhällsskikten när läkarutbildnin
gen skall beskrivas, men för att bli brukbara 
måste signalementen kombinera ett flertal 
faktorer: de studerandes olika bakgrunder 
och framtider, könsfördelningen, studiernas 
uppläggning, tidsrytmerna och de värden 
som hyllas, lärarkårens sammansättning 
och etos, förbindelserna med yrkesområden 
och andra sociala fält utanför högskolan (för
skollärarutbildningens koppling till So
cialstyrelsen eller Handelshögskolans till 
det ekonomiska maktfältet). Det är den spe
cifika kombinationen av ett knippe sådana 
faktorer som ger en bestämd utbildning dess 
särskiljande karaktär. 

Att fånga utbildningars signalement är 
ett sätt att kartlägga högskolefältets struk
tur. Några kompletterande angreppssätt bör 
nämnas. 

För att studera social skiktning och social 
rörlighet utgår man vanligen från individer 
med en bestämd utbildning eller vissa yr
ken, varefter man frågar efter deras sociala 
bakgrund (vanligen med faderns so
cialgrupp, yrke, utbildningsnivå som mått). 
Det vore intressant att pröva ett annat, min
dre vanligt tillvägagångssätt (som dock tid
vis varit aktuellt, t ex Gösta Carlssons mobi
litetsstudier från femtiotalet), nämligen att 
utgå från sociala klasser, klassfraktioner 
och skikt, eller från yrkesgrupper, för att 
ställa frågan: vilka reproduktionsstrategier 
utvecklar de, i vilka utbildningsinstitutio
ner placerar exempelvis familjerna sina 
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barn? Hur fordelar sig civilingenjörernas, 
fackforeningsfunktionärernas eller journali
sternas söner och döttrar, eller barn till re
servofficerare, på olika utbildningsinstitu
tioner? 

Ytterligare en metod for att studera ut
bildningens bidrag till den sociala reproduk
tionen är att s a s gå bakvägen och med facit 
i handen- dvs med vetskap om vilka indivi
der som beretts tillträde- undersöka de in
trädeskrav, symboliska investeringar och 
insatser som gällt for olika maktfält: politi
kens, ekonomins, universitetens, journalisti
kens, etc. De sociala användningarna av ut
bildningsinstitutionerna framträder på så 
sätt i backspegeln. Vad har egentligen Tek
niska Högskolan betytt for att reglera till
trädet till dagens tekniska, industriella och 
ekonomiska maktfält? Annorlunda ut
tryckt: vilket socialt bruk gör en civilingen
jör av sin utbildningsbiografi? Varfor har så 
många roretagsledare utan egentliga tekni
ska arbetsuppgifter civilingenjörsexamen: 
Vad tillägnar sig teknologen utöver det tek
niska kunnandet? De hårda studierna ut
vecklar kanhända en allmän formåga att ar
beta under stress och en beredvillighet att 
kasta sig över nya arbetsuppgifter, och te k
nologtillvaron torde skapa eller befästa en 
självuppfattning som är tätt knuten till 
ackumuleringen av ett bestämt symboliskt 
och socialt kapital med högt marknadsvär
de. När det vidare gäller den sociala diffe
rentieringen inom civilingenjörskåren -
bland annat polariseringen mellan dem som 
hamnar i direktionsrummen och dem som 
blir driftsingenjörer och liknande- har kan
hända sommarlovsarbete på utländska fore
tag (som pappa ordnat; skillnader i utbild
ningskapital torde ofta kunna foras tillbaka 
på det sociala kapitalet, det vill säga släktre
lationer och >>kontakter>>) eller språkkur
ser varit minst lika viktigt som den tekniska 
utbildningen. Några mer generella exempel: 
som forberedelse for den framtida livsbanan 
kan ett års vistelse i USA vara helt avgöran
de for den ekonomiska maktelitens barn, el
ler tågluffarsomrarna for den kulturella me
delklassens barn, eller bosättningen i Stock
holm for den yngling som pretenderar på att 
vinna erkännande som konstnär eller poet 
eller kritiker. 

Och om vi letar efter skillnader mellan 
studerande som går samma utbildning, så 
spelar formägan att foregripa framtida krav 
stor roll for att särskilja dem som kommer 
att vinna inträde på maktfälten från dem 
som tilldelas mer undanskymda positioner. 
Det är fråga om ett foregripande som inte 
alls behöver ta sig uttryck i medveten karri
ärkalkyl eller i att man läser så att ögonen 
blöder. Som forberedelse for inträde på bland 
annat de fackliga och politiska maktfälten 
tycks studentfackligt arbete ge minst lika 
stor utdelning som avklarade tentor. När
mare bestämt har vi här formodligen att gö
ra med forvärvande av ett specifikt >>orga
nisationskapitah eller >>politiskt kapi
tal»: att träna sittfläsket; att skaffa sig en 
hållning och ett tonläge som omisskännligt 
utmärker den som gör sig till talesman for 
sina medmänniskor; att vänja sig av med no
visens benägenhet att bli ivrig, höja rösten 
och vädja om forståelse, for att i stället till
ägna sig självklarheten hos den som tar for 
givet att omgivningen vill eller måste lyssna 
- sådana talanger är inte medfodda utan re
sultat av mångårigt investeringsarbete. 

Ja, infor inträdet på fält där rekryteringen 
sker genom kooptering, utan hänsyn till for
mella meriter, kan en överdriven satsning 
på studieplanens krav till och med visa sig 
vara en black om foten. Detta är en fälla 
gillrad for uppkomlingarna: humaniorastu
denten som suttit med näsan i kursböckerna 
for jämnan och aldrig varit i New York eller 
Paris eller ens på den nya kulturella me
delklassens krogar i Stockholm har inte 
mycket att hämta på den mer prestigefyllda 
kultursides-och kulturtidskriftsmarknaden, 
där det är personkännedom jämte formåga 
att orientera sig i aktuella strider om kon
stens och kulturens värden, och framfor allt 
ådagalagd övertygelse att det är värdefullt 
att strida om vilken konst och kultur som är 
värdefull, som räknas. 

Kulturellt kapital i Sverige 

Jag har skisserat tre skilda sätt att studera 
universitetsfältet som struktur, dvs som ett 
system av skillnader mellan bland annat oli
ka utbildningslinjer och institutioner. För 
det forsta, om vi utgår från bestämda linjer 
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och institutioner, vilka olika sociala grupper 
befolkar då dessa? För det andra, om vi ut
går från bestämda klasser, klassfraktioner, 
yrkesgrupper, familjer, vilka är deras skilda 
sociala användningar av olika linjer och in
stitutioner? För det tredje, om vi utgår från 
bestämda maktfält i samhället, vilken roll 
spelar olika utbildningslinjer och institutio
ner för rekryteringen till dessa? 

Dessa tre frågor leder fram till en fjärde. I 
arbetet med studerandeprojekten har vi ofta 
haft anledning att fundera över vilka till
gångar, vilket symboliskt och ekonomiskt 
>>kapital» från hemmet och tidigare skol
gång etc, som krävs för att människor i vårt 
land skalllyckas ta sig genom högskolan och 
fram till de positioner i arbetslivet och so
cialstrukturen som är förenade med infly
tande, prestige och pengar. 

studiet av det ekonomiska kapitalet stöter 
på åtskilliga metodproblem. De gängse sven
ska teknikerna för socioekonomisk klassifi
cering, i befolkningsstatistiken och andra 
register, är besvärande oprecisa i fråga om 
exempelvis företagare och andra grupper 
som bygger sin sociala ställning på tillgång 
till ekonomiskt kapital eller närhet till det 
ekonomiska maktfältet (det är betydligt lät
tare att finna klassifikationskriterier som 
gäller grupper för vilka utbildningskapitalet 
är av större betydelse). 

Ännu svårare - och viktigare - är proble
met om det finns en svensk motsvarighet till 
det som den franske sociologen Pierre Bour
dieu benämner >>kulturellt kapital>> och 
som i hans hemland framför allt låter sig 
mätas i utbildningsnivå. Finns det specifika 
former av svenskt >>kulturellt kapital» 
som bör analyseras på annat sätt? Den bour
dieuska sociologins motsättning mellan kul
turella och ekonomiska maktfält kanske be
höver modifieras i det svenska samhället. 
Det kanske i mindre grad än i Frankrike 
existerar en dominerande, auktoriserad, le
gitim svensk kultur. Det är också tänkbart 
att det i mindre grad är fråga om ~tt konti
nuum från den auktoriserade legitima kul
turen >>nedåt>> i de sociala hierarkierna. I 
vårt land kanske det har funnits en mer 
autonom folkrörelsekultur, som inte kan re
duceras till nedsjunken borgerlig kultur och 
som möjligen idag ·konverterats till någon 
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form av organisations- eller informationska-
pital: indikatorer på innehav av sådant ka
pital kan vara medlemskap i politiska ung
domsförbund eller studentorganisationer, 
fackliga uppdrag, utredningsuppdrag, poster 
i styrelser och nämnder och liknande. 

Detta är en hypotes. Man kan tänka sig 
andra. Problemet är att man dels måste ha 
en provisorisk uppfattning om vilka skilda 
slag av >>kapital» de studerande besitter 
(en första uppgift är att söka efter användba
ra indikatorer), samtidigt som en under
byggd uppfattning om den saken förutsätter 
empiriska undersökningar. Ett är säkert, 
nämligen att såväl marxistisk klassanalys 
som traditionell socialgruppsindelning byg
ger på ett ohållbart metodiskt postulat om 
en endimensionell >>vertikal>> fördelning 
av resurser: borgarklass, mellanskikt, arbe
tarklass, respektive socialgrupperna ett, två 
och tre, eller hur man nu vill numrera dem; i 
mindre grova klassifikationer brukar man 
anta att samhällsstegen har fler än tre pin
nar, men problemet kvarstår. Bilden av en 
stege är en dålig metafor för ett socialt rum 
som utbreder sig i mer än en dimension. 

Det är uppenbart att i synnerhet medel
klasserna och den dominerande klassen för
delar sig längs en eller flera >>horisontella>> 
dimensioner, vilka kan analyseras på mån
ga sätt: exempelvis som motsättningar mel
lan att vara privatanställd och att vara an
ställd inom offentlig sektor; mellan att byg
ga sin ställning å ena sidan på tillgång till 
ekonomiskt kapital eller närhet till det eko
nomiska maktfältet och å andra sidan på ut
bildningskapital eller annat symboliskt ka
pital; mellan >>uppkomlingar>> och >>nyri
ka>> å ena sidan och familjer med ancienni
tet inom de högre klasserna å den andra; 
mellan arbete med ting och arbete med in
formation. 

Ett av Pierre Bourdieus viktiga bidrag har 
varit att han visat på sätt att göra dessa 
>>horisontella>> dimensioner, som sålunda 
kan framträda i många skepnader, operatio
naliserbara och åtkomliga för empiriska stu
dier. 

Det kan förefalla som ett överkrav på hög
skoleforskningen att den skall relatera hög
skolans fält till andra maktfält. Ändå bör 
nog frågan om de fält som utbildningen för-
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bereder ror hållas levande, i likhet med frå
gan om furhållandet mellan högskolefältet 
och andra fält. Annars blir resultaten från 
studier av en viss utbildningsinstitutions in
re liv eller av en viss studerandegrupp svår
tolkade. Förskollärarutbildningen låter sig 
knappast begripas utan kännedom om ut
bildningsinstitutionens förbindelser med po
litiska och administrativa maktfält (So
cialstyrelsen), utan kännedom om journali
stikens maktfält (kraftmätningen mellan 
debattörer som investerat i ståndpunkter för 
och emot den pedagogiska och socialpoliti
ska progressivismen), eller utan kännedom 
om den arbets- och äktenskapsmarknad som 
väntar nyutbildade förskollärare. 

Till sist några ord för att motivera den 
vikt jag här fäst vid de kulturella och ekono
miska makteliternas reproduktionsstrate
gier. 

Sociologer har ägnat oproportionerligt 

Noter: 

l. Bidrag till symposiet »Komponenter i en nationell 
kultur,,, Umeå, januari 1987, finansierat av HSFR 
och UHÄs FoU-enhet och arrangerat av Ronny Am
björnsson, Donald Broady, Lars Furuland och Orvar 
Löfgren. 
Texten är bl a ett forsök att använda inspirationen 
från den bourdieuska sociologin for att reflektera ö
ver svenska fOrhållanden. Det projekt som berörs i 
texten är Donald Broadys och Mikael Palmes nystar
tade UHÄ-projekt »Högskolefåltet i Sverige•, som 
sker i samverkan med projektet »Le champ des in
stitutions de l'enseignement superieur en France<< un
der ledning av Pierre Bourdieu och Monique de Saint 
Martin vid Centre de Sociologie Europeenne, Paris. 
Resultat från den sistnämnda franska undersöknin
gen kommer att publiceras i ett dubbelnummer av 
Actes de la recherche en sciences sociales hösten 1987. 

2. Nils-Erik Persson spelade en framträdande roll i våra 
diskussioner inom UHÄs studerandeprojektgrupp. 
Egentligen hette han något helt annat och intervjua
des i samband med Jan Holmers projekt ••Nya stude
randegrupper i högskolan», Skolgången hade in
skränkt sig till de obligatoriska åren; Nils-Erik Pers
son hade »läshuvud» men fOråldrarna tyckte att 

stor uppmärksamhet åt de grupper som kal
las underprivilegierade och resurssvaga, och 
alldeles särskilt åt »riskgrupper>> som om 
de inte kontrolleras kostar staten pengar och 
ställer till oreda. Sociologer vet ojämförligt 
mycket mer om alkoholisters och so
cialhjälpstagares liv än om företagsledares 
och fackföreningsledares, journalisters och 
biskopars. Inom högskoleforskningen finns 
goda möjligheter att rikta sökarljuset mot 
maktfälten och eliterna. Inte bara veten
skapliga utan också etiska skäl talar ror en 
sådan tyngdpunktsförskjutning. Forskaren 
slipper ge sig på de mest försvarslösa och 
utsatta, och kan, genom att i högre grad göra 
dem som i någon mån är hans likar till sina 
studieobjekt, finna en väg ut ur den intellek
tuelles vana att tala om människorna utan 
att räkna in sig själv och att tala för andra 
utan att märka att han talar i stället för 
andra. 

han borde skaffa sig ett rejält arbete. Så skadade han 
ryggen, vilket gav honom anledning att fundera på 
att »bölja läsa». Han var nu några och trettio år 
gammal och hade en del fackliga kurser bakom sig. 
Med sitt uppslukande intresse for fackliga frågor och 
arbetsmiljöfrågor foreställde sig Nils-Erik Persson 
en framtid där han på arbetsplatserna, i studiesam
manhang eller fackligt arbete, skulle kunna bli till 
nytta for sådana som sina forna arbetskamrater. Den 
nyinrättade högskolelinjen for personal- och arbets
livsfrågor verkade lockande, och studievägledare och 
syo-konsulenter forsäkrade att den skulle passa ho
nom. Han blev antagen, tog lån och satte igång. Men 
på introduktionskursen fremträdde mest personal
chefer från olika fOretag och studierna fortsatte i 
samma stil. Här skulle uppenbarligen blivande per
sonalchefer fostras. När intervjun gjordes ett år sena
re funderade Nils-Erik Persson på att avbryta sina 
studier, vilket han väl att märka inte alls uppfattade 
som ett personligt fiasko. Den värld han mötte på 
högskolan var helt enkelt inte hans. (Se vidare Jan 
Holmers bidrag i Varför Eva men inte Nils-Erik? Per
spektiv på de studerande i högskolan. UHÄ FoU
Skriftserie 1987:2, under utgivning). 
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