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Abstract 
 
This thesis deals with the construction of identity going on in Swedish stu-
dents’ societies, which is analyzed as an intersection of gender and social class. 
Theoretically, I draw on discourse analysis. Foucault’s genealogical method is 
applied in order to understand how discourses of the past are active today in 
students’ identity construction. The study is based on interviews with mem-
bers of the board of three different societies. In all, 28 interviews were made. 
Furthermore texts and pictures from each society’s homepage were examined. 
Overall, the study shows that two main discourses are activated in students’ 
identity construction. The members of the male-dominated society belonging 
to the Faculty of Natural Sciences and Technology represent a specific form of 
masculine identity in accordance with medieval ideas of student life. Being a 
student means to be without responsibility, to drink and have fun, and women 
are constructed as ‘the others’. The members see them-selves as rather ordinary 
men in the future. Women and men are active in equal numbers in the society 
of students belonging to the Faculty of Social Sciences. They activate the meri-
tocratic discourse dating back to the 18th and 19th centuries as they construct 
themselves as future men in power with the right to speak. Women can howe-
ver also represent this identity. In the society of students belonging to the Facul-
ty of Medicine, women constitute the vast majority. They also activate the 
meritocratic discourse. However, they attach new meanings in accordance 
with the female symbolic gender to what should be regarded as merits: respon-
sibility, respectability, care, and nicety. Thus, they represent a feminine identi-
ty, but the few male members do not adhere to these female symbolic norms. 
The society is an arena for the members’ resistance against hegemonic discour-
ses of gender and class that would confine them to subordinate positions in 
their future working-life. Each society provides valuable symbolic capital that 
might be important. 
 
Key words: class, discourse, gender, genealogy, ideal identity, identity construc-
tion, ideological dilemma, intersectionality, mass university, students’ society, 
symbolic capital, the other.  
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I. BAKGRUND OCH 
ÖVERGRIPANDE SYFTE 

 
Den här avhandlingen är ett resultat av en bildningsresa på två sätt. Dels är den 
en slutexamination på den formella utbildning jag följt under ett antal år. Dels 
är den också en personlig reflektion över sånt jag har förundrats över längs vä-
gen, om det som sker i den högre utbildningens sammanhang. Det vill säga 
nyfikenhet inför det som inte behandlas i kurser och utbildningsprogram utan 
snarare tillhör den mer tysta kunskap vi lär oss när vi tillhör en viss kultur. Något 
som jag lärde mig av denna kultur som ny student var betydelsen av studentlivet 
vid sidan av studierna. För att vara riktig student, förstod jag rätt snart, borde 
man delta i nollningsritualer, gå på fest (gärna mitt i veckan), plugga på ett in-
rökt café, sjunga i studentkör, spela i studentorkester, delta i studentspex eller 
engagera sig i någon typ av studentförening. Deltog en student i något eller 
några av dessa eller liknande sammanhang framstod denna person som inte bara 
en lyckad, utan också lycklig student.  
 
Studentlivet verkar även idag betraktas som en mer eller mindre självklar del av 
studietiden. På Umeå universitets hemsida kan till exempel personer som är 
intresserade av att börja studera klicka sig fram till en sida med information om 
universitetets campus. Här presentas studentlivet med fyra korta filmer varav en 
visar en undervisningssituation. De övriga visar studenter vid baren på en stu-
dentpub, mottagning (nollning) av nya studenter i olika lek- och tävlingsmo-
ment, och till sist olika sekvenser från studentspexet Brännbollsturneringen, där 
de sista bilderna visar en naken man som springer bort över planen. Budskapet 
tycks vara att detta är aktiviteter som är, eller åtminstone borde vara, lockande 
för studenter (Umeå universitet, 2005).  
 
Under arbetet med denna avhandling har jag förstått att denna möda som läggs 
ned för att få räknas som en riktig student har en mycket lång tradition inom 
den akademiska världen. Bild 1 illustrerar just de nollningsverktyg: svinbetar, 
navare, tång, yxa och hyvel, som redan under slutet av 1500-talet användes för 
att forma studenter i Uppsala. Och när individen genomgått nollningen, eller 
depositionen som den då kallades, fick denne rätten att kalla sig student och 
förmånen att åtnjuta särskilda privilegier. Då som nu har alltså livet som stu-
dent kommit att symbolisera något särskilt.   
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Bild 1. Depositionsverktyg från Uppsala universitet. Vid initationsriten användes 
verktygen för att symboliskt forma studenten till student.   
 
Den första gången jag på allvar började ifrågasätta bilden av det glada studentli-
vet var när en manlig bekant berättade om en herrmiddag på en nation vid ett 
av våra så kallade anrika universitet. I redogörelsen för denna tillställning var det 
särskilt ett inslag som förbryllade mig. Under middagen hade några nya manliga 
studenter hållit ett slags föredrag eller tal samtidigt som de utsattes för burop 
och andra tråkningar av de mer erfarna studenterna. Med tanke på hur märk-
värdigt detta universitet och nationslivet hade framställts av min bekant ver-
kade det först lite märkligt att nya studenter behandlades på detta sätt. Men 
sedan började jag fundera på varför dessa föredrag ändå verkade upplevas som 
positiva av dem som deltog vid denna tillställning. Var det för att föredragen 
kanske rent av var en träning inför de kommande studierna i att överrösta even-
tuella kritiker? Kanske var det till och med en träning i att höras, synas och stå 
pall i det dessa män föreställde sig som det kommande yrkeslivet? Var det kan-
ske en träning i social klass? 
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Nästa gång jag fick anledning att särskilt uppmärksamma en liknande herr-
middag var i det efterspel som följde med anledning av en sådan tillställning vid 
mitt eget universitet. Den här gången var det en herrmiddag för studenterna vid 
en av universitetets utbildningar där några av de kvinnliga studiekamraterna 
skötte serveringen. En av dessa kvinnor blev senare under kvällen nedtryckt på 
bordet av en av hennes manliga studiekamrater som samtidigt försökte slita av 
henne kläderna. Ingen ingrep till en början. Kvinnan ville inte polisanmäla 
händelsen eftersom hon ansåg att detta skulle försvåra hennes möjligheter att 
delta i utbildningen. Händelsen blev ändå känd och diskuterades livligt i stu-
denttidningen. På så vis blev det också (över-)tydligt för mig på vilket sätt även 
kön kan få betydelse i studentlivets praktik Det tycktes mig på ett vis märkligt 
hur det i utbildningens utkanter, i det så kallade studentlivet, pågick verksam-
heter som verkade i motsatt riktning i förhållande till den jämlikhet, jämställd-
het och demokrati som framhölls i det formella utbildningssammanhanget.1  
 
En viktig målsättning i svensk politik har nämligen länge varit att öka jämlik-
heten och jämställdheten mellan könen och de sociala klasserna inom den 
högre utbildningen. Utbildningssystemet, som under 1800-talet medverkade 
till att upprätthålla köns- och klasskillnader och därmed också kvinnors och 
arbetarklassens underordning (se till exempel Florin & Johansson, 1993), har 
under 1900-talets senare hälft setts som ett medel för att öka jämlikheten. Lä-
roverken öppnades för flickor år 1927 och under 1940-talet kunde allt fler 
arbetarklassbarn påbörja högre studier tack vare det studiestöd som infördes 
under denna period (se till exempel SOU 1995:110 och SOU 2003:96). Ut-
bildning har också setts som ett verktyg för att öka jämlikhet och jämställdhet i 
samhället i stort.  
 
Men sambandet mellan kön, klass, makt och statligt initierade institutionella 
förändringar har samtidigt inte visat sig vara enkelt och entydigt. Det finns 
nämligen många tecken på att den praxis som utvecklas inom universitet och 
högskola styrs av helt andra principer än de om jämlikhet och jämställdhet. Det 
som händer i föreläsningssalar, seminarier och gruppdiskussioner verkar ofta 
följa andra och motsatta principer. Mycket tyder på att många olika, och ibland 
mycket subtila, mekanismer bidrar till att vidmakthålla ojämlika klass- och 
könsmaktförhållanden. (se till exempel Haake, 2004; Mählck, 2003; Trond-
man, u.å.; Wennerström, 2003; Wold & Chrapkowska, 2004). Detsamma 
torde därför också gälla för de aktiviteter som försiggår i studentkulturen, vid 

_________________________________________________  
1 Till exempel föresatser som uttryckts i lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i 
högskolan, och som vid Umeå universitet konkretiserats i Plan för likabehandling av 
studenter 2005 (dnr 102-344-05), samt Åtgärdsprogram mot diskriminering och trakasserier 
2004 (dnr 102-1097-04). 
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sidan av den reguljära utbildningen. Detta gör att jag betraktar den högre ut-
bildningens sammanhang, dit jag även räknar studentlivet, som på olika sätt 
präglad av de sociala kategorierna klass och kön.  
 
Fortlöpande görs dock försök att på olika sätt komma tillrätta med dessa ojäm-
lika maktförhållanden, eftersom tillgången och rätten till högre utbildning 
fortfarande ses som en viktig förutsättning för ett fullvärdigt medborgarskap 
och en förmåga att föra sin talan. Högre utbildning ses fortfarande också som 
ett sätt att få tillträde till framstående positioner i någon av de sociala hierarkier 
som upprättats på grundval av examensbevisen (jämför Florin & Johansson, 
1993). Under det sena 1900-talet kan utbildning till och med sägas ha blivit än 
mer viktigt, vilket uttrycks i beskrivningar av samtiden som ett ’kunskaps- och 
IT-samhälle’. Dels antas utbildning förbättra nationens chanser till överlevnad i 
en starkare global konkurrens. Dels antas utbildning förbättra individens chan-
ser i en allt starkare konkurrens på (den idealiskt sett globala eller åtminstone 
europeiska) arbetsmarknaden. För många yrkesgrupper har också kraven på 
formell utbildning höjts, samtidigt som vissa yrken i praktiken har en krym-
pande arbetsmarknad som gör att utbildning kan vara det enda alternativet till 
arbetslöshet. Dessa förändringar avspeglas i till exempel begrepp som ’livslångt 
lärande’ och olika former av distansundervisning. Genom att allt fler människor 
ser en möjlighet, eller ett tvång, att delta i högre utbildning, samtidigt som 
utbildning har fått en än viktigare roll i samhällsdebatten, deltar alltså fler män-
niskor i högre studier. Aldrig tidigare har så många personer sökt sig till högre 
utbildning2, och vi har idag allmänt börjat tala om ett massuniversitet.  
 
Då den högre utbildningen inte längre är förbehållen ett fåtal har karaktären av 
elitutbildning onekligen tonats ner.3 Detta har i sin tur lett till att värdet av 
examina från universitet och högskola idag generellt sett inte riktigt är vad de 
var i början av förra seklet. Idag går till exempel många akademiker arbetslösa.4 
Samtidigt präglas samhället av nyliberala strömningar och en marknadsekono-
misk logik som allt mer betonar individen och hennes valfrihet. Därmed har 
individen i allt högre grad kommit att betraktas som ansvarig för sitt eget livs-
projekt. Det borde i sin tur betyda att det idag är upp till den enskilda studen-
ten att försöka skaffa sig det där lilla extra som särskiljer henne eller honom på 

_________________________________________________  
2 Ungefär 9 300 studenter befann sig vid andra världskrigets slut i akademisk utbildning i 
traditionell mening, jämfört med dryga 300 000 studenter 1999 (Riksdagens revisorer, 
2000). Höstterminen 2004 fanns 360 000 (motsvarande ca fyra procent av befolkningen) 
studenter registrerade inom universitet och högskola (Högskoleverket, 2005, s 8). 
3 Debattskriften om grundutbildningen i högskolan, Börjar grundbulten rosta? (Westling, 
1999), kan till exempel begripas i detta sammanhang.   
4 Detta har nyligt blivit ett så pass allvarligt problem att till exempel Anna Ekström 
(2005), ordförande i SACO, av regeringen har krävt aktiva insatser mot akademikers 
arbetslöshet. Arbetslösheten bland akademiker har även behandlats i dagspressen (se till 
exempel Dagens Nyheter, 2005).  
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arbetsmarknaden. Detta kan en student försöka göra genom att söka sig till en 
prestigeutbildning. Men det finns också studier som visar att det är genom att 
delta i olika ’extra curricula’, det vill säga verksamheter som studentlivet erbju-
der, som en student kan erövra särskiljande kunskaper, färdigheter och identite-
ter (se till exempel Bourdieu & Passeron, 1979; Lefkowitz Horowitz; 1987; 
Rönnholm, 1999). 
 
För att återknyta till de inledande funderingarna om studentlivet så väckte dessa 
alltså nya frågor. Om deltagande i studentlivet i en bemärkelse ses som en na-
turlig del av studietiden, vad betyder då detta om, vilket mycket tyder på, vissa 
studenter (fortfarande) exkluderas från detta liv beroende på sitt kön eller sin 
klasstillhörighet? Fungerar studentlivet som ett sätt att särskilja sig även i mass-
universitetet, och i så fall, hur uttrycks detta? Vilka har i så fall tillträde till denna 
möjlighet att särskilja sig, och hur präglas särskiljandets logik av klass- och 
könstillhörighet? För en pedagog är dessa frågor intressanta eftersom de dels 
handlar om hur människor fostras och socialiseras vid sidan om den formella 
utbildningen, dels vad detta får för betydelse för olika individers sätt att tänka 
om sig själva och sitt liv.  
 
Utifrån dessa tankar och frågor växte avhandlingens syfte fram som att försöka 
förstå om, och i så fall hur, studenter skapar särskiljande identiteter i studentfö-
reningen. Innan jag mer specifikt beskriver de frågor jag ställt om detta identi-
tetsskapande måste jag först säga några ord om det teoretiska perspektiv och de 
begrepp som ligger till grund för denna avhandling.  
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II. TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER OCH BEGREPP 

 
Särskiljande identitetsskapande 
 
Det här avhandlingsarbetet handlar om hur studenter skapar särskiljande iden-
titeter i studentföreningens sammanhang. Mina verktyg för att tolka och förstå 
detta identitetsskapande kommer från det som i allmän mening brukar kallas 
för den diskursteoretiska traditionen.5 Ett sätt att tydliggöra för läsaren hur jag 
närmat mig problematiken runt studenters identitetsskapande är att jag i detta 
kapitel beskriver dels min allmänna förståelse av den diskursteoretiska traditio-
nen, dels redogör för de teoretiska begrepp med vilka jag analyserat de olika 
data som använts i arbetet.  
 
Diskurs 
 
Inom den diskursteoretiska traditionen brukar begreppet diskurs användas för 
att beskriva ett visst sätt att uppfatta och beskriva världen, det vill säga en speci-
ell världsbild. Denna världsbild uttrycks genom språket och det är således genom 
språket världen får sin mening (Taylor, 2001; Wetherell 2001; Winther Jørgen-
sen & Phillips, 2000).6 Språkets betydelse för att komma underfund med värl-
den kan liknas med kartans7: en kartbild används för att beskriva och förstå en 
viss aspekt av världen. Samma utsnitt av världen kan därför tolkas på olika vis 
beroende på vilken karta som används eller vilket sätt kartan ritas upp. Eller 
med andra ord med vilket språk eller med vilka symboler kartan utformas. Den 
geografiska kartan beskriver exempelvis topografi och växtlighet medan en 
ekonomisk karta av samma område berättar något om fördelningen av resurser 
och olika tillgångar bland olika befolkningsgrupper. Politiska kartor skildrar 
andra aspekter av världen. Samma verklighet får alltså olika innebörder bero-
ende på vilken karta vi använder för att få kunskap om den.  

_________________________________________________  
5 Här bör påpekas att det finns en mängd olika definitioner och beskrivningar av vad 
diskursteori är. Se till exempel Winther Jørgensen och Phillips (2000), Wetherell (2001) 
eller MacLure (2003).  
6 Med språklig menas inte bara det talade eller skrivna språket utan även kroppsspråk, 
kläder, bilder, musik och andra liknande betydelsebärande uttryck. Ibland beskrivs dessa 
som symboliska representationer av verkligheten. 
7 Tack till Anders Sigrell (2005) som gjorde mig uppmärksam på kartan som exempel på 
en bild av världen, eller annorlunda uttryckt: världsbild i diskursteoretisk mening.  
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Kartan kan alltså utgöra ett exempel på hur en viss världsbild, eller diskurs ut-
trycks genom ett språk.8 I kartan används specifika symboler som kan användas, 
sättas ihop, på olika sätt som gör att världen framträder enligt en särskild bild. 
Kartan konstituerar, skapar, på så sätt världen i denna bild. Med kartan som 
utgångspunkt ledsagas människan på ett bestämt sätt när hon ger sig ut i värl-
den. På samma vis ger en topografisk karta information om terrängen och 
därmed både möjliga och lämpliga färdriktningar. Diskursen berättar alltså hur 
världen ser ut och därmed vart och hur människan kan gå i den. Det vill säga 
diskursen konstituerar inte bara världen utan även hur människan bör bete sig, 
det vill säga vara. Samtidigt konstruerar människan kartan och har därmed 
möjlighet att, i olika hög utsträckning, rita om den. Detta komplexa förhål-
lande mellan diskurs och människa har varit min utgångspunkt när jag försökt 
förstå de särskiljande identiteter studenter skapar i olika studentföreningar.  
 
I det här arbetet används alltså begreppet diskurs för att beskriva den världsbild, 
inom vilken föreningsengagerade studenter skapar sin identitet. Diskurser 
kommer till uttryck i de mönster i språket, till exempel termer, metaforer eller 
idéer, som utmärker människors sätt att tänka på och prata om världen i ett 
visst socialt, historiskt och kulturellt sammanhang (Edley, 2001; Wetherell & 
Potter, 1992).9 Diskurser bestämmer både verkligheten liksom vilken männi-
ska som är möjlig enligt en viss världsuppfattning (Hall, 2001; se även Börjes-
son, 2003). Enligt Foucault (1993a) konstitueras denna människa enligt dis-
kursens normer om vad som är tänkbart, klokt och sant.10 Därför, menar Fou-
cault, släpps inte alla människor in i diskursen såvida de inte uppfyller dessa 
normer: ”Ingen kommer in i diskursens ordning om han inte uppfyller vissa 
krav eller inte från början är kvalificerad för att uppfylla dem. Mer exakt: alla 
diskursens områden är inte lika öppna eller lätta att tränga in i” (s 25 f). Enligt 

_________________________________________________  
8 På samma sätt som vi behöver olika kartor finns det också olika diskurser som människor 
i sin vardag rör sig mellan. För framställningens skull skriver jag huvudsakligen om diskurs 
i singularis.  
9 Wetherell och Potter (1992) liksom Edley (2001) använder begreppet tolkningsrepertoar 
för att beskriva dessa mönster. Tolkningsrepertoar är ett begrepp som används för att 
förstå diskursens innehåll och hur detta innehåll tolkas och organiseras när människor talar 
i olika sammanhang. Begreppet beskriver de mönster som framträder när människor talar 
som mer lösligt sammanfogade språksystem vilka kan vara fragmentariska och ibland 
motsägelsefulla. Dessa författare använder alltså ofta diskurs och tolkningsrepertoar som 
synonyma vilket gjort att jag har valt att använda begreppet diskurs eftersom 
intervjuanalysen tolkats utifrån en genealogisk analys av diskurser om studenten. Den 
genealogiska analysen beskrivs senare i texten.  
10 Foucault (1993a, s 13 f) menar att diskurs utestänger utifrån normprinciperna ”det 
förbjudna ordet, avskiljandet av vansinnet och viljan till sanning”. Denna 
normproduktion sker i många olika former och på olika samhällsnivåer i olika 
maktrelationer, till exempel mellan sociala klasser eller inom en familjerelation (Foucault 
& Raulet, 1985).  
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diskursens ordning definieras alltså olika sorts människor som också sorteras 
och placeras i en social hierarki.  
 
I anslutning till detta menar Berge with Ve (2000, s 30) att diskurser positione-
rar människor i olika maktrelationer samtidigt som de skapar ”discursive insc-
riptions on material bodies”. Diskursen konstituerar alltså människan, vilket 
tar sig uttryck inte bara i vilket sätt människan bör tänka om världen, utan även 
hur hon kroppsligt ska framträda i den. Foucault (1993a, s 28) beskriver hur 
diskursen verkar genom bland annat ritualer som bestämmer ”vilka kvalifika-
tioner de talande individerna måste ha (och vilka som i dialog-, fråge- eller 
recitationsspelet skall inta vilka positioner och formulera vilka typer av yttran-
den), den bestämmer gesterna, beteendena, omständigheterna och alla de teck-
en som måste beledsaga diskursen”. Genom det rituella, men också det repetiti-
va, skapar alltså diskursen även mening i form av oreflekterade hand-
lingsmönster hos människan.11 När en individ läst kartan och följt den utsta-
kade vägen tillräckligt många gånger kan hon därför röra sig i världen utan att 
oroligt söka landmärken, tecken och vägvisare. Hon tar sig då fram obekymrat 
och mer eller mindre automatiskt, i trygg förvissning om att komma fram till 
rätt plats. Enligt framförhandlade eller förgivettagna sociala överenskommelser 
anses vissa kartor, eller rättare sagt diskurser, beskriva verkligheten på det bästa 
sättet. Dessa världsbilder utgör därför normen. Uttryckt med Foucault (1993a, s 
16) fungerar dessa diskurser som samhällets mer grundläggande världsbilder, 
vilka ”ligger till grund för ett visst antal nya talakter som tar upp, omformar eller 
omtalar dem”. Med detta vill jag framhålla att människor kan aktivera diskurser 
vars bakgrund och tidigare betydelser inte är uppenbara för dem. När dessa 
individer aktiverar en viss diskurs återupptar de inte bara tidigare betydelser 
utan bidrar dessutom alltid till att, i olika hög utsträckning, omskapa denna 
diskurs eftersom den aldrig kan upprepas exakt.  
 
Identitetsskapande, ideal identitet och den andre 
 
Butler (2005) beskriver på liknande sätt som Foucault konstituerandet av män-
niskan som en process där hon erkänner och erkänns i diskursen. Det innebär 
att människan blir till genom att ’become a subject to’. Det vill säga både er-
kännas som människa/subjekt men också att underordna sig en bestämd 
världsordning. När människan erkänns som subjekt blir detta, enligt Butler, 
därmed tilldelat ”en bestämd, social existensordning när det flyttas från en ut-
mark av betydelselösa, tvivelaktiga eller omöjliga varelser” (s 191) till en plats 

_________________________________________________  
11 Foucault (1993b) beskriver detta på ett mycket tydligt sätt i boken Övervakning och 
straff där det modernistiska fängelset Panopticon med sin utformning och sina dagliga 
rutiner ordlöst berättar, eller snarare föreskriver, för fångarna att de förväntas vara 
självdisciplinerade människor.    
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som begriplig varelse inom en viss diskurs. Inte förrän människan får och tar en 
plats i en viss diskurs blir hon som subjekt begripligt för sig självt och andra. 
Genom att bli ett subjekt får människan alltså en karta att orientera sig i världen 
med, men också en speciell plats i den struktur genom vilken världen får ord-
ning och mening (se Davies & Harré, 2001).  
 
För att en individ ska bli begriplig som människa måste hon således få och inta 
en plats inom en diskurs. Hall (1996) beskriver mötet mellan denna plats och 
individen som ett uttryck för människans identitet. Detta möte, eller snarare 
uttrycket för identiteten, menar Hall är något mer eller mindre tillfälligt. Med 
detta menar han att identitet inte finns inom individen, utan att den måste 
intas, tillägnas och ständigt återskapas/omskapas. Begreppet identitetsskapande 
beskriver således den process där människan med olika handlingar, eller annor-
lunda uttryckt praktiker, försöker tillägna sig det vi uppfattar som identitet.12 

Identitet skapas därmed genom att re-presentera13, åter upprepa det sätt att vara 
som diskursen tillhandahåller. Identitet handlar därför om att hela tiden försöka 
göra sig till, eller framställa sig som någon. Butler (2005) kallar dessa identitets-
skapande handlingar för framträdanden/performances av identitet som funge-
rar som de avlagringar av mer eller mindre möjliga varianter av identitet en 
individ kan, eller förväntas att använda i en given situation. Därför skapas en 
viss kontinuitet i identitetsarbetet och i det sätt subjektet uppfattar sig och blir 
uppfattad (se även Gee, 1999; Winther Jørgensen & Phillips). Samtidigt kan ett 
identitetsarbete aldrig ske på exakt samma sätt varje gång eftersom både subjek-
tet och världen ständigt förändras. Det innebär att identitetsarbete i viss mån 
också är en fråga om ett omskapande eller omkonstruerande av identitet.  
 
Hall (1996, s 3) beskriver på ett liknande sätt identitetsskapande som en pågå-
ende process14 eftersom inget betydelseskapande är entydigt: ”There is always 
’too much’ or ’too little’ – an overdetermination or a lack, but never a proper 
fit, a totality. Like all signifying practices, it is subjected to the ’play’ of diffé-
rence.” Identitet kan därför ses som ett ständigt skapande och omskapande i 
förhållande till det Butler (2005, s 182) menar är ”ideal som ingen någonsin kan 
uppfylla helt”. I enlighet med Halls och Butlers resonemang om identitet har jag 
därför valt att studera det jag här kallar för den ideala identiteten. Begreppet 

_________________________________________________  
12 Ett exempel på identitetsskapande är när en människa beskriver sin livshistoria och sitt 
sätt att tänka om framtiden (se till exempel Bruner, 2002). Hall (1996, s 4) beskriver 
livsberättelser som berättelser om ”’who we are’ or ’where we came from’ (…) what we 
might become, how we have been represented and how that bears on how we might 
represent ourselves”.  
13 Genom att använda ett bindestreck vill jag betona att identitetsskapande både handlar 
om att representera/framställa identitet liksom att re-presentera/åter skapa identitet.   
14 Hall (1996) menar att man hellre bör tala om identifikation snarare än identitet för att 
belysa ett ständigt pågående skapande av identiteten i motsägelsefulla diskursiva praktiker. 



I I -  T E O R E T I S K A  U T G Å N G S P U N K T E R  O C H  B E G R E P P  

19 

ideal identitet (se Kohler Riessman, 2000) använder jag för att beskriva det sätt 
att vara människa som en grupp individer enligt diskursens ordning mer eller 
mindre omedvetet och oreflekterat uppfattar som en önskvärd och efter-
strävansvärd identitet.15 Den ideala identiteten kan därför ses som gruppens sätt 
att försöka re-presentera det diskursen definierar som en förebildlig människa.  
 
I Foucaults mening ser jag mina informanters sätt att re-presentera den ideala 
identiteten som ett uttryck för att de införlivat det diskursen konstituerat som 
det mest tänkbara, kloka och sanna sättet att vara människa. Därför beskriver 
jag också informanterna som att de, i enlighet med diskursens disciplin, verkar 
sträva efter, tycks välja eller försöker erövra. Jag vill dock en gång för alla tydlig-
göra för läsaren att det inte är ett humanistiskt subjekt som avses när jag använ-
der dessa verb. Poängen med detta sätt att skriva är att försöka beskriva hur 
individer, enligt diskursens logik, mer eller mindre omedvetet eller oreflekterat 
förstår ideal identitet som något eftersträvansvärt. Foucault beskrev denna di-
sciplinering, individens införlivande av diskursens normer till sina egna, som 
”jagteknologier” (Foucault & Sennett, 1985, s 37). Foucault menar vidare att 
dessa jagteknologier uttrycks i den enskilda människans sätt att kontrollera 
både sin kropp, sina tankar och sitt beteende för att omvandla, göra sig själv, för 
att nå ”ett visst tillstånd av perfektion, lycka, renhet och övernaturliga krafter” 
(se även Foucault, 1988). En annan poäng är att den ideala identiteten inte är 
lika tillgänglig för alla dem som uppfattar den som eftersträvansvärd. En del 
släpps över huvud taget inte in i diskursen. Andra får visserligen tillträde men 
har svårt att överensstämma med den ’förebildliga människan’. 
 
I detta arbete används alltså begreppet ideal identitet som ett sätt att förstå en 
grupps gemensamma eftersträvade sociala identitet. Denna ideala identitet 
tillhandahålls inom en viss diskurs och uttrycker gruppens gemensamma tankar 
om vilka de vill vara i stereotypa termer (se till exempel du Gay, 1996; Åmossa, 
2004). Den konstrueras i enlighet med det Bourdieu (1984) beskriver som att 
särskilja sig. Ideal identitet handlar därför om att positionera sig i relation till, 
eller från, andra gruppers sociala identiteter och de innebörder och symboler 
som utmärker dessa. I enlighet med Foucaults (1993a) resonemang antar jag att 
det inom en viss diskurs kan finnas olika ideala identiteter som sorteras enligt 
en viss hierarki. De enskilda individerna i gruppen förhåller sig till den ideala 
identiteten genom att försöka överensstämma med, re-presentera eller omför-
handla den. Denna sociala identitet är dock svår att helt och hållet uppfylla, eller 
snarare överensstämma med, då den som tidigare nämndes är stereotyp och 
därför ideal i en generaliserande mening. Begreppet ideal (identitet) försöker 
därmed beskriva det som är eftersträvansvärt men samtidigt mer eller mindre 

_________________________________________________  
15 Kohler Riessman (2000, s 11) analyserar narrativ med hjälp av begreppet ”(preferred) 
identities” som informanterna antas re-presentera i sina berättelser.  
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svåruppnåeligt. Som begreppet används i denna text vill jag också belysa hur den 
ideala identiteten inte bara är konstituerad inom diskurs utan också aktiverad 
och omkonstruerad av människorna som på olika sätt berörs av den (Edley, 
2001; Wetherell & Potter, 1992). Det innebär att den ideala identiteten kan 
uttryckas fragmentariskt och ibland motsägelsefullt i ett konkret sammanhang 
(se till exempel Gilbert & Mulkay, 1984; Wetherell & Potter, 1988).  
 
Alla människor har inte tillträde till diskursen och, väl insläppta, inte heller 
samma möjligheter att tillägna sig den ideala identiteten eftersom både diskur-
sen och den ideala identiteten på olika sätt konstituerar kön, klass, ras, sexuali-
tet, ålder eller någon annan sorts ideala subjekt. För den enskilda individen 
innebär detta att hennes identitetsarbete sker i förhållande till vad som är möj-
ligt beroende på hennes förmåga att uppfylla den ideala identitetens normer. 
Denna förmåga bedöms både utifrån det individens uppfattar att en ideal 
identitet kan och borde vara, liksom andras förväntningar på individen (Da-
vies, 1989).16 Det innebär att vissa individer uppmuntras och själva känner 
förhoppning om att kunna tillägna sig den ideala identiteten medan andra 
ifrågasätts och känner sig uteslutna från möjligheterna att framstå som ideal. 
Möjligheten att överensstämma med den ideala identiteten är därför beroende 
av i vilken mån individerna kan igenkänna och erkänna, identifiera sig med, 
det som kännetecknar denna identitet (se Davies & Harré, 2001).17 På lik-
nande vis menar jag att bara vissa ideala identiteter är möjliga inom en viss 
diskurs. De ideala identiteter som kan uttryckas inom en viss diskurs sorteras 
och placeras i en slags rangordning beroende på hur de är konstruerade enligt 
kategorier som kön, klass och så vidare.   
 
Om den ideala identiteten är den positiva och eftersträvansvärda normen, 
exemplifierar ”den andre”, den som ”utestängts från den hegemoniska diskur-
sen, den som inte har tillträde till makten/kunskapen, den som inte har rätt att 
uttala sig” (Järvinen, 1996, s 55). Begreppet den andre beskriver därmed den 
sorts människa som konstitueras som en individ, eller grupp, med en avvikande 
identitet. Den andre är alltså den eller de som exkluderas från diskursen och 
möjligheten att tillägna sig den ideala identiteten på grundval av sina tillskrivna 
brister eller avvikelser i förhållande till normen (Hall, 1996). På så sätt kan den 
andre fungera dels som ett avskräckande exempel, dels som kontrast till normen. 

_________________________________________________  
16 Jones (1994) problematiserar detta genom att beskriva hur flickor aktivt identifierar sig 
som hjälpfröknar i skolklassen som en tolkning av vad som är möjligt och förväntat av 
dem. Som hjälpfröknar får de visserligen viss makt över pojkarna men samtidigt tenderar 
de att återskapa en kvinnlig och samhälleligt lägre värderad position som omvårdare. 
17 Det är alltså en aktiv handling att identifiera sig med något. Människan, subjektet, är 
dock inte fritt handlande i en liberal humanistisk betydelse där identitet framställs som 
något individen väljer rationellt utifrån objektiva överväganden av tillvaron (se till exempel 
Weiner & Berge, 2001). 
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Som kontrast framhåller den andre den ideala identiteten ännu starkare som 
den goda och eftersträvansvärda identiteten. Begreppet den andre är därför 
viktigt för att förstå vem eller vilka som utesluts från möjligheten att tillägna sig 
den ideala identiteten.18 Detta säger i sin tur något om vem eller vilka som har 
tillträde till diskursen och möjlighet att konstruera sig i enlighet med en ideal 
identitet. På så vis finns en möjlighet att begripa hur diskurs och ideal identitet 
konstituerar och är konstituerade i termer av sociala kategorier som till exempel 
klass och kön. 
 
Symboliskt kapital 
 
Ett annat begrepp av relevans för att studera ideal identitet är Bourdieus (1984) 
begrepp symboliskt kapital.19 Med detta begrepp kan den ideala identiteten 
betraktas i förhållande till vilka intressen som anses värdefulla och som förknip-
pas med ’det ideala’, det vill säga vilka kapital som symboliserar en viss social 
identitet. Symboliskt kapital kan beskrivas som “det som erkännes” eller det 
som olika sociala grupper igenkänner som värdefullt och som de tillerkänner ett 
värde (Broady, 1990, s 169). Det som människor anser vara värdefulla intressen, 
symboliskt kapital, kan begripas som det människor brukar sin tid till. När 
människor praktiskt engagerar sig i olika sociala aktiviteter, intressen, engagerar 
de sig alltså i de symboliska värden som står på spel. I Foucaults mening innebär 
därför att engagera sig i något även att normaliseras och disciplineras till en viss 
ideal identitet (se Jóhannesson, 1988).  
 
Bourdieu (1984, s 113) framhåller att olika sorters kapital eller kunskaper är 
giltiga inom olika fält ”because capital is a social relation, i.e., an energy which 
only exists and only produces its effects in the field in which it is produced and 
reproduced”. Det symboliska kapitalet kan alltså anta mer specifika former vid 
olika tidpunkter och i olika sociala sammanhang, till exempel ekonomiskt 
kapital, kulturellt kapital och socialt kapital (Bourdieu, 1995; Bourdieu & 
Wacquant, 1992). Det ekonomiska kapitalet är förfogande över pengar eller 
andra finansiella tillgångar. Kulturellt kapital kan beskrivas som insikt om eller 
tillgång till kunskap om (fin-)kulturella sfärer, dit till exempel högre utbildning 
kan räknas, och hur man för sig i dessa sfärer. Särskilt betonas vikten av att 

_________________________________________________  
18 Enligt Hall (1997) är de allra enklaste och tydligaste skillnaderna med vilken diskursen 
skapar ordning och konstituerar människor dikotomier som uttrycker normativa 
skillnader i termer av exempelvis bra-dåligt, gott-ont, högt-lågt och så vidare. Därför utgör 
den ideala identiteten och ’den andre’ ofta en dikotomt uttryckt relationell skillnad som är 
någorlunda lätt att upptäcka.  
19 I likhet med Fraser (1992) ser jag både Foucault och Bourdieu användbara för att förstå 
identitetsskapande. Fraser beskriver bland andra dessa författare som centrala utifrån vad 
hon kallar ”en pragmatisk diskursteori” (s 62), vars utgångspunkt är att förstå hur 
människors sociala identiteter formas och förändras.  
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uppträda med en självklarhet och självsäkerhet och med en förmåga att verbali-
sera tillvaron för att därmed framstå som initierad och kunnig inom allehanda 
områden. Examina och olika utbildningstitlar kan ses som institutionaliserat 
kulturellt kapital. Det sociala kapitalet innebär resurser i form av släkt- eller 
vänskapsrelationer som innebär en möjlighet att tillskansa sig eller använda sig 
av någon annans symboliska tillgångar. Genom att till exempel umgås med rätt 
personer kan en individ få insikt i utbildningssystemet som underlättar valet av 
utbildningsstrategi, eller tillträde till en arbetsplats (Broady, 1990).  
 
Sett utifrån svenska förhållanden har elevrådsuppdrag, engagemang i olika ung-
domsförbund eller studentorganisationer, fackliga uppdrag eller uppdrag i sty-
relser och nämnder gett möjlighet att tillträda och agera i politiska, administ-
rativa och fackliga maktfält. Därför menar Broady (1990, s 300) att begreppet 
”organisatoriskt kapital” kan vara användbart då det beskriver erfarenheter och 
kunskaper som att: ”orientera sig i organisations-Sverige, tillägna sig en hållning 
och ett tonläge som omisskännligt utmärker den som gör sig till talesman för 
sina medmänniskor, vänja sig av med novisens benägenhet att bli ivrig och 
vädja om förståelse, för att i stället tillägna sig självklarheten hos den som tar för 
givet att omgivningen vill eller måste lyssna, och - vilket är oskiljbart förenat 
med allt detta - skaffa sig ‘ett namn’ som gör att man blir en som räknas.” För-
utom mer konkret mötesteknik menar jag att ett organisationskapital också 
kan innebära kunskap om kring vilka (officiella som inofficiella) maktstruktu-
rer olika organisationer är uppbyggda, och vilka kanaler som finns för att utöva 
inflytande i dem. 
 
Som jag förstår Bourdieus kapitalbegrepp inkluderar detta inte bara olika efter-
strävade tillgångar, utan också ett speciellt sätt att vara. Genom att försöka förstå 
vad som igenkänns och erkänns som symboliskt kapital hos olika grupper får 
jag därför också en bild av identitetsskapandet och den ideala identiteten. Det 
symboliska kapitalet kan också peka ut det särskiljande, det vill säga på vilket 
sätt olika grupper skapar identitet i relation till eller gentemot hur de uppfattar 
andra grupper. I detta avhandlingsarbete är det också av betydelse att med ett 
köns- och klassperspektiv uppmärksamma vem eller vilka som får möjlighet att 
tillägna sig det symboliska kapitalet. Vem är den andre som exkluderas från 
dessa möjligheter?    
 
Ideologiska dilemman 
 
De normer som konstituerar den ideala identiteten fungerar både förtryckande 
och möjliggörande beroende på vem eller vilka som exkluderas eller inkluderas i 
diskursen och ges chansen att inta denna identitet (se till exempel Jóhannesson, 
1998). För att inkluderas i diskursen och ha en möjlighet att överensstämma 
med den ideala identiteten måste dock, som tidigare nämndes, individen upp-
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fylla vissa krav. Beronius (1991, s 58) menar att detta kan uttryckas som att 
individen först måste ”’maskera’ sig som de krafter som redan är i besittning av 
tinget”. Den som åtminstone i viss mån lyckas företräda eller re-presentera den 
ideala identiteten får därför också möjlighet att identifiera sig med den. Men 
alla som ges tillträde till diskursen har som tidigare nämndes inte samma möj-
lighet att tillägna sig den ideala identiteten på grund av (till exempel) sin klass- 
eller könstillhörighet. Som ytterligare ett sätt att begripa den ideala identiteten 
har jag därför valt att lyfta fram hur identitetsskapande kan beskrivas i termer av 
ideologiska dilemman20 för några av informanterna (Billig et al. 1988, Edley, 
2001). Med detta begrepp finns möjlighet att förstå hur människor uttrycker 
svårigheter, men också möjligheter, i sitt sätt att hantera de motstridiga bilder 
av att vara människa som de erfar på grund av sin köns- och, eller klasstillhörig-
het i förhållande till hur den ideala identiteten är konstruerad. Utifrån Butler 
(1997, s 20) kan olika ideologiska dilemman också betraktas som möjligheter 
för individerna att reflektera över den ideala identiteten, och till och med för-
ändra den, genom ”subversiva förväxlingar” eller feltolkningar i sin re-presen-
tation av denna identitet.  

_________________________________________________  
20 Billig et al (1988) använder begreppet för att med till exempel olika motstridiga 
ordspråk belysa hur ett samhälles common sense-kunskap innehåller motstridiga normer i 
en mångfacetterad social verklighet. Till exempel ordspråket ’Friskt vågat – hälften 
vunnet!’ kontra ’Ta det säkra före det osäkra!’. Edley (2001) använder begreppet för att 
förstå när människor använder olika och motstridiga tolkningsrepertoarer. Mer i linje med 
Edleys användning av begreppet har jag valt att använda det för att se hur människor 
förhåller sig till olika diskursiva ideala identiteter.  
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Intersektionalitet 
 
Som jag beskrev i inledningen till denna avhandling betraktar jag universitetet 
och den högre utbildningen som en plats präglad av innebörder knutna till olika 
uttryck för social klass och kön.21 För att begripa studenternas identitets-
kapande som konstruktioner av kön och klass i enlighet med olika diskurser 
har jag utgått från ett intersektionalitetsperspektiv (Lykke, 2003). Jag har försökt 
förstå hur diskurser om kön och klass interagerar och tar sig specifika uttryck, 
när de genomskär varandra som sociala kategorier.22 För att begripa hur kön 
och klass samverkar som sociala maktstrukturer bör även intersektionen av 
olika nivåer i samhället studeras. Enligt de los Reyes och Mulinari (2005) mot-
svaras dessa nivåer av en strukturell nivå, en institutionell nivå samt nivån av 
individuella handlingar. I mitt arbete ligger avhandlingens huvudsakliga fokus 
på de individuella handlingarnas nivå, det vill säga det mina informanter gör i 
studentföreningen. Den strukturella och institutionella nivån har jag beskrivit i 
avhandlingens inledning och i kapitlet ’Studenten’ som köns- och klasskonstruk-
tion: en genealogisk analys av tidigare forskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________  
21 Denna plats måste också betraktas som förknippad med innebörder som handlar om att 
skapa ras eller etnicitet eftersom universitetet också kan ses som starkt präglat av skapandet 
av en vit,  eller svensk identitet. Antalet studenter som enligt SCB (2002) har utländsk 
bakgrund, undantaget utbytesstudenter, och som var nybörjarstudenter i högskolans 
grundutbildning läsåret 01/02, var 9990 av totalt 78 400, det vill säga ca 13 procent. 
Inom denna grupp finns det stora skillnader mellan studenter med iransk bakgrund, 
liksom studenter med anknytning till Polen och Bosnien-Hercegovina som utgör en 
ganska stor del av studenterna med utländsk bakgrund. Bland grupper från Afrika och 
framför allt Somalia, liksom Turkiet och Libanon är det få ungdomar som studerar vidare 
(SCB, 2005b). Utländsk bakgrund, eller ras/etnicitet liksom sexualitet och ålder, har dock 
inte studerats i detta arbete. Detta kommer jag att återkomma till när jag diskuterar 
arbetet i avhandlingens sista kapitel.  
22 Exempel på andra studier som beskriver samspelet mellan kön och klass är Skeggs 
(1997) som studerar hur engelska arbetarklasskvinnor skapar sin identitet och 
Ambjörnsson (2004) som utforskar hur genus, klass och sexualitet skapas av 
gymnasieflickor på Samhällsprogrammet respektive Barn- och ungdomsprogrammet. Det 
som betraktas som något av ett pionjärarbete när det gäller intersektionalitet är artikeln av 
Hill Collins (1998) som problematiserar hur genus och ras samverkar i de amerikanska 
familjeideal som konstruerar en nationell identitet.  
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Preciserat syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet är att beskriva och förstå det identitetsarbete som äger 
rum i några olika studentföreningar. Empiriskt ska följande frågor belysas:  
 
Vilka innebörder knyts till den ideala identiteten? På vilket sätt uttrycks den 
som särskiljande gentemot andra grupper? 
 
Vilka diskurser om studenten aktiverar föreningsmedlemmarna när de kon-
struerar den ideala identiteten? 
 
Hur försöker medlemmarna i sitt identitetsarbete överensstämma med, re-
presentera eller omförhandla den ideala identiteten? 
 
Vilket symboliskt kapital försöker medlemmarna erövra i föreningen och hur 
uttrycker detta den ideala identiteten? 
 
Hur uttrycks den ideala identiteten som en intersektion av klass och kön och 
vad innebär detta i termer av ideologiska dilemman för enskilda medlemmar? 
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III. METODOLOGISKA 
RESONEMANG OCH 

METODFRÅGOR 
 
Mönster av mening och möjliga identiteter 
 
Diskurser präglar människors sätt att förstå världen och sig själva. Jag har försökt 
förstå hur diskursens ordning uttrycks genom att söka efter mönster i de idéer 
eller teman som är utmärkande eller återkommande när studentföreningarnas 
medlemmar framställer sin identitet. Därmed har jag försökt förstå vilka iden-
titeter som är möjliga i de tre olika studentföreningarna. Hur människor kon-
struerar världen och sig själva måste begripas i relation till det sociala samman-
hang och den tidpunkt där detta sker. Studenternas identitetsarbete har jag 
därför tolkat inom sin nutida kontext, det vill säga dagens studentförening. Det 
innebär att jag förstått föreningen som det sammanhang där informanternas 
berättelser får en logisk mening. Men jag har också sett studentföreningarna 
som del i den nutida högre utbildningens kontext vilken jag presenterar min 
förståelse av i nästa kapitel. På så vis försöker jag alltså beskriva hur människor i 
det lokala sammanhanget, några av dagens studentföreningsmedlemmar, kon-
struerar särskiljande klass- och könsidentiteter i samspel med historiska diskur-
ser och samhälleliga strukturer. 
 
Förhållningssätt som forskare och konstruktionen av data 
 
Forskaren är i en mening alltid huvudaktör i kunskapandet eftersom hon eller 
han inte kan forska utan att använda ett språk. Det är forskaren som utifrån sitt 
sätt att uppfatta världen definierar problematiken som ska studeras, överväger 
vilka data som ger bästa informationen, vilken analys som verkar rimligast och 
vilka slutsatser som kan dras av arbetet. På så sätt är forskaren kunskaparen av 
ett, delvis, nytt stycke verklighet. Under hela denna process argumenterar forska-
ren både med sig själv och andra om hur det valda problemet kan förstås. 
Forskningsmaterialet bearbetas systematiskt och tolkas utifrån de teoretiska 
utgångspunkterna. Under processen prövas möjliga tolkningar genom att pre-
sentera dem i tal och text tills en rimlig och trovärdig bild av problemet fram-
träder.  
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Jag har konstruerat mina data tillsammans med de informanter som i intervjuer 
tog sig tid att svara på mina frågor. I diskursteoretiska termer skapade alltså jag 
och informanterna mening gemensamt under intervjuerna. Min ambition i 
mötet med dem var att med respekt och empati försöka förstå och lämna ut-
rymme för den mening de formulerade under intervjuerna. Det innebar också 
att jag försökte vara lyhörd och öppen inför den verklighets- och själv-
uppfattning som de uttryckte. Med ett pragmatiskt23 synsätt på språk utgår jag 
från att detta underlättades eftersom jag och informanterna delar den högre 
utbildningens kontext. Jag antar också att den mening som skapades i intervju-
erna står i rimlig relation till den mening informanterna skapar i sina studentfö-
reningar.  
 
De data som huvudsakligen användes för att beskriva hur studentföreningarnas 
medlemmar skapar sin identitet konstruerades som nyss nämndes med hjälp av 
intervjuer. Intervjuerna hade karaktären av vad som en mängd metodböcker (se 
till exempel Kvale, 1997) beskriver som en kvalitativ intervju eftersom mitt 
intresse var att försöka beskriva informanternas egna uttryck för identitetsska-
pande. Samtalet mellan mig och informanterna utgick från en intervjuguide 
där de i olika frågor uppmanades beskriva, förklara och ta ställning i olika frå-
gor.24 Under intervjuerna fick de börja med att kort presentera sig själva i en 
slags livsberättelse. De ombads beskriva sina uppväxtvillkor utifrån hemort, 
boende, syskon, föräldrars arbete och familjens fritidssysslor, eventuella andra 
viktiga personer och minnen av skoltiden. Varje person fick även beskriva valet 
av sin utbildning och sin syn på framtiden. Informanterna uppmanades också 
beskriva sitt intresse för och i studentföreningen, vad styrelsemedlemmarna och 
de övriga medlemmarna gör i föreningen. Därför diskuterades också bilder och 
texter som hämtats från föreningarnas hemsidor.25 Informanterna fick även ge 
sin beskrivning av styrelsemedlemmarna, övriga föreningsmedlemmar och 
studentkamrater, samt reflektera över universitetsmiljön.  
 
De 29 personer26 som intervjuades tillhör styrelsen för tre olika studentföre-
ningar underordnade de tre olika studentkårerna vid Umeå universitet27: Umeå 
naturvetar- och teknologkår, Umeå studentkår samt Medicinska studentkåren. 
I texten kallas de tre föreningarna för NATEK-, SAM- respektive MED-före-

_________________________________________________  
23 Alvesson (2003, s 64 ff) beskriver ”diskursiv pragmatism” som en friare 
forskningsansats. Det innebär att forskaren, utifrån exempelvis en intervju, kan göra 
rimliga antaganden om normer, värderingar, attityder eller olika praktiker. 
24 Se Bilaga 1. 
25 Krag Jacobsen (1993, s 86 f) beskriver detta som att använda ”rekvisita” för att 
underlätta men också styra intervjun.  
26 Informanternas köns- och klasstillhörighet beskrivs i Bilaga 2, Bilaga 3 och Bilaga 4. 
27 Valet av Umeå universitet motiverades framför allt av ekonomiska och praktiska 
omständigheter. 
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ningen. Genom att välja föreningar som tillhör de tre olika studentkårerna 
hoppades jag att både likheter och särskiljande mellan de olika föreningarna 
skulle bli tydliga. För att lättare kunna se studentföreningen som en aspekt av 
den högre utbildningen valde jag också att studera utbildningsanknutna före-
ningar.28 Valet av föreningarna skedde också utifrån en tanke om att de exemp-
lifierar en slags gräsrotsnivå, genom att de befinner sig lägst ner i student-
organisationshierarkin. Därför hoppades jag också att de tre föreningarna skulle 
kunna beteckna det mer vanliga föreningsarbetet. En annan utgångspunkt var 
att betrakta ett engagemang i studentföreningen som en mer medveten strategi, 
och därför intervjuades bara styrelsemedlemmar i de tre föreningarna. SAM-
föreningen utgör dock ett undantag eftersom två av informanterna var före 
detta styrelsemedlemmar. Deras styrelseengagemang låg dock så nära i tid för 
intervjustudien att deras namn ofta nämndes av de då sittande styrelsemed-
lemmarna.  
 
Varje förenings styrelsemedlemmar intervjuades under en sammanhållen tids-
period. Av etiska skäl har jag valt att inte ange exakt tidpunkt för intervjustudi-
ens genomförande för att försvåra identifikation av informanterna.29 Av samma 
skäl är alla personnamn som nämns i texten fingerade. Intervjuerna genomför-
des i de flesta fall, och med informanternas samtycke, på en avskild plats på 
universitetet. Några intervjuer gjordes via telefon. Alla intervjuer spelades in på 
band och några transkriberades av mig själv, och de övriga av en annan person 
med vana att transkribera. Transkriberingen gjordes så ordagrant som möjligt 
men innebar att det talade språket förvandlades till skrivspråk där längre pauser 
och skratt har markerats i texten. Det mesta av dialektala och andra taluttryck, 
liksom inandningar, pustningar, betoningar och annat vi ägnar oss åt när vi 
pratar har dock varit upp till mig själv att minnas. Som regel har både frågor och 
svar transkriberats då intervjun inom diskurstraditionen ses som en social prak-
tik där intervjuare och informant interagerar, det vill säga skapar kunskap till-
sammans (se till exempel Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
 

_________________________________________________  
28 Pinner (1969, s 71 f) beskriver liknande föreningar som intresseföreningar vars främsta 
syfte är att bevaka studenternas intressen, exempelvis studenternas fysiska hälsa och 
ekonomi, genom att ordna studentrabatter i olika affärer eller resebolag. Ofta är dessa 
föreningar obligatoriska, i den meningen att man betalar en allmän avgift, som sedan kan 
förmedlas till en intresseförening. Detta gör att många studenter knappt är medvetna om 
att de är medlemmar i föreningen. Som ett resultat av detta är deltagandet i aktiviteter 
eller val ofta väldigt lågt. Den här typen av organisation brukar sträva efter att vara 
opolitisk, men studenterna kan emellanåt ändå ta ställning i olika politiska frågor. SAM- 
och MED-föreningen har denna karaktär medan NATEK-föreningen enbart intresserar 
sig för studiesociala frågor. Den utgör således en utbildningsanknuten ’festeri-förening’.  
29 En nackdel med en avidentifiering är att vissa betydelser går förlorade. Samtidigt kan 
avidentifieringen och de fingerade föreningsnamnen fungera som en påminnelse om att 
det som beskrivs är föreningar konstruerade utifrån avhandlingsarbetets utgångspunkter.  
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Som intervjuare och medskapare av intervjun har jag fungerat som ledsagare i 
samtalet. Det innebar att det fanns en tydlig distans mellan mig och informan-
ten.30 Denna distans har till exempel tagit sig uttryck i att varje person enbart 
intervjuades vid ett tillfälle. Intervjuerna skedde oftast på universitetet, en of-
fentlig miljö som symboliserar makt, särskilt i relation till en student. Där-
igenom var maktrelationen mellan mig och informanterna påtaglig, åtminstone 
för mig som forskare.31 Därför försökte jag också vara tydlig i min roll som 
forskare men samtidigt respektfull och tacksam över att få samtala med dem. 
Hur intervjusituationen upplevdes av informanterna är dock svårt att bedöma. 
Överlag uppfattade jag ändå samtalen som ganska avslappnade och att de flesta 
gärna svarade på mina frågor och funderingar.  
 
Förutom intervjuutskrifter användes också föreningarnas hemsidor som data.32 
SAM-föreningen hade under en tid också en egen tidskrift, varav de tillgängliga 
fyra numren också analyserades. Dessa data, hemsidorna liksom tidskriften, 
utgörs både av skriven text och bildspråk. Fördelen med detta material är att det 
enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s 117) är ett ”naturligt förekom-
mande material”, det vill säga skapat oberoende av forskaren.33 Ett sådant mate-
rial kan därför i egenskap av data möjliggöra andra tolkningar än de data som 
även forskaren bidragit till att konstruera. Innehållet på hemsidorna brukar 
behandlas av styrelsegruppen även om en specifik person har ansvar för och 
skapar det. Bland materialet finns också data från ett ’klotterplank’, det vill säga 
en sida där alla medlemmar kan skriva in sin mening om vad de anser vara 
intressant att kommentera eller diskutera.  
 
De data som hämtades från föreningarnas hemsidor och tidskrifter kan därför i 
enlighet med den diskursteoretiska tradition jag använder betraktas som före-
ningsmedlemmarnas egen, gemensamma berättelse om sig själva, där den ideala 
identiteten kommer till uttryck.  
 
 
 

_________________________________________________  
30 Jag försöker tydliggöra denna distans genom att använda just termen informant, i stället 
för medskapare.  
31 Se till exempel Acker, Barry och Essevald (1983) som för en diskussion om betydelsen 
av forskarens roll som representant för en maktstruktur.  
32 I början av avhandlingsarbetet gjordes en preliminär analys av SAM-föreningens 
föreningsprotokoll men dessa hade karaktären av beslutsprotokoll och bedömdes inte 
tillföra något utöver den information informanterna gav i intervjuerna. MED-föreningen 
hade vid tiden för intervjustudien nyligt rensat bort sina äldre föreningsprotokoll och för 
NATEK-föreningen framgick att de inte fäste någon större vikt vid sina protokoll. I ljuset 
av detta utgjorde föreningarnas hemsidor ett mer likvärdigt och mer fylligt material att 
analysera än vad föreningsprotokollen tycktes erbjuda.  
33 Det bör dock påpekas att ett sådant datamaterial i strikt diskursteoretisk mening inte är 
mer naturligt än något annat material.  
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Analys och presentation av data 
 
Under analysen av intervjuerna och föreningarnas eget material var informan-
terna inte delaktiga. Analysen av materialet var öppen och ”iterativ” (Taylor, 
2001, s 38, min översättning) eftersom syfte och frågeställningar har en relativt 
öppen karaktär. Det innebar att analysen, som utgått från de teoretiska idéerna 
och begreppen, upprepades tills jag kunde beskriva data i ett sammanhängande 
resonemang där specifika formuleringar eller återkommande idéer uttrycker 
identitetsskapandet i studentföreningen. Det betyder att jag strävat efter att ta 
hänsyn till innebörder som kunde ses som ovanliga eller utstickande, likaväl 
som vanliga och upprepade. I denna, rätt långa process, sorterades all intervju-
data inom varje förening till att börja med utifrån alla de möjliga identiteter 
som kunde beskrivas i materialet. Dessa identiteter sorterades sedan i breda 
kategorier eller teman. Efterhand bedömdes vissa teman som mer intressanta 
och rimliga i förhållande till teoriram och syfte och valdes därför ut för vidare 
analys. Dessa teman kom så småningom att tolkas som olika innebörder av en 
ideal identitet som styrelsemedlemmarna skapar gemensamt i olika praktiker i 
enlighet med de studentdiskurser de aktiverar. Det innebar till exempel i SAM-
föreningen att ett tema om vikten av att göra, som inledningsvis kunde ses som 
en återkommande idé i materialet, kom att ses som ett uttryck för normen om 
att vara en engagerad och uppoffrande medlem. Med begreppet ideal identitet 
föll så att säga även andra teman och specifika uttryck på plats och kunde 
omarbetas så att även dessa blev begripliga i relation till den ideala identiteten. 
Jag försökte också förstå gentemot vem eller vilka informanterna förhöll sig när 
de uttryckte sin ideala identitet eftersom identitetsskapande sker genom sär-
skiljande. På så vis kunde jag se hur symboliskt kapital uttryckte den ideala 
identiteten och varför ett visst kapital blev viktigt att kämpa för.  
 
De första teman som arbetades fram var dock, som antyddes ovan, svårtolkade 
eftersom jag upplevde dem som alltför komplexa för att beskrivas på ett begrip-
ligt sätt. Därför gjordes en ny analys av intervjumaterialet. I denna analys vände 
jag åter till varje enskild intervju som (om-)konstruerades till narrativ, det vill 
säga livsberättelse betraktad som beskriven med en början, problematik, vänd-
punkt och slut. Efter en preliminär tolkning av detta material bedömdes dock 
inte dessa narrativ tillföra tillräckligt relevant kunskap om hur en gemensam 
ideal identitet skapas. Narrativen visade framför allt hur identitet skapas och 
återberättas i intervjusituationen. Till exempel att en livsberättelse under inter-
vjun skapades för att framställa berättaren som en person som i hela sitt liv velat 
bestämma och påverka sin omgivning och därför engagerat sig i studentföre-
ningen. Eller hur mötet med universitetet och/eller studentföreningen innebar 
den vändpunkt som på något vis ändrade riktningen i personens livsberättelse. 
Till exempel hur denna person som student och styrelsemedlem därmed blev 
sitt sanna jag. Däremot hjälpte mig inte dessa narrativ att på ett bättre sätt 
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förstå varken de gemensamma praktikerna, de sociala relationerna inom före-
ningen och till andra (föreningar, studenter, aktörer), eller den ideala identiteten 
i studentföreningen.  
 
Det som istället blev av främsta värde i arbetet med narrativen var de berättelser 
om kön och klass i studentföreningen, samt de ’kritiska händelser’, som där 
kunde urskiljas och därmed lyftas ut för vidare analys. Berättelserna om kön och 
klass var reflektioner och påståenden berättade dels som svar på konkreta frågor 
om betydelsen av kön och klass, dels som informanternas spontana betraktelser. 
De kritiska händelserna handlade om olika exempel på normöverträdelser eller 
händelser informanterna valde att berätta om, förmodligen därför att de ansett 
dem vara anmärkningsvärda. Händelserna blev intressanta därför att de kunde 
ses som störningar i den gemensamma berättelsen om den ideala identiteten. 
Genom dessa exempel blev den ideala identiteten och hur den konstrueras, re-
presenteras, ifrågasätts och omförhandlas tydligare.  
 
Berättelserna om klass och kön, de kritiska händelserna, samt hemsidemateria-
let och SAM-föreningens tidskrift, analyserades alltså vidare för att förstå hur 
informanterna, i sitt sociala sammanhang, retoriskt uttrycker världen och den 
ideala identiteten. Det innebar att jag försökte tolka vad informanterna gör 
med sitt tal, det vill säga hur de beskriver världen och hur de vill framställa sig 
själva när de pratar eller beskriver sig själva på hemsidan. På så sätt försökte jag 
förstå data genom att till exempel reda ut det Winther Jørgensen & Phillips 
(2000, s 115) beskriver som det som ”står på spel” i människors talhandlingar 
och hur de försöker uppnå detta med olika retoriska verktyg. Ett exempel på 
detta är när människor med olika medel, till exempel ordet man, generaliserar 
något så att detta framstår som allmängiltigt och naturligt. Ett annat exempel är 
när en talare använder kontraster för att förstärka drag hos individer eller grup-
per som gör att talaren själv, eller gruppen denna tillhör, framhålls som positiv. 
Poängen med en sådan analys är dock inte att redogöra för de retoriska verkty-
gen utan att få en bild av vad en informant försöker uppnå genom att använda 
dem. Jag har strävat efter att förstå vilken ideal identitet informanterna ut-
trycker, antingen som något eftersträvansvärt eller svåruppnåeligt och problema-
tiskt. De senare berättelserna kunde beskrivas i termer av ideologiska dilem-
man. Föreningarnas eget material analyserades med samma analysmetod som 
exempel på data där styrelsemedlemmar, och ibland övriga studenter, re-presen-
terar den ideala identiteten genom att framställa gruppen på ett särskilt sätt. 
Med hjälp av denna analys kunde data beskrivas både i termer av ideal identitet 
som något gemensamt, men också som ideologiska dilemman där denna iden-
titet hamnar i olika sorts ifrågasättanden.   
 
Resultatet av hela analysarbetet presenteras som en beskrivning av den gemen-
samma ideala identitetens innebörder och hur medlemmarna skapar identite-
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ten i olika praktiker. Här finns också exempel på hur enskilda styrelsemedlem-
mar förhåller sig till den ideala identiteten genom att försöka överensstämma 
med, re-presentera eller omförhandla denna identitet. Jag har strävat efter att 
beskriva den ideala identiteten enligt sin egen logik men också visa på de spän-
ningar och motsägelser denna inrymmer med hjälp av kritiska händelser och 
ideologiska dilemman.  
 
Beskrivningen av resultaten består dels av text där en förhållandevis stor mängd 
kvalitativa data analyserats och summerats till en överblickbar beskrivning med 
exemplifierande citat. Dessa citat vävs ibland in i texten och markeras i övrigt 
med kursiverade citat. Dels innehåller resultatbeskrivningen mer sammanhållna 
exempel av det urval av data, berättelser om kön och klass samt kritiska händel-
ser, som analyserades mer detaljerat för att se hur identitetsskapande sker reto-
riskt. För att läsaren ska kunna ta ställning till tolkningen av dessa kritiska hän-
delser har jag återgett samtalet i ett längre intervjuutdrag. För att inte trötta ut 
läsaren har jag dock försökt balansera viljan till genomskinlighet i analysen och 
kraven på läsbarhet genom att språkligt redigera samtalen till skrivet textspråk, 
samtidigt som jag uteslutit innehåll som upprepats på ett sådant sätt att det inte 
tillfört min analys något. Dessa exempel ur data markeras med icke-kursiverade, 
och ofta lite längre citat. I dessa textavsnitt har informanterna också fått finge-
rade namn. Jag vill på så vis tydliggöra för läsaren när de två olika analyserna 
exemplifieras i den sammanhållna beskrivningen.34  
 
För att i möjligaste mån undvika en alltför uppenbart totaliserande språkdräkt 
försöker jag också låta bli att använda ord som man eller vi. Samtidigt kan jag 
givetvis inte ställa mig utanför vare sig det vardagliga eller akademiska språket. I 
presentationen av data har jag därför försökt använda ord eller enkla citations-
tecken som tydliggör språkets flytande betydelser och kunskapens relativa ka-
raktär. Av denna anledning finns det även vissa termer och begrepp som kan 
tyckas lite kantiga för läsarens öga.35    
 
Det bör också påpekas att de beskrivningar som görs av identitetsskapandet är 
att betrakta som ögonblicksbilder tagna vid en delkontroll i livets långdistans-
lopp. Det innebär att jag av nödvändighet har varit tvungen att avgränsa identi-
tetsskapandet som process och tidsmässigt låsa fast innebörder. Det bör också 
sägas att de identiteter som beskrivs i texten, endast är några av de många iden-
titeter en individ kan inta och tilldelas. Vilka aspekter av olika identiteter som 

_________________________________________________  
34 När intervjuutdrag förekommer i texten betyder tre punkter att informanten gör en kort 
paus i sitt prat. Markeringen (…) betyder att enstaka ord uteslämnats från 
intervjuutskriften, medan (---) anger att en eller flera meningar utelämnats.  
35 I kommande text skriver jag till exempel om symboliskt kvinnligt eller manligt för att 
undvika att det som beskrivs ska uppfattas som essentiellt kvinnligt/manligt.  
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uttryckts i intervjuerna beror bland annat på de frågor som jag som forskare 
ställt. Det gör också att identiteterna förbinds med studentföreningspraktiker 
som i sin tur är knutna till tre olika utbildningspraktiker.  
 
En genealogisk analys av ’studenten’ 
 
När analysarbetet hade kommit till den punkt då data hade börjat falla på plats 
i en preliminär resultatbeskrivning kände jag att det var nödvändigt att uppda-
tera min förståelse av annan forskning på området. För att pröva rimligheten i 
den preliminära tolkningen, och om möjligt hitta andra möjliga tolkningar, var 
min tanke att försöka spegla denna med hjälp av texter andra skrivit om univer-
sitetet och studenterna. Med nutiden och ’mina’ styrelsemedlemmar för ögo-
nen läste jag därför olika sorts texter för att få en bild av hur studenter framställts 
genom historien. Under hela avhandlingens arbetsprocess var det också detta 
möte mellan nutiden och historien som var det allra roligaste och på ett vis mest 
givande. Resultatet av denna läsning blev dock ett lite svårplacerat kapitel som 
ändå föreföll centralt för mitt arbete.    
 
Under våren 2005 fick jag så möjlighet att presentera min forskning på Kvin-
novetenskapligt forums högre seminarium. I inledningen av detta seminarium 
fick jag berätta om studentens historia som ett sätt att placera mitt paper36 i ett 
begripligt sammanhang. Under diskussionen som följde efter denna inledning 
kom min beskrivning av studentens historia att ses som en genealogisk analys.37 
Resultatet av min läsning och beskrivning av studenten genom tiderna blev 
därmed begriplig som en nutidshistoria i Foucaults mening.   
 
Inspirerad av Beronius (1991) sätt att beskriva den genealogiska analysen blev 
min läsning av studentens historia ett sätt att förstå de förflutna idéer om stu-
denten som blivit mer eller mindre institutionaliserade och betydelsefulla även i 
nuet. De nutida styrelsemedlemmarnas identitetsskapande föreföll besläktade38 
med historiska idéer om studenten, samt de strategier och praktiker som an-
vändes för att skapa studentidentitet i det förflutna. Detta ger en möjlighet att 
se hur olika krafter har tagit studenten i besittning över tid och hur innehållet i 
begreppet student förändrats. Denna förändring sker när en ny ’kraft’ har nära 
släktskap med den som för tillfället har makten att definiera innebörden av 
olika begrepp. På så vis erbjuder en genealogisk analys möjligheten att begripa 
maktrelationer som flytande, cirkulerande, och hur både förändring och åter-
upprepning sker när människor agerar i olika praktiker (Beronius, 1991). 

_________________________________________________  
36 Widding, 2005. 
37 Stort tack till Kerstin Norlander, filosofie doktor i ekonomisk historia och 
universitetslektor på Kvinnovetenskapligt forum, som sa det förlösande ordet genealogi!  
38 En genealogisk analys söker efter härkomst som släktskap och samband och inte 
ursprung som sanningen eller startpunkten (Foucault, 1983, 1993a). 
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Det som genom historien skrivits om studenten i olika tider kom jag därför än 
mer uttalat att betrakta som en konstruktion av studenten. De olika texter om 
studenter, som jag analyserade kan sägas skriva in studenten i ett visst perspek-
tiv. Hur studenten beskrivits i återkommande teman, begrepp och kategorier 
kunde ses som strider, konstruktioner och omkonstruktioner av innehållet i 
begreppet student (Hultqvist & Petersson, 1995). I ett genealogiskt perspektiv 
gick det att belysa hur makt utövats genom olika tekniker för disciplinering 
och normalisering. Ett exempel på detta är de inneslutningar och uteslutningar 
som gjorts i form av en rumslig och social indelning av individer i studenter 
eller icke-studenter (se Beronius, 1991).  
 
De olika historiska innebörderna i begreppet student kan ses som ’förhands-
inställningar’, som skapar bilder av vad som är karaktäristiskt för en student och 
vad som utgör hennes natur (Hultqvist & Pettersson, 1995, s 26). Foucault 
(1983, s 99 f) beskriver genealogi som ett sätt att förstå en identitets ”systema-
tiske dissociation” genom att lyfta fram alla de ”diskontinuiteter” den inrym-
mer. De olika bilderna av ’studenten’ utgör således diskontinuiteter som kan 
förstås som överlagringar som framträder i de sätt på vilka dagens studenter re-
presenterar sig själva. I den meningen menar jag att deras identitetsskapande är 
besläktat med tidigare förhandsinställningar av studenten (se till exempel Lars-
son, 2001). 
 
Den genealogiska analysen gjorde det möjligt att skärpa den preliminära analys, 
som redan gjorts av intervjumaterialet. Därmed kunde studenternas berättelser 
förstås som en växelverkan mellan nutid och historia. I texten presenteras dock 
den faktiska arbetsgången i omvänd ordning: Först beskriver jag de historiska 
bilder som framträtt i den genealogiska analysen. Därefter följer en beskrivning 
av hur några av dagens studenter och styrelsemedlemmar i några olika student-
föreningar re-presenterar sin ideala identitet.  
 
Etiska ställningstaganden 
 
I detta arbete har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer beaktats 
på följande sätt när det gäller kraven på information, samtycke, konfidentialitet 
och nyttjande: När de tre studentföreningarna kontaktades informerades styrel-
sen om intervjustudien som del av ett avhandlingsarbete, dess övergripande 
syfte, exempel på olika frågor jag hade tänkt ställa under intervjuerna och att 
både föreningarna och informanterna skulle avidentifieras. Denna information 
upprepades också vid kontakten med varje enskild informant. Av de styrelse-
medlemmar som samtyckte till att delta i studien var det ingen som valde att 
avbryta intervjun.  
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Både föreningarna och informanterna har avidentifierats och de namn som 
nämns i texten är fingerade. Av denna anledning är inte heller tidpunkterna för 
datainsamlingen angiven och i de fall data återges i texten har jag även avidenti-
fierat sammanhang, exempel och människor som skulle kunna avslöja vilken 
förening eller informant det handlar om. Inga intervjuer eller föreningarnas eget 
material har använts utanför det vetenskapliga sammanhanget.  
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IV. ’STUDENTEN’ SOM KÖNS- 
OCH KLASSKONSTRUKTION: EN 

GENEALOGISK ANALYS AV 
TIDIGARE FORSKNING 

 
 
De studenter som står i fokus för denna avhandling har av olika anledningar 
gått samman för att värna om sina rättigheter, erbjuda varandra social samvaro 
eller engagera sig i frågor utanför utbildningens värld. I dessa avseenden kan de 
sägas vara bärare av en lång tradition och historia som leder ända tillbaka till de 
första medeltida universitetsstudenterna. Därför har jag sett det som viktigt att 
sätta mig in i den historien, även om jag betraktar all historieskrivning som 
berättelser, vilka i olika tider har konstruerats utifrån olika syften. Berättelserna 
kommer främst från det historiska eller idéhistoriska forskningsfältet men 
några är även av memoarkaraktär eller avsedda att passa in i olika jubileumstex-
ter. Den följande framställningen är därför tänkt att både fungera som forsk-
ningsgenomgång och som en genealogisk beskrivning av studenten och de 
diskurser jag betraktat som mest verkningsfulla i denna historik. Urvalet av just 
dessa texter har skett både med ett brett fokus, där berättelser om studenter och 
studentliv i allmänhet har samlats in, och ett smalare fokus på just studentorga-
nisationer och studentföreningar. Under min läsning blev det dock allt mer 
uppenbart att den student som beskrivits genom historien i hög utsträckning är 
en student som deltar i olika typer av studentorganisationer, till exempel skrået, 
nationen, sällskapet, kåren eller föreningen. En beskrivning av studentens gene-
alogi framstår därför som en viktig nutidshistoria för att förstå ’mina’ styrelse-
medlemmar.     
 
Jag är dock medveten om att den bild som är möjlig att teckna av en mer än 
800-årig (nutids-)historia, med nödvändighet blir både komprimerad och 
fragmentarisk. I denna text startar berättelsen i Europa för att sedan rätt snart 
vinklas till beskrivningar av svenska och framför allt ’uppsaliensiska’ förhållan-
den. Skälet till detta är att det finns mycket skrivet om Uppsala universitet och 
dess historia eftersom det räknas som Sveriges första universitet. Genom att 
hålla sig till ett sammanhang kan det också bli lättare att se både kontinuitet 
och förändring. Huvuddelen i detta avsnitt består alltså av en beskrivning av 
svensk historia och forskning. Den internationella, eller rättare sagt väster-
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ländska, studenthistoriken och forskningen om studenter, återfinns som fot-
notstext.39  
 
Syftet med kapitlet är att ge en förståelse av hur historien bidrar till att forma 
nuet. Det är också ett sätt att kommunicera min förförståelse av studentföre-
ningarnas historia till läsaren, vilket bland annat innebär att jag försöker förstå 
hur köns- och klassdiskurser samverkat när studenten konstruerats. I de källor 
jag använt har dock klass- och könsperspektiven varit mer eller mindre framträ-
dande och när de inte förekommer, eller är mindre framträdande, gör jag vissa 
reflektioner över vad detta betyder för vår allmänna förståelse av studenter. 
Kapitlet är som tidigare nämndes också ett sätt att beskriva en strukturell och 
institutionell nivå för att kunna förstå hur individernas, det vill säga styrelse-
medlemmarnas, handlande samverkar med dessa nivåer.    
 
Studenten och skrådiskursen   
 
Studenten som skråmedlem 
 
Studenter som organiserar sig har som antytts anrika traditioner att falla tillbaka 
på. Västvärldens universitetshistoria startar nämligen med det samfund för 
studenter, ”universitas scholarium” som i Bologna 1158 fick det kejserliga 
privilegiebrev där dess rättsliga ställning erkändes (Sundin, 1994, s 23). Detta 
innebar att studenterna i samhällets ögon kom att utgöra en speciell grupp, ett 
särskilt skrå. Erkännandet av studenternas och deras lärares samfund ses alltså 
som instiftandet av det första riktiga europeiska universitetet. Den student som 
skrevs in i samfundet fick hjälp att hävda sina rättigheter, exempelvis till skäliga 
utgifter för boende och mat, men i gengäld måste han (för det var en man) 
underkasta sig skråets normer och regler. Enligt Ottoson (1977) var de Bologna-
studenter som ingick i skrået vuxna män, och de hade redan påbörjat en äm-
betsmannakarriär. Detsamma tycks ha gällt även för de andra sammanslut-
ningar av studenter som bildade grunden för de mer spontant bildade europe-
iska universiteten. Samzelius (1950) menar att det mest framträdande för dessa 
studentsammanslutningar kanske var den först kyrkliga, men senare statliga, 

_________________________________________________ 
39 De texter som är utvalda enligt denna systematik valdes utifrån träffar på sökningar i 
Libris, Album (Umeå universitetsbiblioteks elektroniska bibliotekskatalog) samt 
databaserna ERIC, KVINNSAM, LLBA (Linguistics and Language Behavior Abstracts), 
Philosophers index, PsychInfo, Sociological Abstracts, Web of Science. Sökningarna utgick från 
förfrågningar om information om: student society, student union, campus life, student 
life, student association, student culture, student organization vilka även söktes i 
pluraliskombinationer. I svensk översättning gjordes samma sökningar (utom campus 
culture som söktes som campuskultur) i Libris, Album samt Artikelsök.  Texturvalet är 
också ett resultat av att jag under läsningen fann referenser till andra texter som framstod 
som intressanta då de bedömdes beskriva något mer eller annat om studenter. Texterna är 
därför valda utifrån både bredd och djup.   
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feodala hierarkin. Denna innebar att människorna klassificerades i en skala från 
kejsaren ner till de lägsta livegna. I ett studentskrå upprättades en rangordning 
från de mest studieerfarna till de lägst stående nykomlingarna. Symbolvärdet i 
denna ordning visade sig till exempel i de initationsriter som följdes av en indi-
vids tillträde till en ny position i hierarkin.  
 
Vid Bolognas universitet var enligt Ottosson (1977) studenternas ställning 
mycket starkare än vid universitetet i Paris, vilket i stället byggdes upp kring 
lärarnas skrå. Studenterna i Bologna kom att styra universitetet ända fram till 
1400-talet. Under denna period kontrollerade de, ibland nästan med järnhand, 
lärarna, undervisningen och till viss del även lärarnas privata förehavanden. 
Efterhand tog dock kyrkan och därefter staten över kontrollen av de europeiska 
universiteten. Vid sidan av de skrån som senare formaliserades till universitet40 
fanns under medeltiden också sammanslutningar i ”collegia”41 eller ”nationes” 
(s 7). I dessa samlades de studerande männen från samma nationer eller närlig-
gande trakter för att söka trygghet och hjälp hos varandra. Nationerna, som 
först var spontana och privata sammanslutningar, blev med tiden obligatoriska. 
Enligt Sundin (1994) hölls där viss undervisning42, men nationerna hade fram-
för allt en social funktion i både nöd och lust. Nationsbröder ägnade sig gärna 
åt sällskapsliv under alkoholintag, men nationen fungerade även som ett socialt 
skyddsnät för den enskilde vid sjukdom eller dålig ekonomi. Nationernas olika 
utgifter bekostades dels av det som senare blev obligatoriska inskrivningsavgif-
ter, dels av gåvor från tidigare studenter och dels genom de böter som felande 
medlemmar utdömts betala (Ottoson, 1977). 
 
Det hierarkiska sociala systemet fick enligt Samzelius (1950) även genomslag i 
vissa nationer. I sin mest negativa form uttrycktes detta som pennalism.43 En ny 
student fick först genomgå ett prövoår som ”pennal” (Florén, 1994, s 109), då 
han fostrades genom att dåligt klädd tvingas gå ärenden, passa upp på och pryg-
las av äldre studenter. Han skulle också hålla de äldre studenterna med pengar 
och kläder samt hålla en fest för dem vid sin deposition. Depositionen var den 
initationsrit där de nya studenterna med svärtat ansikte, horn och åsneöron 
samt svinbetar i munnen under hån drevs in i en sal av depositoren. Deposito-
ren ställde sedan frågor till noviserna men eftersom de hade svinbetar i munnen 

_________________________________________________ 
40 Det som kom att kallas universitet i betydelsen undervisningsinstitution kallades under 
medeltiden för ”studium generale” (Sundin, 1994, s 23).  
41 I Paris användes benämningen ”collegii” för ett studenthem (Ottoson, 1977, s 12). 
42 Förutom undervisning hölls gudstjänster och måltider under sträng disciplin. Det enda 
tillåtna nöjet inom kollegiet eller nationen var schackspel (Samzelius, 1950). 
43 Hård pennalism var vanligt i Tyskland, särskilt under det 30-åriga kriget. Många 
svenskar studerade i Tyskland innan Uppsala universitet grundades och därför antas att 
dessa studenter tagit med sig vissa så kallade kamratfostrande traditioner, till exempel 
depositionen, till Sverige (Samzelius, 1950). 
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kunde de inte svara ordentligt, vilket bestraffades med slag och örfilar. Därefter 
togs betarna av, symboler för omåttlighet och glupskhet, liksom åsneöronen och 
hornen, symbolerna för dumhet, råhet och förvildning. De unga männen la sig 
på golvet och hyvlades symboliskt runt om på samma sätt som vetenskapen 
förkunnades hyfsa själen. Sedan hälldes ett fat vatten över huvudet på novisen 
vilken torkades hårt med en grov trasa. Efter depositionen förväntades den 
invigde, som nämndes ovan, bjuda de äldre studenterna på dricka och röka 
vilket återgäldades med slag och förolämpningar (Florén, 1994, 1999, se även 
Samzelius, 1950; Sundin, 1994). Johannisson (1989) påpekar att inte förrän 
studenten genomgått depositionen fick han avlägga trohetsed inför rektorn och 
skrivas in i studentmatrikeln. Då först hade studenten rätt att kalla sig student.  
 
De manliga studenterna, som hittills beskrivits, var vanligen från borgarståndet 
men några var bondesöner. Ytterligare en grupp bestod av yngre söner till adels-
män som skulle utbildas till präster. Under vissa perioder fanns även statsstipen-
dier för att också främja fattiga begåvningars möjligheter till högre studier 
(Samzelius, 1950). Den sociala hierarkin bland dessa studenter var tydlig, och 
särskilt sönerna till de svenska bönderna tycks ha utgjort ”en avskild och ringak-
tad grupp inom studentkollektivet” (Ahnlund, 1990, s 49). De sociala skillna-
derna mellan studenterna blev enligt Samzelius (1950) än tydligare från 1500-
talet och framåt då studenterna i Europa fick ”studentfrihet” (s 16). Detta 
innebar att studenterna slapp bo vid kollegierna/ nationerna, vilket framför allt 
förmögna, adliga studenter utnyttjade. Genom att inackorderas i professorns 
hus kunde de nämligen dra nytta av hans umgänge även på fritiden. I den soci-
ala hierarkin rangordnades de manliga studenterna därmed också utifrån sin 
härkomst och inackordering. Högst i rang stod adelsynglingen, därefter profes-
sorsinackorderingen, borgarinackorderingen och slutligen den så kallade kon-
viktoristen, som var fattigast och åt sin mat på gemensamt ordnade matställen.  
 
Män i undantagstillstånd: 1600-talets Uppsalastudenter   
 
Uppsala universitet anses ha grundlagts 1477, men ända fram till slutet av 1500-
talet var verksamheten emellanåt obetydlig och under vissa tider till och med 
obefintlig.44 Under denna period studerade troligtvis endast några tiotal män 
vid universitetet. De bodde i kyrkans inackorderingshem, där de troligtvis hade 
fri kost och logi. Först 1593 anses universitetets verksamhet ha tagit fart på 
allvar. Genom ett kungligt brev erkändes då universitetet som fri högskola med 
särskilda rättigheter och beslutsrätt över sin egen organisation. En av dessa rät-
tigheter innebar att varken lärare eller student kunde ställas inför allmän dom-
stol. De hade också rätt till gratis bostad och blev befriade från beskattning 

_________________________________________________ 
44 Som en följd av reformationen och brytningen med katolska kyrkan stängdes till 
exempel Uppsala universitet för en tid (Hartman, 1995). 
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(Johannisson, 1989). Från och med denna tid finns det mer tillförlitliga histo-
riska källor om Uppsalastudenterna och studentlivet. Studenterna var mestadels 
prästsöner eller söner till adel och andra ståndspersoner, eller från borgerskapet. 
Bondsöner liksom fattiga stipendiater var i minoritet. Adelspojkarna levde, 
med sina informatorer och betjänter, ett välsituerat liv delvis vid sidan av de 
övriga studenterna.45 Sönerna till präster, borgare och bönder delade ofta rum 
och mathållning (Samzelius, 1950). 
 
I det rådande korporationssamhället uppbyggt på stånd, skrån och gillen, tog 
Uppsalastudenterna förmodligen rätt naturligt efter grupperingen i nationer 
från de medeltida europeiska studenterna.46 Dessa nationer anses ha varit lika 
hierarkiska och emellanåt lika pennalistiska som de tidigare europeiska (Florén, 
1999). Men de fungerade som ett socialt skyddsnät även i Uppsala. Beräknat 
utifrån sin ekonomiska ställning betalade studenten en nationsavgift till den 
gemensamma kassan, som ofta användes för att ge ekonomisk hjälp till sjuka 
eller betala begravningar av medlemmar. Några nationer betalade också för 
bänkar i kyrkan eller köpte till och med en egen gravplats. Det var inte ovanligt 
att studenter vid nationerna även byggde upp bibliotek av vad som ansågs vara 
tidens lärda litteratur. I nationernas stadgar reglerades mottagandet och fostran 
av noviserna, samt valen av nationens företrädare och deras uppgifter (Samze-
lius, 1950). 
  
Som studenter kan de unga männen sägas ha tillhört en speciell grupp med till 
viss del egna normer och regler. Detta tog sig, särskilt under 1600-talet, uttryck i 
trakasserier av Uppsalas borgare. Det var inte ovanligt att studenter efter en kväll 
på någon av krogarna slog sönder stadsbornas fönster och dörrar. Det hände 
även att de maskerade trängde sig in i borgarnas hus för att håna eller miss-
handla dem. Studenterna roade sig också med att föra oväsen längs gatorna, där 
de sköt med gevär och pistol (Samzelius, 1950). Deras agerande kan enligt 
Geschwind (1999) förstås som ett försök att hävda en maskulin identitet. I den 
egna gruppen uttrycktes denna identitet framför allt med hjälp av alkohol och 
våld. Genom sitt ’undantagstillstånd’ kunde studenterna också ta sig rätten att 
roa sig på bekostnad av andra i deras omgivning. Den maskulina högrestånds-
identiteten uttrycktes på liknande sätt också gentemot de kvinnor från lägre 

_________________________________________________ 
45 Adelspojkarna deponerades till exempel inte med de andra utan hade en egen ceremoni 
på slottet. De hade också en egen läroplan där fäktning, ridning, dans och moderna 
utländska språk ingick (Florén, 1999). 
46 Den sociala hierarkin i nationen såg enligt Sjöberg (2002) ut så att recentiorerna, de 
yngsta studenterna, stod lägst i rang och betraktades som icke fullvärdiga medlemmar. 
Därefter delades de riktiga medlemmarna in i juniorer och seniorer varav den senare 
gruppen fungerade som nationens styrelse. Inom styrelsen roterade nationens ämbeten i 
åldersordning. Högst i rang stod inspektor som var konsistoriets, det vill säga 
universitetets, representant i studentnationen.  



I V -  ’ S T U D E N T E N ’  S O M  E N  K Ö N S -  O C H  K L A S S K O N S T R U K T I O N :  
E N  G E N E A L O G I S K  A N A L Y S  A V  T I D I G A R E  F O R S K N I N G  

41 

klasser, ofta pigor, som studenter lockade till sexuellt umgänge genom äkten-
skapslöften. De löftena bröts dock ofta, trots att de nedtecknats och bevittnats, 
och kvinnan fött studentens barn. Att så skedde förklarar Andersson (1997) dels 
med att äktenskap sällan ingicks mellan par från olika sociala samhällsskikt, dels 
att det sällan var i första hand mannens heder som stod på spel i rättsfall där 
”lönskaläge” (s 14), faderskap och brutna äktenskapslöften granskades.47 Stu-
denten intog alltså även i dessa exempel ett överläge genom sin klass- och 
könstillhörighet.    
 

 
 
Bild 2. Med pistoler och värjor framställs de manliga Uppsalastudenterna i 
upprorisk stämning gentemot den uniformerade stadsvakten.  
 
Borgerskapets ökade påtryckningar om bättre ordning på studenterna gjorde 
det angeläget för universitetsledningen i Uppsala att kontrollera studenternas 
nationsorganisationer.48 De otyglade studenternas självständighet, depositions-
riterna, pennalismen och det våld de utövade i staden, gjorde dem hotfulla. 
Därför förbjöds nationerna 1655, men det ledde enbart till kollektiva protester, 
fortsatt skadegörelse och stegrade oroligheter. Universitetsledningen bytte så 
småningom till en mer inkluderande men övervakande strategi, och nationerna 
fick fortsätta att skriva in nykomlingar och bedriva verksamheten som vanligt. 
År 1663 tillsattes inspektorer som i en patriarkal hierarkisk ordning skulle 
kontrollera nationerna och studenternas liv och studier. Med tiden kunde uni-

_________________________________________________ 
47 Med hjälp av ”tolvmannaed” kunde mannen med hjälp av tolv manliga vittnen, som 
gick ed på mannens uttalande (det vill säga oskuld), svära sig fri från dessa anklagelser. En 
kvinna var däremot lämnad åt att själv bevisa sin heder i ett sammanhang där den gifta 
kvinnan stod som den norm utifrån vilken allmänheten noga vaktade på ogifta kvinnors 
eventuella regelbrott mot sedligheten (Andersson, 1997, s 16).  
48 I universitetets konsistorieprotokoll behandlas studenternas överdrivna pennalism, 
slagsmål, skadegörelse liksom fall rörande pigor som ’lägrats’ som regelbrott. Dessa brott 
kunde bestraffas i form av böter eller avstängning (Geschwind, 1999; Johannisson, 1989).  
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versitetsledningen reglera allt mer av nationernas verksamhet. Till exempel 
beslöt ledningen 1667 att det skulle vara obligatoriskt för alla ofrälse att skrivas 
in i en nation. När studenterna valde representanter till nationens befattningar, 
försökte inspektorerna sätta goda kvaliteter före antalet år vid akademin. Stu-
denternas missnöje över sin kringskurna frihet fortsatte dock en tid, och ibland 
var det så oroligt att militära styrkor kallades till Uppsala. Vid ett fall av orolig-
heter dömde universitetskonsistoriet, på regeringens inrådan, några studenter 
till döden. Studenterna benådades men blev relegerade på livstid (Florén, 1999). 
 
Hitintills har jag med hjälp av olika källor beskrivit det jag förstått som en 
skrådiskurs. För att inkluderas i denna måste den manlige studenten uppfylla 
vissa krav, till exempel genomgå depositionsriten, och inordna sig lägst ner i den 
sociala hierarkin. Som medlem av universitetsskrået gavs den manlige studen-
ten särskilda privilegier, varav den kanske mest betydelsefulla var rätten att stå 
över den allmänna domstolen.49 Dessa privilegier liksom viljan att särskilja 
studentskrået gentemot andra grupper med alkoholen, våldet och olika spratt 
definierar studenten som sorglös och kanske till och med ansvarslös. Universite-
tets ledning försökte efterhand disciplinera denne sorglöse student genom att ta 
viss kontroll över nationerna och betona studiernas betydelse. Detta ser jag som 
framväxten av idéer och innebörder som skulle kunna beskrivas som en me-
ritokratisk diskurs och därmed en ny sorts student. Den meritokratiska diskur-
sen har sedan dess kommit att vara den dominerande ända fram till nutid. 
Nästa avsnitt handlar om hur den diskursen i vissa avseenden kom att förändra 
bilden och förhandsinställningen av vad det innebar att vara student. Här be-
skrivs också hur studenter ur arbetarklassen och kvinnor försökte ta studenten i 
besittning, och hur detta ledde till diskontinuiteter i studentens genealogi.  
 
Studenten och den meritokratiska diskursen 
 
Män med rätt att höras: 17-1800-talets Uppsalastudenter 
 
Under 1700talet tycks oroligheterna ha lagt sig bland studenterna, och de mer 
individuella depositionsakterna övergick allt mer till gemensamma nationsför-
härligande festligheter. Fram till slutet av 1700-talet minskade andelen adelssö-
ner markant medan fler söner till borgare och framför allt bönder började söka 
sig till universitetsstudier. Långt ifrån alla studenter tog dock sin examen. Detta 
berodde dels på att Uppsala universitet till stor del fungerade som prästsemina-
rium och att utbildningen därför sällan passade studenternas framtida behov. 

_________________________________________________ 
49 Som exempel på den speciella åtskillnad och ställning universitetet intog som skrå i 
förhållande till det övriga samhället kan nämnas att Lunds universitet ända fram till 1837 
omgärdades av en mur som på ett mycket konkret och påtagligt sätt skilde studenterna 
från de övriga innevånarna. När muren revs protesterade Lunds studenter högljutt 
(Nilsson, 2001). 
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Dels var inte en akademisk examen obligatorisk för de flesta yrken. För många 
blev studenttiden därför enbart en fråga om att ha deponerat, alltså skrivit in sig, 
eller läst några terminer vid universitetet (Samzelius, 1950).  
 
Samtidigt växte den statliga administrationen fram med ökade krav på kun-
skap, förkroppsligad i flitiga och dugliga ämbetsmän med lojalitetskänsla vänt 
mot något större än den egna gruppen. Utbildningssystemet kom på så sätt att 
spela en allt större roll i samhället. Studenterna började också ställa krav på ett 
mer modernt utbildningssystem. Viljan till förändring visade sig till exempel i 
kravet på viss uppvisad kunskap för att den enskilde studenten skulle få skrivas 
in i nationen. Ett annat exempel var nationernas stigande intresse för samhälls-
frågor och vilja att bedriva välgörenhet i det omgivande samhället (Florén, 
1999). Med andra ord tycks studenten ha börjat identifiera sig med den mo-
derna akademiske mannen som kunnig, rationell, lojal och utvald: En fram-
tidsman i rikets tjänst! Under denna tid började utbildningsmeriter betraktas 
som allt viktigare. En meritokratisk diskurs fick därmed allt större betydelse för 
människors sätt att tänka om världen (Florin & Johansson, 1993; Johansson, 
2000).  
 
Mot slutet av 1700-talet spreds upplysningstidens idéer till uppsalastudenterna, 
och många lät sig också inspireras av den franska revolutionen. Studenterna 
började åter uppfattas som en samhällsfara. I ökande antal kom nu studenter 
från en allt mer medveten medelklass, och de började samlas i konvent där 
tryckta tal av studenter spreds, lästes upp och diskuterades. Uppsala sågs därmed 
som en revolutionshärd, och konventen förbjöds (Johannisson, 1989; Sundin, 
1994).50 Genom att på eget initiativ sluta sig samman i konvent hade studen-
terna, liksom tidigare i nationerna, återigen ställt sig utanför den direkta kon-
trollen från universitet och samhälle. Så småningom la sig lugnet kring kon-
ventsfrågan men enligt Sundin (1994) blev studenterna fortsättningsvis mer 
självsäkra i sin roll som kulturella och politiska opinionsbildare. De såg sig 
själva som samhällets intellektuellt frisinnade. De började också uppfattas som 
en ungdomsgrupp i mer modern mening, det vill säga i konflikt med tidigare 
generationer och med krav på radikal förändring (Florén, 1994). Sjöberg 
(2002) menar att studenternas upproriska hållning grundades i att de såg sig 
själva som en blivande elit, och därmed hade svårt att finna sig i att stå lägst ner i 
universitetshierarkin.51  

_________________________________________________ 
50 Maskerad som en litterär och musikalisk förening drevs dock de radikala politiska 
frågorna vidare av sammanslutningen ”Juntan” (Johannisson, 1989, s 69). 
51 Sjöberg (2002, s 31) beskriver också hur detta uppror uttrycktes som ”maskerad 
politik”, till exempel genom att i skydd av mörker eller en stor folkmassa skrika elakheter, 
spotta eller föra oväsen. Ett annat sätt att utmana ’fadersväldet’ var genom att underlåta att 
utföra hälsningar på ett föreskrivet sätt eller uppträda respektlöst på ett oklanderligt vis, 
exempelvis spela eller sjunga falskt.   
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Vissa forskare menar dock att studenternas förändringsiver växlade över tid. 
Under 1810-talet vändes till exempel revolutionsandan i en idealistisk statsupp-
fattning, enligt vilken medborgarna var underkastade staten. Under studentsång 
drack studenterna mjöd ur horn och hyllade nationen och kungligheterna. Men 
redan under liberalismens framväxt under 1830-talet, började de åter engagera 
sig i mer radikala frågor. När danska liberala studenter vädjade om hjälp från de 
skandinaviska länderna inför det tyska krigshotet, uttryckte de svenska studen-
terna sitt stöd. Som rörelse växte skandinavismen fram med bred uppslutning i 
hela Sverige. Studenterna anses ha spelat en storpolitisk roll som opinionsbil-
dare men deras engagemang fick inga reella politiska konsekvenser (Johannis-
son, 1989).  
 
Enligt Skoglund (2000, s 22) framställde sig studenterna redan i början av 
1800-talet som ”nationens hopp”, vilket manifesterades bland annat genom 
byggandet av Uppsalas pampiga nationshus. Där övade sig studenterna i festlig-
heter omgärdade av strikta krav på uppförande och klädsel. De manliga studen-
terna skålade, höll tal och sjöng i exklusiva frackar inför medföljande passande 
damer i långklänningar. För att framhålla sin roll som nationens hopp var stu-
denterna aktiva i nationella festligheter. De framhöll också sin betydelse och 
lärdom genom att använda latinska sentenser eller sånger i sina ritualer.52 Fes-
terna var enligt Nilsson (2001) tillfällen där studenterna befäste sina kommande 
samhällspositioner, dels genom att knyta viktiga sociala kontakter och erövra 
ett socialt kapital, dels genom träningen i att föra sig.   
 
 

_________________________________________________ 
52 Nilsson (2001, s 27) skriver att många av studenterna vid sidan av dessa mer formella 
tillställningar ägnade sig åt ”fest- och kroglivet” som ett sätt att leva ut sina känslor. Till 
skillnad från de sorglösa och bråkiga studenter som tidigare befolkat Uppsala verkar dock 
1800-talets studenter ägnat sig åt ett mer besinnat krogliv. Alkoholförtäring var ändå så 
naturligt att nykterhet bland studenterna föreföll mer eller mindre suspekt.  
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Bild 3. Under rubriken ’Studentens klang och jubeltid’ visar bilden hur studenter 
lägger lagerkransar under det nordiska baneret vid ett skandinaviskt studentmöte 
1875. Studentmössan, lagerkransen och baneret symboliserar studentens bildning, 
känsla för tradition och lojalitet med de nordiska ’brödrafolken’.   
 
Utifrån historiska exempel framhåller Skoglund (1991) att studentopinionen 
inte alltid har verkat i radikal riktning. Bland studentorganisationerna har som 
ovan nämndes radikalism och vilja till samhällsförändring med jämna mellan-
rum följts av mer konservativa studentrörelser. Skoglund påpekar även att vid 
sidan av den tidens politiskt intresserade student, levde också den mer sorglöse 
studenten vidare.53 Inte heller var studenternas engagemang så renodlat. Sjöberg 

_________________________________________________ 
53 Pinner (1969) har klassificerat liknande organisationer för ”transgressive organizations” 
(s 74 f) och ”traditional organizations” (s 64 f). De gränsöverskridande organisationerna 
karaktäriseras av en strävan att förändra samhället och dess hierarkier. De riktar sig också 
mot samhällsgrupper utanför universitetet. De traditionalistiska organisationerna tycks 
genom den sociala gemenskap och organisation av umgänget studenterna upprätthåller, 
främst fostra nykomlingar till redan etablerade traditioner, värderingar och beteenden. 
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(1999) beskriver hur 1840-talets studentkarnevaler i Uppsala förenade det 
sorglösa med det politiska i både radikal och konservativ riktning. Ståndsriks-
dagen och nationalismen kritiserades och hånades som föråldrade kollektiv och 
orättvisa privilegier. Studenterna förfäktade i stället tanken att fria individer 
utan privilegier knutna till stånd eller skrå skulle bygga upp nationen. Med 
andra ord talade studenterna i egen sak när de tog ställning för en samhällig 
meritokrati. I andra frågor höll de manliga uppsalastudenterna en mer konserva-
tiv linje. Med hjälp av ett gammalt karnevalstema, ”omvändningstemat” (s 88), 
lät de kvinnor och män respektive drängar och herrar byta roller, och förlöjli-
gade på så sätt tankar om jämlika förhållanden mellan könen och samhällsklas-
serna.54 Karnevalsstudenterna beskrivs träffande av Sjöberg som ”politiskt radi-
kala men socialt reaktionära” (s 88). Själva framställde sig studenterna som 
framtidens hopp, och med sin kunskap skulle de erövra världen.  
 
Under 1840-talet blev studenterna enligt Sjöberg (2002, s 84) på allvar en del av 
det offentliga politiska samtalet genom ”välregisserade utomhusmanifestatio-
ner”, organiserad studentsång och inte minst genom olika tryckta texter. Stu-
denten, den akademiske mannen, var ljuset och stod för det nya. Johannisson 
(1989, s 75) ger en bild av den klassiske studenten från denna tid som ”vitmös-
sad, punschdoftande, slagfärdig och frejdigt medveten om sin roll som en fram-
tidens man”. Den självmedvetenhet och självständighet studenterna kom att 
visa formerades framför allt i de olika organisationer studenterna skapade utan-
för universitetets ’fadersvälde’ (Sjöberg, 2002). Studentnationen byggde ju på 
patriarkala och skråmässiga traditioner men de nya studentorganisationerna i 
form av sällskap, ordnar, associationer och föreningar kom däremot att utgöra 
mer individualistiska organisationsformer där självmedvetenhet och självstän-
dighet kunde utvecklas. Dessa nya studentorganisationer var vanligtvis socialt 
exklusiva och inte öppna för alla studenter. 
 

                                                                                                 
Syftet med en sådan traditionalistisk organisation är inte bara att underlätta inträdet och 
inskolningen till universitetet, utan också till den framtida elitposition medlemmarna 
antas komma att besitta i samhället. I dessa föreningar ses därför samhällets sociala 
hierarkier och karriärvägar som givna. Äldre före detta studenter används ofta som viktiga 
förebilder och fungerar ibland också som viktiga sponsorer.   
54 Nilsson (2001, s 36) beskriver till exempel hur en del studenter kallade kvinnor som 
pratar för ”’sladderkollegium” eller ”syförening’”.  
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Bild 4. Det är skolan och de fortsatta studierna som i denna bild konstruerar den 
framgångsrike borgerlige mannen. Gravyren, som använts som ett skolexempel i 
slutet av 1800-talet, demonstrerar tydligt det goda exemplet gentemot den andre 
som samhällets bottenskrap.  
 
Som jag tolkat de olika texterna om studenter är det framför allt under 1700- 
och 1800-talet som uttryck för en meritokratisk diskurs framträder. Enligt 
denna diskurs framhålls vikten och värdet av kunskap, vilket till exempel visade 
sig i kraven på att studenten skulle klara av ett kunskapsprov innan han fick 
skrivas in i nationen. När adelsprivilegierna till högre statliga ämbeten avskaffa-
des under 1800-talet fick istället akademiska meriter stor betydelse (Hartman, 
1995). Studenternas tidigare privilegier och känsla av utvaldhet kom därmed 
att uttryckas på ett mindre våldsamt sätt i tal och sång samt genom ett allt större 
samhällsintresse. Studenten framträdde som framtidsmannen med kunskaper 
som gav honom rätt att ta till orda i och påverka olika samhällsfrågor. Inte sällan 
var det just i olika studentorganisationer studenterna fostrades och tränades i 
detta.   
 
Nya identiteter: de första kvinnliga studenterna som ’de andra’  
 
Trots försöken att förlöjliga idéer om ökad jämlikhet mellan könen fick de 
manliga Uppsalastudenterna mot slutet av 1800-talet sällskap av de första kvin-
norna inom akademin.55 En förklaring till att universiteten öppnades för kvin-

_________________________________________________ 
55 I detta sammanhang bör det också påtalas att studenterna från arbetarklassen ända fram 
till 1920-talet var en liten minoritet (Johannisson, 1989). 
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nor var förändrade demografiska förhållanden. Vid mitten av seklet ökade 
antalet ogifta kvinnor ur borgerskapet, och problemet var hur de skulle kunna få 
sin försörjning. Därför fick kvinnor tillträde till vissa lägre tjänstemannayrken, 
exempelvis vid post- och telegrafverket och som lärarinnor i folkskolan (Florin, 
1987; Johannisson, 1989; Wieselgren, 1969). Krav ställdes även på kvinnors rätt 
till högre studier.56 År 1875 skrevs den första kvinnan in vid Uppsala universi-
tet. Men läroverken var fortfarande stängda för flickor, och därmed var också 
kungsvägen till studentexamen stängd. Och studentexamen krävdes för univer-
sitetsstudier. De kvinnor som ville läsa vid universitet måste ta studentexamen 
som privatister eller vid någon av de privata flickskolor som hade examensrätt, 
vilket ställde sig kostsamt för föräldrarna. Det var med andra ord bara flickor 
från familjer med god ekonomi som kunde hoppas på universitetsstudier (Flo-
rin & Johansson, 1993). Wieselgren (1969) beskriver hur kvinnor efter genom-
gångna studier mötte nya hinder: de hade inte rätt att inneha statliga ämbeten. 
Först 1918 fick kvinnor rätten att inneha läroverkstjänster, det vill säga arbeta 
som adjunkt, lektor och rektor men med lägre lön än män. Behörighetslagen 
som antogs 1923 gjorde kvinnor likställda med män när det gällde statliga tjäns-
ter. I detta beslut undantogs dock bland annat prästerlig eller annan kyrklig 
tjänst, olika sorts militära tjänster samt tjänster vid olika anstalter. Inte förrän 
1949 ändrades regeringsformens formulering om föreskrivandet av statliga 
tjänster för ”infödde svenske män” till ”svenska medborgare” (s 245), vilket 
innebar att män och kvinnor på allvar blev likställda i lagen. Det dröjde dock 
ända till 1958, innan de sista särbestämmelser som hindrade kvinnor från att 
inneha prästerlig tjänst ströks (se även Markusson Winkvist, 2003; Wold & 
Chrapkowska, 2004).57  
 
 

_________________________________________________ 
56 Många var dock motståndare till kvinnors rätt till högre utbildning. Peterson (1988) 
menar att inställningen till kvinnors högre utbildning var densamma inom svenska och 
amerikanska universitet. En fraktion, som såg utbildning som exklusiv, ansåg att 
utbildning för kvinnor var onödigt och till och med skadligt. En annan fraktion såg 
utbildning för kvinnor som bra om den skedde i segregerad form och till formen av 
salongsbildning. Företrädare för utilistiska och demokratiska ideal såg spridandet av 
kunskaper som viktigt både för samhället och individen, och eftersom kvinnor ansågs 
jämlika män fann dessa förespråkare inga hinder för samundervisning. Markusson 
Winkvist (2003) beskriver också argument för och emot de svenska kvinnornas rätt till 
högre utbildning. En farhåga var till exempel att kvinnor som studerade vidare skulle 
konkurrera ut männen från deras rättmätiga platser eftersom män genom sin värnplikt 
ansågs tvingade till en längre utbildningstid. Som ett motargument hävdades tanken om 
det naturliga urvalet. Denna innebar att kvinnor genom sin biologi skulle komma att inta 
platser som passade för kvinnor och att de därmed inte skulle konkurrera med männen.  
57 Kvinnors rätt att inneha statliga tjänster efter genomgången utbildning drevs hårt av 
ABKF (Akademiskt Bildade Kvinnors Förening) som bildades 1904 (Wieselgren, 1969).  
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Bild 5. När kvinnorna fick tillträde till den högre utbildningen utmanade de bilden av 
studenten som manlig. Så här förlöjligade signaturen Lago år 1892 tanken på 
kvinnor inom det symboliskt manliga teknologområdet. 
 
De kvinnor som ändå valde att läsa vid universitetet under denna tid kom alltså 
från relativt välbärgade hem, och många var döttrar till manliga akademiker. 
Det självförtroende ett ärvt kulturellt kapital kunde ge var förmodligen nöd-
vändigt för att lyckas i universitetsvärlden (Rönnholm, 1999). Den lärda kultu-
ren var nämligen laddad med manliga symboler (Florin & Johansson, 1993). 
 
När kvinnorna väl fått tillträde till den högre utbildningen, verkar de ganska 
snart ha upptäckt att de samtidigt var utestängda från många aktiviteter inom 
universitetet och studentlivet. De olika studenttraditionerna var symboliskt 
manliga, och de kvinnliga studenterna definierades därför som de andra och 
uteslöts.58 Vid valborgsfirandet fick kvinnorna tåga gemensamt med männen i 
nationen, men sedan fick de inte delta i seden att festa i nationshusen.59 Män-

_________________________________________________ 
58 I Lefkowitz Horowitz (1987) intressanta arbete om amerikansk campuskultur beskrivs 
med många exempel hur framför allt de olika fraternities kom att sortera studenterna i 
olika sociala kategorier. Ett fraternity var, som namnet tydliggör, en manlig sfär. Men den 
var också en konstruktion av vit över- och övre medelklass.  Därigenom var inträdet till ett 
fraternity beroende av förmågan att betala vissa avgifter och förmågan att uppfylla 
medlemsnormen för att bli invald. Judar och svarta fick till exempel inte tillträde till dessa 
fraterneties förrän efter andra världskriget. De kvinnliga sororities kom efter den manliga 
förebilden att rangordna kvinnorna på samma vis.  
59 Ett annat exempel är hur Lunds första kvinnliga student, Hedda Andersson (2000), 
beskriver det otänkbara och osmakliga i att hon efter avklarad studentexamen skulle bära 
den symboliskt viktiga vita studentmössan. För en kvinna gick det nämligen inte an att 
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nen drack som de brukade, och de kvinnliga studenterna firade på landet, med 
eld, kaffe, sång och dans. På natten gick de hemåt i grupp för att lättare kunna 
freda sig från fulla manliga studenter. För de första studentskorna satte ofta just 
alkoholen gränser för deltagandet i det symboliskt manliga studentlivet med 
dess ritualer.60 Alkoholen fungerade alltså fortfarande för många män som ett 
sätt att konstruera manlighet.61 Det var till exempel vanligt att de manliga ny-
komlingarna skulle bevisa för sina äldre ’bröder’ att de tålde stora mängder 
alkohol. Enligt männen kunde kvinnor inte delta i såna ritualiserade dryckes-
slag: de skulle ju lägga sordin på stämningen. Drickandet kunde alltså inte ta fart 
förrän kvinnorna lämnat festen. Kvinnor kunde vare sig dricka alkohol eller 
bevista tillställningar där män förtärde sprit. Alkoholen ansågs opassande för 
kvinnor, särskilt för dem från de övre samhällsklasserna, just eftersom den så 
starkt förknippades med män. Kontrollen över kvinnors kontakter med alkohol 
(eller berusade män?) var dels bokstavlig i form av sällskapande förkläden, dels 
bildlig i form av nidbilder i skämtpressen. Trots detta fanns det en hel del kvin-
nor som utmanade normen genom att både dricka alkohol och röka tobak 
(Rönnholm, 1999). 
 
Kvinnor uteslöts alltså ur studenternas gemenskap som varandes kvinnor men 
på ett paradoxalt sätt avfemininiserades de också. Flera av dem kom också själva 
att identifiera sig som icke feminina (Markusson Winkvist, 2003). Ellen Fries, 
den första kvinnan att disputera i Sverige, personifierade problematiken. Som 
kvinna kunde hon inte delta i det symboliskt manliga studentlivet och ansågs 
därför inte heller som en riktig student. I stället blev hon hänvisad till den sym-
boliskt kvinnliga rollen som sällskap och utsmyckning åt mannen på student-
balerna.62 Men hon ansåg sig själv vara ful och därmed diskvalificerad som 
smycke (Rönnholm, 1999).  

                                                                                                 
skylta med sin lärdom. För Heddas del fick problemet lösas med en vanlig sommarhatt för 
damer.  
60 I en skrift tillkommen på initiativ av Uppsalas nykterhetsföreningar betonas det stora 
drickandet hos studenterna. Här påstås till och med att anledningen till att 
studentskandinavismen inte fullt ut kom att spela någon politisk roll var det myckna 
punschdrickandet bland de ledande studenterna. I en intressant genomgång av olika 
studentevenemang, till exempel gasker, baler, jubileer, sång och diktning ges det onekligen 
många exempel på alkoholens stora betydelse och bokstavligt talat dess lovsjungande 
(Axelman, 1930). 
61 Det bör påpekas att det även förekom kristna studentföreningar där förmodligen ett mer 
gudfruktigt och sedesamt studentliv framlevdes.  
62 Valsen var redan 1850 populär i Uppsala och beskrevs enligt Haglund (1950, s 422) av 
samtiden som ”en vacker bild av förhållandet mellan mannen och kvinnan. Det är han 
som för och bestämmer själva riktningen men det är hon som fyller denna krets med sitt 
behag”. 
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Ellen Fries illustrerar i hög grad den känsla av dubbelt utanförskap många kvin-
nor troligtvis kände, när de överträdde gränserna för det symboliskt kvinnliga 
genom att ta steget in i universitetens värld (Rönnholm, 1999).63  
 
För att bryta sin isolering i studentlivet organiserade sig enligt Rönnholm 
(1999) många kvinnor i olika föreningar eller sällskap. Men dessa organisatio-
ner blev också verktyg för att komma i åtnjutande av de rättigheter som var 
förbehållna männen. Visserligen sades kvinnorna vara välkomna i många sam-
manhang, till exempel nationerna och en del kristna eller politiska studentföre-
ningar. Men kvinnorna var relativt få och föreningsformerna starkt präglade av 
”ett manligt språk och en manlig kultur” (s 195), och därför vågade sig få kvin-
nor dit. Med de manliga föreningarna som förebild organiserade sig kvinnor, 
för att som Rönnholm skriver: lära sig ”debattera, argumentera och tala offent-
ligt” i sina egna klubbar” (s 193). De skapade ett eget utrymme där de kunde 
diskutera samhällsfrågor som anknöt till dem själva. Ofta debatterades till ex-
empel de kvinnliga akademikernas utbildning och möjligheter att göra karriär. 
I dessa föreningar försökte kvinnorna också utveckla ett systerskap, liknande de 
manliga föreningarnas homosocialitet, men med en kvinnlig symbolik kring 
festritualerna.64 Studentskorna umgicks exempelvis utan mängder av alkohol 
och använde ofta spex och uppträdanden för att uttrycka politiska åsikter.65  
 

_________________________________________________ 
63 Lydia Wahlström (u.å., s 171) student i Uppsala under 1890-talet, berättar hur manliga 
studenter ”gärna roade oss med historier om våra okvinnliga kamrater”. Detta följdes 
givetvis av komplimanger där hon och hennes vänner framstod som ”lysande undantag”. 
Bilden av den okvinnliga studentskan användes alltså inte i alla lägen. Studentskorna i 
Uppsala drabbades enligt Wahlström ofta av skvaller och ogillande från stadens 
familjeflickor och deras mödrar som inte gillade den ökade konkurrensen på 
äktenskapsmarknaden. Ronne (2000) menar utifrån ett litteratursociologiskt perspektiv att 
det som särskiljer kvinnliga författares universitetsskildringar från samma tid är deras 
beskrivningar av det privata livet. De kvinnliga författarna behandlar sin studietid utifrån 
de återverkningar det gett på privatlivet och sin roll som ’ny kvinna’ i förhållande till 
könsidentitet och sexualitet. De manliga författarna beskriver den manlige studentens 
relation till universitetets offentliga arena.  
64 Från läroverkets miljö finns dock exempel på att de unga kvinnorna i sina egna 
föreningar inte alltid var särskilt snälla flickor. Här uttryckte de nämligen sitt motstånd 
mot den manliga normen genom att även våga ge sig på att förlöjliga och skämta om de 
män de kände sig förtryckta av (Johansson, 2000). 
65 De tidiga australiensiska studentskorna mötte samma problem som de svenska 
kvinnorna inom akademin. På samma vis kom de också att använda sig av egna 
studentföreningar för att hävda sina rättigheter (Mackinnon, 1997). För de kvinnliga 
amerikanska pionjärerna i den högre utbildningen var situationen också liknande, trots att 
dessa vistades i en specifik college-kultur. Föreningsengagemang blev även för dessa 
kvinnor en strategi för att lära sig tala och höras och så småningom försöka förbättra sin 
ställning på campus (Miller Solomon, 1985). Vid de engelska universiteten möttes de 
första kvinnorna både av öppet motstånd, likväl som alkoholtraditioner och förklädes-
regler, som uteslöt dem från stora delar av studentlivet. I sina egna studenthem och 
föreningar, till exempel debattklubbar, tränade de sig att tala och skärpa argumenten för 
att kunna kämpa för sina rättigheter (Dyhouse, 1995).  
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Rönnholm (1999) beskriver hur kvinnorna med tiden i allt högre utsträckning 
tilläts delta i studentlivet, och de tycks också själva ha valt att allt oftare bevista 
högtidliga tillställningar. Många gånger sattes dock kvinnorna i sådana sam-
manhang rent bokstavligt på undantag vid bord i avskilda rum. Det blev allt 
vanligare att kvinnorna bevistade nations- och kårmöten, men de avstod från 
att framträda offentligt, då de menade att detta skulle väcka häpnad och leda till 
”obehaglig uppmärksamhet från männens sida” (s 196). I stället diskuterade 
kvinnorna hellre sinsemellan, eller i små sällskap som träffades efter de stora 
diskussionerna. Kvinnorna var alltså till stora delar uteslutna eller uteslöt sig 
själva från det Ellen Fries tyckte hon gick miste om som ”den allmänna bild-
ning, som studentlifvet skänker” (s 196). Först under första världskriget deltog 
kvinnorna mer regelmässigt i nationsfester och fick jämte männen befattningar 
som gillevärdinna eller klubbmästarinna. År 1938 tillträdde en kvinna en högre 
post i studentkåren som vice kårordförande. 
 
Den kvinnliga studentföreningen i Lund bildades år 1900. Liksom i Uppsala 
var föreningens syfte till en början att verka för de kvinnliga studenternas sam-
manhållning. Efterhand försökte dock några av medlemmarna driva föreningen 
som en mer aktiv och utåtriktad kvinnorörelse, bland annat genom att diskute-
ra frågan om kvinnors rösträtt. Men åsikterna var så delade att det krävdes sluten 
omröstning och ytterligare tre möten för att ta ett beslut. Beslutet innebar att ett 
möte för bildandet av en lokal förening för den kvinnliga rösträttens förkämpar 
kunde utlysas. Även fredsrörelsen kom att bli en känslig fråga, och flertalet 
kvinnliga studenter tog avstånd från frågan. De brännande samhällsfrågorna 
ledde till att politiska ståndpunkter blev viktigare än solidariteten kvinnor 
emellan. Det kan tolkas som att social klass kom att bli mer viktigt än kön i 
föreningen. Klass kan också vara en förklaring till att engagemanget för före-
ningsliv och samhällsfrågor svalnade, när så småningom fler flickor från hem 
utan akademiska traditioner, påbörjade högre studier (Odén, 1988). Studenten 
som samhällsreformator skulle i så fall vara en identitet med vilken kvinnor och 
studenter från lägre samhällspositioner har haft svårt att identifiera sig.  
 
Även studentskorna i Lund fick så småningom tillträde till männens studentor-
ganisationer. Kvinnorna tycks enligt Odén (1988) också ha blivit mindre blyga 
och rädda för att yttra sig eftersom andelen kvinnliga studenter ökade till mer 
än hälften i vissa ämnen. För många gav förmågan att kunna ”diskutera på 
männens villkor, med mäns språk” (s 81) ett bättre självförtroende. Därmed 
kom intresset för speciella kvinnoföreningar att bli allt svalare. I stället anslöt sig 
kvinnorna till de tidigare manliga studentorganisationerna för att där gemen-
samt med männen försöka lösa samhällsproblemen.  
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Bild 6. År 1935 framställdes ’studentskan’ på detta sätt i Dagens Nyheter. Från att ha 
varit avfemininiserad har hon här blivit ’riktig’ kvinna igen: I dikten betonas att 
’studentskan’ inte alls är begravd i böcker utan hinner även motionera, laga mat 
och piffa till sig, för att sedan uppträda som förförerskan.  
 
Kvinnors relativa osynlighet i studentföreningarnas historia kan alltså delvis 
förklaras med att de historiskt sett mycket sent fick tillträde till dessa organisa-
tioner. För att våga och kunna göra sig hörda där var de dessutom tvungna att i 
rätt hög grad identifiera sig med den symboliskt manliga kulturen. Historie-
skrivningen är dock ibland en könsneutral berättelse och betydelsen av köns-
makt i studentlivet har inte utretts till fullo. Skoglund (1991) ser till exempel i 
sin studie av radikala studentrörelser en gemensam, men könsneutral, student-
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identitet i 1790-talets konventsrörelse, 1840-talets skandinavism, 1880-talets 
kulturradikaler66 och 1930-talets freds- och folkbildningsrörelse.67 Denna stu-
dent uppfattade sig själv som privilegierad och med ett ansvar att använda sina 
kunskaper till samhällets nytta. Skoglund ser dock inte denna identitet som en 
symboliskt manlig konstruktion. Därmed problematiseras inte att det är män 
vilka utgjort normen som förgrundsgestalter i olika studentrörelser. Dessa män 
kom ofta att få höga samhällspositioner, och många hamnade till exempel i 
regeringsadministrationen.68 På så vis har kvinnors svårigheter att göra sig hörda 
och hävda sina rättigheter, både i studentorganisationerna och på samhällsnivå, 
osynliggjorts. 
 
Politiker, byråkrater och en och annan revolutionär: studenterna under 
1900-talet 
 
I slutet av 1800-talet började vissa studentorganisationer att knytas till politiska 
partier, och under 1900-talet blev den tendensen allt starkare. Den liberala och 
arbetarvänliga studentföreningen Verdandi, den socialdemokratiska studentfö-
reningen Laboremus och den konservativa studentföreningen Heimdal är några 
exempel på detta. En uppmärksammad fråga dessa föreningar engagerade sig i, 
var Uppsala studentkårs hållning till judiska flyktingar under andra världskriget. 
Med stor majoritet beslutade kåren 1939, trots starka protester från Verdandi 
och Laboremus, att förhålla sig negativ till frågan om inresetillstånd för judiska 
akademiker. Beslutet väckte stor uppmärksamhet och betraktades i radikal 
press som uttryck för nazistsympatier, och det ledde till att alla nazivänliga 
senare avsattes från de ledande kårposterna (Johannisson, 1989). 
 
En kanske mer känd och politiskt förankrad studentrörelse är den studentradi-
kalism som åren runt 1968 enade studenter runt om i världen. Radikala studen-

_________________________________________________ 
66 Här inryms både D.Y.G (De Yngre Gubbarna), föreningen för arbetarnas bildning, 
samt Verdandi, som verkade för en mer allmän bildning (Skoglund, 1991). 
67 Den internationella fredsrörelsen Clarté ansågs radikal under 1930-talets Sverige genom 
sin relation till socialismen. Folkbildningsfrågorna företräddes av Oscar Olsson (Skoglund, 
1991). 
68 Det kanske tydligaste exemplet är Tage Erlander som var medlem i D.Y.G och senare 
Clarté och som var statsminister under perioden 1948-1968 (Skoglund, 1991). I USA har 
enligt Lefkowitz Horowitz (1987) förenings- och campuslivet, åtminstone fram till 1980-
talet, spelat en oerhört viktig roll för att genom tävling, konkurrens och kraftmätningar 
fostra unga män till en mentalitet som tänktes skapa framgång i den kapitalistiska 
samhällsstrukturen. I de olika fraterneties fick dessa män också en social förmåga, talförhet 
och självständighet. Med andra ord en identitet som krävs av en ’self-made man’. 
Campuskulturen blev därför ett viktigt instrument för att erövra socialt kapital. Många av 
dessa män såg framtiden i karriärens tecken och därför utmärktes redan livet som student 
av festande och dyrbara nöjen och kläder. För kvinnorna i motsvarande sororities var 
studentlivet framför allt en förberedelse för en kommande framtid som älskvärda 
värdinnor eller charmerande middagsgäster.  
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ter protesterade mot inskränkningar av studentfriheten, och de förde samtidigt 
en vänsterpolitiskt influerad samhällskritik. De svenska studenterna fick ett 
unikt inflytande på nationell utbildningspolitik. Det som i media kom att 
blåsas upp till ’kårhusockupationen’, var egentligen ett besittningstagande av 
egen egendom och med internationella mått en rätt mild protest. Några måna-
der efter denna händelse tog några mer drivande studenter universitetskansle-
rämbetet i besittning, men först sedan de i förväg ringt och förvarnat att de var 
på väg. Kanslern skulle därför ha hunnit skicka efter fika, som studenterna 
bjöds på medan de krävde studentrepresentation vid universiteten. Därefter 
fick de veta att ärendet redan var diskuterat med utbildningsministern. Försla-
get om studentrepresentation trädde i kraft ungefär ett halvår senare (Skoglund, 
1994). 
 

Bild 7. De revolutionära männen som tog sig rätten att tala och göra uppror. Bilden 
togs i samband med kårhusockupationen 1968 och visar bland annat Anders 
Carlberg, numera chef för Fryshuset, i talarstolen.  
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I Sverige tog sig alltså studentradikalismen nästan byråkratiska former. Tänk-
bara förklaringar till detta kan enligt Skoglund (1994) vara att svenska studenter 
genom en senare skolstart och längre utbildningstid var äldre än studenter i 
många andra länder. Sedan åtminstone början av 1900-talet har därför den 
svenska studenten setts som en vuxen person. Genom det historiska nationsob-
ligatoriet, senare kårobligatoriet, har svenska studenter dessutom haft en egen 
ekonomisk och administrativ organisation som möjliggjort politiskt infly-
tande. Då Sveriges Förenade Studentkårer69 bildades 1921 kunde organisatio-
nen, i kraft av att företräda alla landets studenter, förbättra det politiska infly-
tandet ytterligare.70 Den socialdemokratiska regeringens olika politiska sats-
ningar på Sveriges Förenade Studentkårer kan ses som försök att, liksom tidi-
gare i historien, ta kontroll över och kanalisera eventuellt missnöje hos studen-
terna till mer ordnade former. Vid denna tid hade antidemokratiska åsikter 
börjat göra sig gällande vid tyska universitet, och den svenska regeringen för-
sökte genom sitt handlande stävja liknande tendenser i Sverige. Tyska social-
demokrater hade dessutom blivit motarbetade av ämbetsmän, och en ökad 
statlig kontroll av de svenska studenterna kan också ses som ett försök att kon-
trollera framtidens svenska ämbetsmän. Statsmaktens betoning av ”det gamla 
svenska ämbetsmannaidealet med sin opartiskhet och brottsliga lojalitet mot 
den politiska överheten” (s 54 f) fyllde kanske samma syfte.71  
 

_________________________________________________ 
69 Se även Åhsberg (1995) som skriver om den roll Sveriges Förenade Studentkårer spelade 
inom internationell politik under mellankrigstiden genom sitt deltagande i den 
internationella studentorganisationen. SFS och dess verksamhet som konstruktion av 
symboliskt manlig medelklass utreds inte eftersom Åhsberg gör en allmän beskrivning av 
organisationen. De namn som nämns är dock idel manliga, och på de bilder som visar de 
engagerade studenterna, är det kostymprydda och vitskjortade män som blickar in i 
kameran.   
70 Tomasson och Allardt (1969) menar att svenska studenters tradition av organisering och 
statsmakternas vilja att lyssna till dem egentligen gäller för alla de skandinaviska länderna. 
Författarna menar att den status högre utbildning och kunskap länge haft i Skandinavien 
är en av förklaringarna till att studenter fått större möjlighet att höras än i andra länder.  
71 Regeringen införde också, från slutet av 1930-talet, de första studiemedlen för att 
studenter från de lägsta klasserna skulle få möjlighet att ta del av högre utbildning. Med 
denna åtgärd hoppades regeringen på sikt garantera ett stöd för socialdemokratin 
(Skoglund, 1994). 
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Bild 8. Med stärkta skjortor och stadiga blickar. Bilden visar de studenter som 
deltog som representanter i den internationella studentkongressens 
exekutivkommitté i Prag 1926.  
 
Sveriges Förenade Studentkårer kom med tiden att uppfattas som en fackföre-
ning för studenter. För att utöva inflytande har organisationen utnyttjat studen-
ternas förmåga att läsa på och argumentera för sina ståndpunkter på ett för 
statsmakten etablerat och känt sätt. Studenterna har också kunnat vädja till 
statsrepresentanterna i deras egenskap av tidigare studenter med egna minnen 
av studenttiden. För att förbättra organisationen och förstärka dess politiska 
inflytande började SFS under 1950-talet att anställa personal. När så fler och fler 
av de kårengagerade och SFS-politikerna rekryterades till ecklesiastikdeparte-
mentet och universitetskanslerämbetet betraktades organisationen i allt högre 
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grad som del i staten.72 Kritiken mot den utvecklingen växte bland studenterna 
och tog sig bland annat uttryck i den ovan nämnda ockupationen av det egna 
kårhuset. Efter denna händelse ökade avståndet mellan statsmakten och SFS, 
och inte förrän under 1980-talet kunde SFS återta något av sitt tidigare infly-
tande i riksdag och regering (Skoglund, 1994). 
 
Mer etablerade studentorganisationer, till exempel kårpartier på lokal nivå, 
tycks under 1980-talet ha fått större konkurrens om studenternas uppmärk-
samhet. De har fått lämna mer plats åt dels de partipolitiskt obundna och ge-
mensamma studentfrågornas partier, dels de mindre partierna som har äm-
nesrepresentation och sakfrågor som sina främsta uppgifter (Andrén, 1988). 
Vissa av dessa skulle med Pinners (1969, s 71) terminologi kunna kallas ”inte-
rest organizations” vars främsta syfte är att bevaka studenternas intressen. Fram-
för allt försöker denna typ av organisationer att värna om studenternas fysiska 
hälsa och ekonomi genom att exempelvis förhandla fram studentrabatter i olika 
affärer, resebolag eller idrottsanläggningar. Vanligtvis är dessa intresseföreningar 
obligatoriska, i den meningen att studenten betalar en allmän avgift, exempelvis 
till studentkåren, som sedan förmedlar en viss summa till aktuell förening. Det-
ta förfaringssätt gör att många studenter knappt är medvetna om att de är med-
lemmar i en viss förening, och deras deltagande i föreningsaktiviteter eller val är 
följaktligen lågt. Oftast strävar studenterna i denna typ av organisation efter att 
vara opolitiska, även om de emellanåt kan ta ställning i olika enskilda politiska 
frågor.  
 

_________________________________________________ 
72 Olof Palme var till exempel ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer under 1950-
talet (Skoglund, 1994). 
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Bild 9. Sorglös student av modernare snitt. Denna bild prydde förstasidan på 
Expressen i maj 1955 och skildrar studenter som i berusningen både krossar glas 
och hånglar framför kameran. De svarta streck som tidningen använder för att 
avidentifiera personerna på bilden understryker det skamlösa i deras ’studentikosa’ 
beteende.   
 
I den beskrivning av 1900-talets studenter som jag här presenterat blir det än 
tydligare hur kunskaper och förmågan att göra sig hörd konstituerar studenten 
inom en meritokratisk diskurs som politiker, byråkrat och under vissa perioder 
revolutionär. I denna berättelse bör återigen avsaknaden av ett köns- men även 
klassperspektiv påpekas. Kvinnors relativa frånvaro i olika studentorganisatio-
ners ledande positioner verkar gälla ända in i vår tid.73 Politikern, ämbetsman-
nen/byråkraten och revolutionären är förknippade med manliga symboler, och i 
det bildmaterial som använts i de olika källorna som refererats till i texten ovan 

_________________________________________________ 
73 I Bourdieus och Passerons (1979) studie av franska universitetsstudenter konstaterades 
att kvinnor och män, trots likvärdiga utbildningsvillkor, skilde sig åt när det gäller 
självuppfattning och framtidssyn. Många kvinnor var mer blygsamt inställda till sitt 
intellektuella arbete och akademiska värde än män med likvärdiga utbildningsprestationer. 
Dessa kvinnor tänkte sig ofta en framtid inom traditionellt kvinnliga yrkesområden, som 
social omvårdnad. Bland dessa studentskor framstod politiskt och studentfackligt 
engagemang som manliga områden. Kvinnor anförtroddes därför sällan några viktigare 
uppgifter och de åtog sig hellre vad som ansågs vara mindre viktiga engagemang.    
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förekommer nästan enbart män.74 Frågan om vilken social tillhörighet de man-
liga studentledarna i gemen hade, skulle kräva en studie i sig att besvara, men vi 
vet att barn från arbetarklassen inte utgjorde någon betydande del av universi-
tetsstudenterna förrän under 1940-talet (SOU 2003:96). Förutom enstaka 
undantag torde därför de flesta av studentorganisationernas medlemmar, och 
framför allt deras ledare, ha varit studenter med ett ganska ansenligt ekono-
miskt, kulturellt och socialt kapital.  
 
Identiteter i konflikt: studenter från arbetarklassen 
 
Vid sidan av mer skönlitterära eller biografiska skildringar verkar det inte finnas 
mycket skrivet om hur studenter från arbetarklassen bemöttes och hur de upp-
levde den högre utbildningen.75 De studenter från arbetarklassen som Trond-
man (u.å.) intervjuade i sin studie av utbildningens klassresenärer, beskrev dock 
genomgående dubbla känslor inför sina nya liv. Särskilt framträdande var deras 
upplevelser av en så gott som ständig osäkerhet och känsla av hemlöshet, både 
inför den nya akademiska tillvaron och sin ursprungsmiljö.76 Samtidigt som 
klassresenärerna kände sig utvalda och stolta, drabbades de av skuldkänslor inför 
tanken på att klassresan inte hade någon återvändo. Klassresenärerna insåg att de 
i en mening för alltid lämnat det gamla livet och människorna. Särskilt de 
kvinnliga klassresenärerna hade svårt att möta kraven om att hålla samman 
familj- och släktlivet, sedan de lämnat sin sociala uppväxtmiljö.      
 
Ett annat viktigt tema i klassresenärernas berättelser var osäkerheten inför och 
hemlösheten i det akademiska språket. Språkets betydelse för att man skulle bli 
lyssnad på och tagen på allvar blev en plågsam upptäckt. Men när språket väl 

_________________________________________________ 
74 Vid det så kallade ”bollhusmötet”, där den kallsinniga attityden till judiska, akademiska 
flyktingar diskuterades, finns bara en kvinna med på bilderna. De framträdande ledarna 
vid kårhusockupationen framställs som de manliga radikalerna (Hellström, 1996, s 59, 
61,148 ff).  Likaså vid ’ockupationen’ av universitetskanslerämbetet tycks de flesta 
studenter på bilden vara män. En annan bild från studentriksdagens öppnande visar en 
ung Olof Palme i sällskap med några äldre herrar makthavare mot en bakgrund av idel 
herrkostymer (Skoglund, 1994, s 52, 56). 
75 Se till exempel antologin Klassresan (Molin & Ågren, 1991). Efter en reportageserie i 
Dagens Nyheter på temat klassresan fick redaktörerna sån respons av läsare som berörts, 
och som ville berätta sin historia, att de gav ut detta material i bokform.  
76 Wennerström (2003) beskriver i en studie av kvinnliga klassresenärer samma hemlöshet. 
Flera av kvinnorna upplevde att de möttes av ömkan och ibland förakt, när de röjde sin 
ursprungliga klassidentitet, och därför valde de att tystna. De blev underligt anonyma och 
en slags kameleonter eftersom de också kunde känna sig tvungna att tona ned sin nya 
identitet i ursprungsmiljön. Hsiao (1992), beskriver, i en amerikansk kontext, studenter 
som är första generationens collegestudenter på ett liknande sätt. Studenterna kom från 
arbetarklassfamiljer eller tillhörde etniska minoriteter, de var kvinnor eller äldre studenter 
och hade alla svårigheter att klara sina studier eftersom de saknade stöd och uppbackning i 
hemmiljön. De hade också problem med att hantera de två olika kulturer som hemmiljön 
respektive collegemiljön stod för. 
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erövrats kunde det också vändas till något positivt. Med språkets och olika 
teoriers hjälp upplevde de flesta klassresenärer att de kunde tänka annorlunda 
och kritiskt analysera samhällsvetenskapliga problem. Till och med utanför-
skapet kunde ge styrka genom att se saker andra inte upptäcker. Alla tyckte sig 
alltså ha fått betala ett högt pris för sin resa, men ingen ångrade den (Trondman, 
u.å.; Wennerström, 2003).  
 
Som tidigare antyddes beskrivs villkoren i vissa avseenden som skilda för den 
manliga respektive kvinnliga klassresenären. Föräldrarnas svårigheter att upp-
muntra sina barn i skolarbetet upplevdes som ett problem både för flickor som 
pojkar. För föräldrarna var det viktigaste att barnen skötte sig i skolan. Efter-
hand blev dock pojkarna som regel mer uppbackade, särskilt av sina mödrar.77 
Flickorna tycks ha varit duktigare i skolan än pojkarna, men de var samtidigt de 
mest tysta eleverna. Pojkarna hade däremot bättre självförtroende. De arbetar-
klassbarn som inte fick toppbetyg, kunde genom folkhögskola eller komvux 
ändå ta sig till högskolan. Valet till högskola och utbildning gjorde klassresenä-
rerna ofta utifrån det som uppfattades leda till ett yrke, gärna inom en trygg 
offentlig sektor och en karriär inom folkhemmet (Trondman, u.å.).78 Qvarn-
ström (1993, s 57) påpekar att kvinnor från arbetarklassen ofta har ett ”dubbelt 
handikapp” när de gör en klassresa. Därför väljer många av dem en resa till 
vårdande yrken som anses symboliskt kvinnliga. Även kvinnorna i Wenner-
ströms (2003) studie hade gjort sin klassresa till sociala och kulturella yrkes-
områden som kan kallas för symboliskt kvinnliga domäner.  
 
I det här sammanhanget bör det också nämnas att Frykman (1991) framhåller 
att många av utbildningens klassresenärer, födda under 1920- och 1940-talet, 
hade föräldrar eller andra förebilder som varit engagerade i fackförbund, folk-
rörelser eller frikyrkor. Enligt Frykman tog de blivande klassresenärerna för-
modligen intryck av de föreställningar om livet som ett projekt och synen på 
bildning och kunskap som biljetten till ett annat liv, vilka kom till uttryck i 
dessa rörelser.79 Av Trondmans (u.å.) informanter, födda under 40-, 50-, och 
60-talet, var bara fem av 32 föräldrar föreningsaktiva. Av dessa fem var fyra män 
och en kvinna. Det verkar svårt att säga något om vad erfarenhet av liknande 
folkrörelsearbete betytt och betyder för studenter från arbetarklassen. Men 
erfarenhet av föreningsliv borde åtminstone i vissa sammanhang, till exempel 

_________________________________________________ 
77 Wennerström (2003) framhåller att föräldrarna hade svårigheter att stötta i skola och 
utbildningsfrågor. En del mödrar kunde dock, utifrån erfarenheter av städjobb i finare 
familjer, förmedla insikten om andra livsvillkor till sina döttrar. Döttrarna blev därför 
förmanade att inte bli med barn för tidigt, att skaffa jobb och försörjning. 
78 Ett yrke inom offentlig sektor kan också tolkas som ett sätt att betala tillbaka, och visa 
tacksamhet, till det system som gjort klassresan möjlig (Wennerström, 2003).  
79 Se även Ambjörnsson (1998) som mer ingående behandlar den skötsamhetens kultur 
som många arbetare fann i folkrörelserna, och gjorde till sin egen utifrån de egna behoven.  
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studentföreningen, kunna underlätta för klassresenärer att finna sig tillrätta i 
akademin.     
 
Gamla ideal och nya identiteter: 2000-talets studenter 
 
Dagens studenter kan enligt Skoglund (2000) förstås som representanter för 
olika föreställningar som genom historien lagrats på varandra, men också på-
verkats av varandra.80 Gemensamt för alla tiders studenter är att de är temporära 
identiteter och begränsade till utbildningstiden. Dessa identiteter beskrivs som 
konstruerade utifrån olika normer om vad och vem en student är, hur en stu-
dent ska bete sig samt förhålla sig till samhället och icke-studenter. En student 
lär sig till exempel ofta vissa sånger och berättelser, som uttrycker en viss identi-
tet och hur denna åtskiljs från andra. Beroende på om den sociala bakgrunden 
finns i en akademisk eller icke-akademisk miljö, har en student lättare eller 
svårare att förhålla sig till en identitet som student. Men enligt Skoglund är valet 
av studentidentitet också beroende av ens val av vänner, ideologisk uppfattning, 
val av utbildning/ämne och till stor del också slumpen. Han menar därför att 
valet av identitet för de flesta är en relativt problemfri anpassning som sker rätt 
oreflekterat.  
 
Jag menar dock att identitet inte är något en människa oproblematiskt väljer. 
Som tidigare konstaterats har kön stor betydelse för vilka av de historiskt in-
skrivna identiteterna Skoglund beskriver som möjliga för olika studenter.81 Av 
de tolv roller Skoglund (2000) menar skapats av historia och tradition, är de 
första sex tillkomna före kvinnornas inträde vid universiteten: den sorglöse 
studenten, plugghästen, folkupplysaren, nationens hopp, ljusets riddarvakt och 
den cyniske studenten är alla skapade utifrån manliga studenters intressen. De 
första kvinnor som fick tillträde till akademin, blev som tidigare beskrivits 
uteslutna från studentsamvaron på grund av tradition, normer, motvilja och 
egen rädsla. Därför kan även de fyra följande rollerna den fristående kritikern, 
den saklige studenten, den caféintellektuelle och den självförnekande revoltören, 
också ses som utformade i enlighet med en symboliskt manlig norm. Av Skog-
lunds tolv studentroller återstår alltså bara två som inte är förknippade med det 
symboliskt manliga könet, nämligen eleven och fritidsstudenten.  
 

_________________________________________________ 
80 Detta resonemang påminner om genealogi men är inte den terminologi Skoglund 
använder i sitt arbete. 
81 Woo & Bilynskys (1994) studie, visserligen gjord utifrån den amerikanska 
campuskontexten, visar att framför allt de vita männen drog nytta av att delta i 
collegelivets fritidssysslor. De hade inte bara lättare att anpassa sig till college generellt, 
utan hade också lättare att känna tillhörighet till college och finna sig tillrätta socialt. 
Campusaktiviteterna hade inte samma betydelse för kvinnorna eftersom de framför allt 
använde sig av personliga nätverk. 
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Eleven, uppstår enligt Skoglund (2000) efter 1977 års universitetsreform och är 
en student som aldrig har lämnat gymnasiet utan talar om klassrummet, klassen, 
skrivning och läxor. För att vara säker på att göra rätt vill eleven ha tydliga anvis-
ningar och svar. Likt den sorglöse studenten vill eleven inte ha ansvar för annat 
än de egna studierna och deltar gärna i nollningsritualer och liknande fest-
traditioner. Enligt min mening är det intressanta i detta resonemang att denna 
elev, som beskrivs som en icke-student, med stor sannolikhet är en kvinna, 
eftersom ett flertal kvinnodominerade utbildningar, till exempel vård-
utbildningar och lärarutbildningar, kom att inordnas i högskolan/ universitetet 
1977. Under 1970-talet blir också kvinnor i majoritet på universitetens grund-
utbildningsnivå (se till exempel Wold & Chrapkowska, 2004). Fritidsstudenten 
ses av Skoglund (2000) som ett resultat av universitetens allt mer utbyggda 
distansundervisning. Denna student träffar sällan lärare och medstudenter efter-
som hon eller han ofta läser på halvfart parallellt med yrkesarbete. Skoglund 
menar att fritidsstudenten framför allt identifierar sig med sin yrkesroll och att 
studierna därför blir till en fritidssysselsättning.82 Som jag ser det är även fritids-
studenten en icke-student som förknippas med det symboliskt kvinnliga efter-
som kvinnor utgjort ungefär två tredjedelar av distansstudenterna under läsåren 
1994/95-2003/04 (SCB, 2005a, s 18). Jag vill därför hävda att kvinnliga stu-
denter, eller studenter med litet utbildningskapital, knappast kunnat anpassa sig 
oproblematiskt eller slumpmässigt till de tolv olika studentroller som Skoglund 
identifierat.83 Beskrivningen av framför allt eleven och fritidsstudenten är vikti-
ga då de ger en antydan om hur olika grupper uttrycker olika innebörder av 
studenten. Inte minst går det att utläsa något om hur dessa olika innebörder, 
bilder av studenten, värderas. 
 
Bilden av studenten i NATEK-, SAM- och MED-föreningen 
 
Jag har tidigare beskrivit hur den genealogiska analysen av studenten bidrog till 
att tydliggöra hur ’mina’ informanter konstruerar sig själva i förhållande till 
olika bilder, förhandsinställningar, av studenten. Innan jag beskriver medlem-
marnas ideala identitet och identitetsskapande vill jag därför säga några ord om 
vilka två idéer om studenten jag ser som mest och tydligast aktiverade i de tre 
föreningarna. För det första är det den bild av studenten som konstituerades 

_________________________________________________ 
82 Även Aittola (1995) menar att studentkulturen i Finland blivit mer fragmentarisk och 
därför inte lika vital och fristående längre, på grund av att allt fler studenter både studerar 
och deltidsarbetar.  
83 Hur klass och kön förhåller sig till den nya typ av student Silver & Silver (1997, s 166), 
utifrån amerikanska och brittiska förhållanden, beskriver som ”consumer” eller ”customer” 
vore intressant att studera. Dessa studenter uppfattas köpa en produkt, en utbildning, och 
börjar därmed som konsument ställa högre krav på varan. Risken med detta är att 
studenterna fjärmas från utbildningen som process och att de därmed avstår från sitt eget 
aktiva deltagande och inflytande i utbildningen.  
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inom det medeltida skråväsendet och som jag beskrivit som en skrådiskurs som 
definierade studenter som män i undantagstillstånd. Denna student skapades 
inom det patriarkala skråväsende som universitetet utgjorde i sin korporativa 
organisation, och den var i stort sett sig lik ända fram till 1852, då universitetet 
förlorade sina gamla privilegier genom de nya konstitutionerna (Sjöberg, 
2002). Skoglund (2000, s 20) beskriver denna student som ”den sorglöse stu-
denten”. För den sorglöse studenten är studietiden ett frirum, i vilket denne 
tillåts tänja på gränserna innan livets allvar i offentligheten börjar. Detta ut-
trycks genom att supa och driva med andra grupper, eller att under karnevals-
liknande tillställningar vända upp och ner på det vedertagna. Depositionsriten 
är ett annat uttryck för samma student som svarar mot de studentikosa noll-
ningarna84 vid dagens universitet. Detta förhållningssätt ses än idag med visst 
överseende av omgivningen vilket gör att de sorglösa studenterna ofta inte be-
traktas som vuxna människor.85 Enligt Skoglund är det framför allt dagens 
teknologer som gärna tar ut svängarna med mycket drickande och spex innan 
det stora allvaret börjar. 
 
Den andra bilden av studenten som aktiveras av föreningsmedlemmarna är den, 
som formerades under framför allt 1700- och 1800-talet och som jag beskrivit 
som ’män med rätt att höras’, konstruerade inom en meritokratisk diskurs. 
Med förmågan att använda sina kunskaper och skicklighet i argumentations-
konsten kunde dessa studenter ta sig rätten att tala i den offentliga debatten, 
och de betraktades därför som företrädare för det meritokratiska ideal som 
växte fram i samhället vid denna tid. Denna förhandsinställning av studenten 
förändras något under 1900-talet till det jag beskriver som politiker, byråkrater 
och en och annan revolutionär. Fortfarande var det dock framför allt män, som 
såg sig som just talesmän i olika frågor som rörde både studenter och allmänhet. 
Som byråkrater blev de förtrogna med statsmaktens organisation och arbets-

_________________________________________________ 
84 ’Nollningslekar’, till exempel ’klädstreck’, tävlingen där det lag där flest tar av mest 
kläder vinner och riter där alkohol ska intas på viss tid, har diskuterats häftigt. Detta har 
lett till att studenter på många universitet/högskolor har utformat policydokument över 
hur initationsriterna bör gå till för att inte diskriminera någon. Ett led i detta är att det 
numer talas om mottagning, vilket låter mer välkomnande än nollning. I studentmun 
verkar dock användningen av begreppet nollning och dess innebörd vara ganska fast rotat. 
Se till exempel Brandell och Höög (1998, s 27) där en kvinna beskriver nollningen som 
”suparfester då folk blir medvetslösa” och där ’äldre’ studenter, kallade ”adel”, inte pratar 
med de nya studenterna. 
85 I en intervjustudie med 30 studenter betonades att studentlivet är en väntan på 
vuxenlivet som i hög grad präglar högre studier. De studenter som redan arbetat några år 
och/eller hade familj och barn upplevde sig därför hamna i rollkonflikter mellan deras liv 
och erfarenheter som vuxna i kontrast till studentlivet (Wästerfors, 1998). Detta kan alltså 
ses som ännu ett exempel på den starka prägel det symboliskt manliga, ungdomligt 
ansvarslösa studentidealet fortfarande sätter. Normen som den ungdomliga studenten och 
studentlivet förknippat med festtraditioner och alkohol framträder även i Zackariassons 
(2001) studie av livet i en studentkorridor.  
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metoder. Skoglund (2000, s 22) benämner denne student som ”nationens 
hopp”. Den höga status denna studentroll kom att få uttrycktes bland annat i de 
praktfulla nationshusen och de formella och ritualiserade festligheterna som 
hölls där. Vid dessa tillfällen framhöll studenterna sina kunskaper, sitt vetande 
och sitt engagemang för nationella angelägenheter. Till skillnad från sorglösa 
studenter betraktar sig ’nationens hopp’ som den blivande samhällseliten och 
ställer krav på tillbörlig respekt redan under studenttiden. Arvet av denna roll är 
mest framträdande vid så kallade elitutbildningar, till exempel Handels-
högskolan.  
 
Den genealogiska analysen resulterade alltså i dessa två bilder av studenten, och 
de bilderna går igen i min tolkning av föreningsmedlemmarnas ideala identitet 
och identitetsarbete. Efter denna korta sammanfattning vill jag försöka kontex-
tualisera det nutida sammanhang i vilket dessa diskurser, bilder av studenten, 
möter mina informanter och aktiveras på olika sätt. Därefter redogör jag för 
hur detta möte kommer till uttryck i mina informanters berättelser.  
 
Kön, klass och nya innebörder av studenten i 
massuniversitetet? 
 
Det sammanhang inom vilket mina informanter befinner sig skall beskrivas 
med hjälp av statistik och olika idéer om den högre utbildningen i Sverige idag. 
Därmed vill jag också försöka säga ytterligare något om de maktstrukturer och 
institutionella praktiker som är knutna till livet som student (de los Reyes & 
Mulinari, 2005). En förståelse av kontexten är också nödvändig för att kunna 
begripa informanternas handlingar och därmed deras identitetsskapande.  
 
Dagens högre utbildning kan ses som ett sammanhang där många gamla, till 
och med medeltida, normer, värderingar, traditioner och ritualer lever kvar. 
Vissa har levt kvar i ganska oförändrat skick medan andra i olika grader för-
ändrats på olika sätt. När de första kvinnorna fick tillträde till akademin blev till 
exempel den manliga symboliken som kommit att känneteckna studenten och 
det lärda mycket tydlig. Visserligen har ett jämställdhetsarbete underlättat och 
förbättrat kvinnors möjligheter att ta del av högre utbildning men fortfarande 
måste många kvinnor anpassa sig till en symboliskt manlig norm inom akade-
min. Denna norm är tydlig sett både ur ett ledarskaps- och personalperspektiv 
(se till exempel Haake, 2004; Mählck, 2003; SOU 1995:110; Wold & Chrap-
kowska, 2004), och ur ett studentperspektiv (se till exempel Börjeson & Meyer, 
1997). Wold och Chrapkowska (2004) ger många exempel på hur kvinnliga 
akademiker och forskare diskrimineras, bland annat när det gäller lön och 
forskningsanslag. Förutom ”aktiv okunskap” (s 353), det vill säga okunskap om 
och ovilja att ta till sig kunskap om att kvinnor i många fall är missgynnade, 
drabbas kvinnor av omvärldens fördomar. Dessa fördomar utgår från normen 
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om akademin och det lärda som något manligt vilket ofta leder till att kvinnor 
missgynnas vid lönesättning och anslagstilldelning. Det är inte heller ovanligt att 
kvinnor avfemininiseras om de uppnår maktpositioner (se till exempel Sønder-
gaard, 2005), eller till och med smutskastas. 86   
 
Akademin har historiskt sett också varit en institution för de mer välsituerade 
samhällsklasserna, och den sociala snedrekryteringen till högre utbildning bör-
jade inte jämnas ut förrän under 1940-talet (SOU 2003:96). Den högre ut-
bildningen har dessutom ända in i nutid fungerat som ett verktyg för medel-
klassen att i en framväxande meritokrati garantera sina barn trygga samhällspo-
sitioner.87 I den historiska beskrivningen har vi mött många exempel på att 
studenter med kraft av sitt kulturella kapital ansett sig stå över vissa samhälls-
grupper eller att studenter tagit sig rätten att tala och höras i samhällsdebatten. 
Detta har dock inte varit alla studenter förunnat. Kvinnor har fått kämpa sig till 
detta självförtroende och förmågan att tala i olika egna föreningar. Också stu-
denter från hem med lågt kulturellt kapital har fått arbeta hårt för att erövra det 
akademiska språket och modet att uttrycka sig.  
 
Men med tiden har det som sagt skett vissa förändringar. Medan endast ett fåtal 
studenter tros varit inskrivna vid Uppsala universitet under dess dryga första 
hundra år, hade 32 procent av befolkningen i åldern 25-64 år en eftergymnasial 
utbildning år 2002. Ända fram till slutet av 1800-talet utgjorde kvinnor noll 
procent av studentkåren, men år 2001, 120 år senare utgör de en majoritet (ca 
60 procent) av grundutbildningsstudenterna i högskolan. I dagens högre utbild-
ning genererar kön skillnader inom universitet och högskola. Kvinnorna åter-
finns enligt SOU 2003:96 främst inom utbildningar som leder till yrken inom 
hälso- och sjukvård, samhällsvetenskap/juridik/handel/administration samt 
pedagogisk verksamhet (se även SCB, 2005b). Den största andelen män söker 
sig däremot till utbildningar som leder till arbeten inom teknik och till-

_________________________________________________ 
86 Luke och Gore (1992) beskriver liknande hur kvinnor, men även andra grupper, 
definieras som de andra, och därmed blir orättvist behandlade i akademin. Författarna 
menar att en sexistisk diskurs, en patriarkal diskurs samt en phallocentrisk diskurs 
(mannen som norm förvandlad till neutrala förgivettagna normer) är verksamma i denna 
process (se även Fogelberg, 1999). Søndergaard (1994, 1996) visar hur kvinnor har svårare 
att överensstämma med bilden av den professionella/akademikern än vad män har 
eftersom det symboliskt kvinnliga tenderar att tolkas som oseriöst/oprofessionellt. När det 
gäller problematik som rör studenter är sexuella övergrepp på kvinnliga studenter särskilt 
uppmärksammat i Nordamerika med sitt speciella campusliv och fraternities-traditioner. 
Se till exempel specialnumret av Violence Against Women (1996) eller de handlingsprogram 
som formulerats i försök att komma till rätta med problemen (till exempel Grauerholtz, 
1999; Lonsway, 2000). 
87 Se till exempel Bourdieu (1979, 1993) och Young (1965) som i en satir beskriver hur 
aristokratins klassprivilegier tar ny skepnad i meritokratin och de klassgrupperingar som 
rangordnas utifrån intellektuella meriter.    
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verkning.88 Det tycks framför allt vara yngre kvinnor som är mer benägna att 
bryta traditionella föreställningar om kön genom att söka sig till utbildningar 
inriktade mot teknik och tillverkning. Yngre män tycks mer än tidigare välja 
utbildningar som brukar anses symboliskt manliga (s 36). Kvinnor avlägger 
också examen i högre grad än män (s 47). 
 
Statistiken som beskrivs i SOU 2003:96 (s 46) och Utbildningsstatistisk års-
bok 2005 (SCB, 2005b) tyder på att den sociala snedrekryteringen till högre 
utbildning har minskat under 1990-talet, även om siffrorna är något osäkra.89 
Fortfarande är dock studenter med arbetarbakgrund något underrepresenterade 
inom universitetens och högskolornas campusutbildningar.90 Andelen nybör-
jare i högskolan från arbetarhem har ökat till 27 procent, men motsvarande 
andel i samma ålder i befolkningen är drygt 35 procent. Problematiken kan 
också beskrivas så här: Av de studenter födda 1976, som läste en studie-
förberedande utbildning, hade 84 procent från högre tjänstemannahem gått 
vidare till högre studier vid 25 års ålder. Motsvarande siffra för ej facklärda 
arbetarbarn var 63 procent. Social bakgrund, eller klass, kan också sägas vara 
uttryckt inom den högre utbildningen. Läkar-, arkitekt och konstnärliga ut-
bildningar har till exempel en social snedrekrytering där mer än 50 procent 
kommer från högre tjänstemannahem och högst 10 procent från arbetarhem. 
Inom utbildningar till arbetsterapeut, sjuksköterska, socionom, social omsorg 
och nya lärarprogrammet är den sociala rekryteringen mer jämn (SCB, 2005b, s 
254). 
 
Enligt Riksdagens revisorer (2000) är 1977 års högskolereform exempel på ett 
försök att öka jämlikheten och jämställdheten i samhället genom att en mängd 
olika utbildningar inordnades och likställdes med utbildningar inom universi-
tetsorganisationen för ”att ytterligare öka utbildningens tillgänglighet, särskilt 
för andra studerandegrupper än de traditionella, och därmed främja den sociala 

_________________________________________________ 
88 Søndergaard (1994, 1996) menar till exempel att kön ’omskrivs’ till kompetens och 
aktivitet inom dagens akademi. Med referens till kön betraktas därför vissa ämnen eller 
metoder som exempelvis hårda respektive mjuka. När Søndergaard genomförde sin studie 
under 1990-talet symboliserade ekonomi, juridik och en teoretisk hållning det 
hårda/maskulina medan ämnen som pedagogik, psykologi och empiriskt intresse sågs som 
mjuka/feminina.   
89 Dels finns visst bortfall, dels tycks allt fler ungdomar från tjänstemannahem studera 
utomlands. Dessa utbytesstudenter och ”free-movers” (studenter som organiserar sina 
utlandsstudier själva) kommer till stor del från hem där föräldrarna har högskoleutbildning 
(SOU, 2003:96, s 46). Det vore intressant att studera dessa studenters utlandsstudier och 
utbildningsval som en särskiljande strategi. 
90 Det är talande nog bara inom nätuniversitetet och annan distansutbildning som andelen 
studenter (yngre än 35 år) med arbetarbakgrund numer är ungefär lika stor som andelen i 
motsvarande ålder i hela befolkningen. Höstterminen 2004 hade 31procent av 
högskolenybörjarna inom nätuniversitetet arbetarbakgrund medan motsvarande siffra för 
traditionell distansutbildning var 32procent (Högskoleverket, 2005b, s 17 f).  
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utjämningen” (s 8). Resultatet av reformen illustrerar tydligt problematiken, då 
det visar sig att många av de ’nya’ utbildningarna, framför allt inom vård-
området, fortfarande domineras av kvinnor och arbetarklass men i en segre-
gering inom den organisatoriska ramen.  
 
I takt med att allt fler och nya grupper söker sig till högre utbildning, har vi som 
tidigare nämnts börjat tala om denna i termer av massuniversitetet. Detta uni-
versitet beskrivs av Broady, Börjesson och Palme (2002), enligt liknande reso-
nemang som ovan, som ett ganska heterogent system av högre utbildning, bland 
annat på grund av det ökade antalet studenter. Författarna menar också att det 
trots flera reformer och högskolans expansion under 1990-talet, råder en social 
stabilitet inom den högre utbildningen: 
 

Långa och prestigefulla utbildningar vid de traditionella universiteten och 

fackhögskolorna befolkas i slutet av 1990-talet, liksom tio eller tjugo år 

tidigare, av studenter med ursprung i samhällets högre sociala skikt, 

medan korta utbildningar inom vård, utbildningen och teknik vid mindre 

och medelstora högskolor framför allt tar emot de lägre sociala skiktens 

barn. Det är på dessa senare utbildningar som skillnaderna mellan 

könen är som störst – männen återfinns på teknikutbildningar under det 

att kvinnorna helt dominerar vårdutbildningar, kortare lärareutbildningar 

och utbildningar till fritidspedagog och förskollärare (s 45). 

 
Dagens svenska högskolefält spänner således över elitinstitutioner som till ex-
empel Handelshögskolan, läkarutbildningar på Karolinska institutet, Uppsala 
och Lunds universitet, till utbildningar i vård, pedagogik eller teknik på mindre 
och medelstora högskolor och vårdhögskolor. Skillnaden i social rekrytering 
mellan dessa är så stor att Broady, Börjesson och Palme (2002, s 37) beskriver 
dessa poler som ”åtskilda utbildningsvärldar”. Studenter vid elitinstitutionerna 
har höga gymnasiebetyg eller höga poäng på högskoleprovet, och de kommer 
ofta från familjer med stort utbildnings- och socialt kapital. Dessa studenter 
söker sig dessutom gärna till journalistutbildningar eller veterinär-, läkar-, psy-
kolog- samt vissa civilingenjörsutbildningar (s 45). I relation till den allmänna 
devalvering av högskoleutbildning som massuniversitetet tycks ha lett till, finns 
det enligt författarna tecken på att det som framöver kommer att ha särskil-
jande betydelse är forskarutbildning samt internationella studier och forsk-
ningsnätverk. Även i detta avseende är det dock de högskolor och institutioner 
som redan har dominerande positioner som har störst möjlighet att erbjuda 
studenter sådana särskiljande villkor.  
 
I förhållande till Broadys, Börjessons och Palmes (2002) beskrivning av dagens 
svenska högskolefält placeras Umeå universitet nätt och jämnt in i den pol av 
utbildningsinstitutioner, dit studenter med ursprung ur grupper med starka 
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kulturella och ekonomiska tillgångar söker sig. Dit kommer studenter från 
familjer som är beroende av kulturellt kapital och utbildningskapital. Det vill 
säga barn till framför allt läkare och universitetslärare (s 35 ff). De studenter som 
engagerar sig i NATEK-föreningen skulle i relation till denna bild av högskole-
fältet kunna beskrivas som män från medelklassen91 i en mellanposition i den 
manligt dominerade sfär av utbildningar som syftar till positioner som bygger 
på ekonomiskt kapital inom den privata sektorn.92 SAM-föreningens studenter 
kan ses som kvinnor och män från en medelklass med ganska stort mått av 
framför allt kulturellt och utbildningskapital.93 SAM-utbildningen kan sägas 
förbereda för positioner som vilar både på ekonomiskt och kulturellt kapital.94 
MED-föreningen har i relation till de övriga två föreningarna viss arbetarklass-
prägel.95 Utbildningen leder till ett yrke med ett ganska lågt kulturellt och eko-
nomiskt kapital inom den kvinnligt dominerade offentliga vårdsektorn.  
 
Informanterna i denna studie kan mot ovanstående bakgrund sägas befinna sig 
på ett universitet som intar en mellanställning mellan elitinstitutionerna och de 
mindre och medelstora högskolorna, samt vårdhögskolorna. Inom Umeå uni-
versitet förstår jag SAM-utbildningen som en ganska väl ansedd utbildning, 
även om den inte kan sägas vara en elitutbildning. NATEK-studenterna kom-
mer från olika utbildningar men befinner sig i en mellanposition. MED-stu-
denterna befinner sig i en av de lägre positionerna i hierarkin. I relation till den 
elitinstitution universitetet historiskt utgjort, och vars studenter beskrivits i ett 
tidigare kapitel, kan informanterna alltså sägas tillhöra en ny grupp av studenter 
som erbjudits en möjlighet att ta del av högre utbildning inom ett mindre 
prestigefullt massuniversitet. I de kapitel som följer ska jag beskriva hur dessa 
studenter med hjälp av studentföreningen försöker skapa särskiljande ideala 
identiteter och erövra symboliskt kapital.  
 

_________________________________________________ 
91 Se Bilaga 2. 
92 Gruppen är svårplacerad utbildningsmässigt eftersom föreningens medlemmar kommer 
från några olika utbildningsprogram och även innefattar studenter vid fristående kurser. 
Som jämförelse kan dock nämnas att, med olika nedslag under datainsamlingstiden, 
antogs samtliga behöriga sökanden för två av dessa utbildningar och ändå fylldes inte 
antalet förberedda studieplatser.    
93 Se Bilaga 3 samt kapitlet om SAM-studenternas förening. Sett till antagningsstatistiken 
en termin under datainsamlingperioden antogs ett antal fler studenter än förberedda 
studieplatser.   
94 Även SAM-studenterna är svårplacerade eftersom utbildningen innehåller olika 
inriktningar och är konstruerad för att vara en bred utbildning som ska ge många olika 
möjligheter på arbetsmarknaden.  
95 Se Bilaga 4. I nedslag i antagningsstatistiken antogs även för MED-programmet något 
fler studenter i förhållande till antalet studieplatser. Enligt denna statistik verkar det också 
som om denna grupp, i jämförelse med antagningsdata för NATEK- och SAM-
studenterna, har fler sökanden med en bakgrund i folkhögskolevärlden.   
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V. NATEK-STUDENTERNAS 
FÖRENING 

 
NATEK—föreningen är en förening för studenter på några olika magister-
program inom ämnena naturvetenskap/teknik, och den är organiserad under 
Umeå naturvetar- och teknologkår. Föreningen samlar studenter som studerar 
tillsammans på ett gemensamt utbildningsblock men som annars följer olika 
program och kurser. Tidigare drev NATEK-föreningen både utbildningsfrågor 
och studiesociala frågor. Men efter vad man skulle kunna kalla för revirstrider 
mellan olika föreningar har NATEK förlorat inflytande över utbildningsfrågor 
och till viss del även nollningen av studenterna. Därmed har den inte bara ute-
slutits ur den officiella akademiska kulturen (till exempel institutionsstyrelser 
och utbildningsråd) utan också tappat en del studenter som hellre vill engagera 
sig i utbildningsfrågor. Föreningen fungerar numera istället som en festförening, 
även kallat festeri, inriktat på studiesociala arrangemang. Medlemmarna ut-
trycker sig därför inte heller i termer av någon specifik framtida yrkesidentitet. 
En sådan identitet är kanske också svår att konstruera med tanke på att studen-
terna bara läser tillsammans en kortare period och på program med olika in-
riktningar och slutmål. Genom kåren/sektionen får NATEK-föreningen bidrag 
vilket också innebär att alla studenter vid berörda program och kurser är väl-
komna att söka medlemskap. Förutom styrelsemedlemmarna och deras kompi-
sar är det dock inte så många som verkligen deltar aktivt i föreningen.96 De nio 
styrelsemedlemmar som intervjuats är alla män varav de flesta kommer från 
tjänstemannafamiljer97 (Se Bilaga 2). 
 

_________________________________________________  
96 Som en rätt grov jämförelse kan det nämnas att av studenter inom utbildningskategorin 
matematik och naturvetenskap, deltar 35,6 procent i kår-/nationsliv eller motsvarande 
minst en gång i månaden. Dock deltar 32,2 procent av studenterna inom 
matematik/naturvetenskap aldrig i liknande aktiviteter (Högskoleverket, 2001, s 49). Det 
gör att de studenter NATEK-föreningen vänder sig till, visserligen räknade till en ganska 
stor kategori studenter, i jämförelse med de två andra föreningarna tillhör en 
utbildningskategori som i högre grad än andra deltar i kår-/nationsliv.    
97 Endast två män kommer från hem där bägge föräldrarna är arbetare. Jag vill dock 
understryka problemen med att kategorisera personer i olika socialgrupper utifrån deras 
föräldrars yrke. Ska bägge föräldrarnas yrken räknas eller bara den med högsta positionen 
(ofta fadern)? Om bägge föräldrarna räknas, vilken betydelse har det då att de är 
frånskilda? Hur ska man kategorisera en förälder som ganska nyligt vidare- eller omskolat 
sig och därmed bytt socialgrupp? I detta arbete har jag tagit hänsyn till bägge föräldrarnas 
yrken och vad de arbetat med under informanternas uppväxt. För en mer omfattande 
diskussion om klasskategoriseringar se Börjesson och Palme (2001). 
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I stadgarna för NATEK-föreningen framhålls att föreningens uppgift är att 
verka för en god studiesocial gemenskap bland medlemmarna. Varje år skall det 
hållas minst ett stormöte samt ett årsmöte och däremellan styrelsemöten. Under 
stormötena är det tänkt att nya medlemmar kan väljas in i föreningen och vid 
detta tillfälle ska också ansvariga för ett rullande arrangemangsschema utses. 
Varje medlem får därmed i uppdrag att genomföra månadens studiesociala 
arrangemang. Vid årsmötet väljs enligt stadgarna ordförande, kassör och revisor. 
Föreningen har i övrigt inga formaliserade styrelseposter. Protokoll från möten 
ska anslås på föreningens anslagstavla men läggs inte ut på hemsidan. Förenings- 
och styrelsemötena verkar också främst vara en angelägenhet för styrelse-
medlemmar. Föreningens studiesociala arrangemang lockar däremot en del av 
de övriga studenterna. Nollningsinslag, fester där studenterna firar att nya med-
lemmar drar på sig sina nyinköpta studentoveraller, brännbollsfester och grill-
fester är relativt populära arrangemang. Föreningen säljer också NATEK-mär-
ken som studenterna kan fästa på sina overaller eller byta med andra studenter. 
Dessa märken och liknande föremål förvaras vanligtvis i en skrubb som före-
ningen får använda. NATEK har alltså ingen egen lokal eller något förenings-
rum att förfoga över. En del av föreningens arrangemang fotodokumenteras, 
och bilderna läggs ofta ut på hemsidan i föreningens eget ’minnesbibliotek’. 
 
Med sin historia, sina stadgar, traditioner och ritualer kan en studentförening 
fungera som ett sammanhang där diskurser kontinuerligt aktiveras av de nya 
studenter som väljer att engagera sig i föreningen. Samtidigt är det dessa perso-
ner som måste göra föreningen för att den ska finnas till och därmed finns 
också ett förändrande inslag i föreningen. Med detta sagt är det så dags att ägna 
utrymmet åt denna avhandlings fokus, det vill säga några av de människor som 
gör föreningen som ett sätt att göra sig själva.    
 
NATEK-medlemmen och skrådiskursen 
 
Det tal, de texter och de bilder NATEK-medlemmarna använder för att presen-
tera sig själva uttrycker deras ideala identitet, en identitet som fungerar sär-
skiljande gentemot i första hand andra studenter. I sitt identitetsskapande 
bygger medlemmarna vidare på en medeltida skrådiskurs. Inom denna diskurs 
konstruerades en manlig student som ansågs vara i behov av nöjen och en sorg-
lös, i en mening ansvarslös, studietid för att kunna leka av sig innan han skulle 
inträda i mer allvarsamma högre samhällsuppgifter inom kyrkan eller som äm-
betsman. Studentlivet för dessa män kan därför beskrivas som här och nu-
betonat, något relativt åtskilt från det kommande vuxenlivets ansvar. I skråtradi-
tionen fyllde alkoholen en viktig social funktion. En strikt social hierarki rådde, 
inom vilken var och en visste sin plats. Som medlemmar av universitetsskrået 
åtnjöt studenterna särskilda privilegier.  
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Det finns även många exempel som tyder på att vissa studenter såg sig själva 
som en blivande elit som kunde ta sig ganska stora friheter gentemot män och 
kvinnor i lägre social ställning.  
 
NATEK-medlemmarna re-presenterar sig själva och sin ideala identitet genom 
att aktivera diskursen om skrået. De skapar dock, utifrån sitt sammanhang, 
egna specifika innebörder av att vara student. Det är i en mening självklart att 
en student ska studera, och även om avhandlingen inte fokuserar studielivet är 
det ändå av intresse att se hur medlemmarna framställer sig själv som stude-
rande. Just i detta avseende dras nämligen en skiljelinje gentemot övriga studen-
ter: 
 

Många av dom övriga medlemmarna är, prioriterar studierna mycket mer än vad 

vi gör. Eftersom, trots allt, det tar ju alltid lite tid att gå på en fest.98  
 
Till skillnad från många av de andra studenterna på utbildningarna, förefaller 
alltså styrelsemedlemmarna se fester som minst lika viktiga som studierna, och 
något paradoxalt innebär den ideala identiteten som student att inte studera för 
mycket. Meningen med föreningen är istället enligt en av styrelsemedlemmarna: 
 

Att se till att studenterna får en rolig studentperiod helt enkelt. Att dom har roligt, 

att dom trivs, att dom får lite socialt engagemang och inte bara sitter och pluggar 

hela tiden.99 
 
Ett annat exempel på denna logik är det två veckor långa ’nollningsschema’ där 
de äldre studenterna lämnat en dag ledig för de nya studenterna att ägna sig åt 
studier.100 Därmed vänder de på föreställningen om vad som tillhör tid för 
arbete och tid för ledighet. NATEK-medlemmen framställer sig alltså som 
relativt sorglös inför studierna, och han trivs med att särskilja sig på detta sätt. 
Föreningen ger medlemmarna:  
 

 (…) någon sorts bestämd plats, liksom någon, det blir en viss märkning (---) att 

man skiljer sig från mängden på något sätt och det, ja det känns positivt.101  

_________________________________________________  
98 Intervju 8, man. 
99 Intervju 9, man. 
100 Hemsidematerial. 
101 Intervju 5, man. 
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Att studierna inte verkar ha så väldigt stor betydelse för NATEK-medlemmarna 
blir också begripligt i det sätt en man beskriver sig själv i framtiden:    
 

Ja, jag har inte så jättestor inverkan på själva storheten i samhället så, men för-

hoppningsvis så har jag ett jobb som jag lyckas med och hjälper något företag eller 

något. (…) Jag kommer inte vara något stort när det gäller politik och så där, det 

är inget för mig men.. ja.. En vanlig människa förhoppningsvis.102 
 
I jämförelse med de många sorglösa män som tidigare i studentens historia sett 
sig själva som blivande maktmän uttrycker denne student en mer modest syn på 
framtiden. Det går alltså att ana en förskjutning av skrådiskursens innebörder. 
Den sorglöse studenten ser sig själv som en vanlig människa som intar en rela-
tivt obemärkt plats i den offentliga eller politiska sfären. Däremot tänker sig 
mannen i citatet ovan ett jobb och möjlig karriär inom den privata sektorn. 
Det skulle kunna förstås som att ett kulturellt eller organisatoriskt kapital fram-
för allt förknippas med den offentliga och politiska sfären, vilket därmed inte 
framstår som särskilt viktigt för NATEK-medlemmarna. Eftersom styrelseen-
gagemanget ändå beskrivs i positiva termer, som att till exempel få en bestämd 
plats, är det kanske andra symboliska kapital som anses mer värdefulla i 
NATEK-föreningen.   
 
Att göra sig till sorglös NATEK-medlem 
 
Som nämndes i presentationen av NATEK-föreningen tycks det egentligen 
bara vara ett fåtal av studenterna som engagerar sig eller intresserar sig mer aktivt 
i föreningen. Det krävs alltså i en mening något speciellt för att fatta tycke för 
föreningen. Samtidigt krävs också något speciellt för att få bli invald i styrelsen, 
att personen i fråga re-presenterar den ideala identiteten. Så här förklarar en 
man hur styrelsemedlemmarna till NATEK väljs:  
 

Vi väljer in dom som vi tycker verkar trevlig och rätt person för styret ungefär. 

Och jag menar om det är någon som är jättebra på att fixa saker och så men ing-

en i styret gillar den personen så är det ju väldigt liten sannolikhet att den perso-

nen skulle bli invald.103  
 
Det avgörande är att vara omtyckt, det vill säga att bli betraktad som rätt enligt 
föreningens normer. En rätt person är inte nödvändigtvis ordentlig och dri-
vande, utan det som krävs är sorglöshet och en vilja att prioritera de övriga i 
gruppen. Så här beskrivs till exempel en typisk styrelsemedlem:  

_________________________________________________  
102 Intervju 1, man. 
103 Intervju 9, man. 
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Han tycker nog det är roligt att ha roligt (…) Han hänger med på saker. Tycker 

kanske framför allt att det är roligt att umgås med andra skulle jag tro.104 
 
Vid nollningen bildar sig styrelsemedlemmarna en uppfattning om vilka av de 
nya studenterna som skulle vara tänkbara som kommande styrelsemedlemmar 
eller goda vanliga medlemmar. Den student som ’tålt’ leken och med rätta 
’kampviljan’ klarat nollningens ’hårda prövningar’ kan till exempel erövra en 
utmärkelse105 som underlättar möjligheten att bli invald i NATEK-styrelsen. 
För att inkluderas i föreningen krävs att studenten kan visa sig seriöst sorglös. 
 
NATEK-medlemmarna ser det som sin uppgift att slå vakt om nollningstradi-
tionen. Det berättas om en kvinna som inte ville bära en ’nollaskylt’ under 
initationsriten och som av den anledningen bestraffades genom en rejäl utskäll-
ning. Den kritiska händelsen beskrivs av en man som att ”hon inte gjorde som 
oss och då var det väl någon som tröttnade på det och tyckte att hon borde göra 
som oss. Eller som alla andra. Och gav henne även en liten utskällning då”106. Så 
här beskriver en annan medlem händelsen: 
 

Tomas - Hon hade ingen… Vi hade ju nollaskyltar och hon vägrade att ha på 

sig den. Så hade han väl kommit med kommentarer, kanske lite för många… 

Att, ja, ’du får inte vara här alltså…. Accepterar du inte reglerna så…’ Och 

det var ju kanske fel för att det är ju som upp till var och en. Hade hon 

verkligen en anledning själv att inte ha på sig den… Samtidigt så, en 

nollaskylt fyller ju en funktion då så att man förstår ju som att man skall ju 

ändå på något sätt pusha folk att vilja ha på sig den. Men han gick över 

gränsen. Och ja det blev väl… Det var ingen så här jättehemsk grej men det 

blev som väldigt uppförstorat. Och då tyckte hon väl som att just att ingen 

skällde ut honom och det var väl kanske ingen som var i närheten just då men 

dom pratade med honom efteråt. Men det kanske inte hon fick som reda på 

så det blev som lite kyligt däremellan.107 

 
I berättelsen sägs kvinnan ha vägrat bära nollaskylten vilket gör att hon framställs 
som en avvikare gentemot vi, det vill säga alla andra. Detta sågs som ett ganska 
allvarligt regelbrott, eftersom en av medlemmarna gjorde upprepade försök att 
återställa ordningen genom att få kvinnan att ta på sig skylten. Denne medlem 
hotade till och med att utesluta kvinna från nollningen. Tomas tycks visserligen 
mena att dessa påtryckningar i en mening var felaktiga, eftersom varje enskild 

_________________________________________________  
104 Intervju 8, man. 
105 Hemsidematerial. 
106 Intervju 8, man. 
107 Intervju 4, man. 
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student har rätt att bestämma om de vill bära skylten eller ej, men samtidigt 
anser han att den som inte vill bära skylten måste ha en särskild anledning till 
detta. Skylten har en viktig funktion och därför är det förståeligt att mannen 
pushade kvinnan att ta på sig skylten, även om han överdrev detta något. Sam-
tidigt tycker måhända Tomas att händelsen uppförstorats. Berättelsen visar hur 
viktiga initationsriterna med medeltida traditioner är än idag, och hur de där-
med också legitimerar tvingande handlingar gentemot studenter som inte upp-
visar tillräcklig respekt inför dem.    
 
För att en förening ska erkännas som en förening krävs att vissa formalia tillgo-
doses, och det är styrelsens ansvar att sörja för detta. Men medlemmarna om-
formulerar denna aspekt av styrelsearbetet till att passa den sorglösa ideala iden-
titet de konstruerar. Till exempel utlyses mötena enbart till styrelsen, de äger 
ofta rum över en lunch eller ett fika där gränserna mellan kompissnack och 
föreningsarbete i det som avhandlas tenderar att luckras upp. Någon strikt 
dagordning förekommer inte, och de beslut som tas antecknas eventuellt på en 
servett. Detta sorglösa förhållningssätt har enligt en man väckt irritation hos 
kåren. Anledningen till detta menar han är just att kåren sköts av ”mer organise-
rade människor för dom vill ha ordning och reda på sig” medan ”vi är lite mer, 
klarar av att vara lite mer oorganiserade och får det ändå att funka”108. En annan 
man säger till och med att studentkåren betraktar NATEK-medlemmarna som 
avvikare i deras sätt att sköta föreningsarbetet. Det ordentliga och organiserade 
får uppenbarligen stå tillbaka för det mer sorglösa. Kritiken från de ordentliga 
kårmänniskorna avfärdas med en axelryckning.  
 
Det sorglösa förhållningssättet till styrelsearbetet gör att detta inte framstår som 
särskilt märkvärdigt ens för medlemmarna själva. Föreningen delar följaktligen 
inte ut några styrelseintyg till medlemmarna (vilket både SAM- och MED-
föreningen gör). Det organisatoriska kapital ett styrelseintyg symboliserar er-
känns inte som särskilt värdefullt. En man menar till exempel att ett styrelse-
intyg från NATEK vore som att ”skriva i CV’n att i onsdags hade vi videokväll, 
jag och några polare, och det var alltid jag som valde film”109. 
 
Enligt en annan man visar dock ett engagemang i föreningen att personen inte 
är en som bara följer med strömmen. NATEK ger ”en liten inblick i det riktiga 
livet”, en ”erfarenhet av att kunna ta ansvar för saker (…) ett ansvar att utföra 
saker och då kanske man får mer ansvar även på jobbet”110. Denna informant 

_________________________________________________  
108 Intervju 8, man. 
109 Intervju 7, man. 
110 Intervju 2, man. Några NATEK-medlemmar kan också ge exempel på att ett 
föreningsengagemang, även i NATEK, gett plus i kanten vid till exempel ansökningar till 
utlandsstudier. 
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kan tänkas uttrycka en medvetenhet om att sorglösheten är ett temporärt till-
stånd genom att aktivera element ur en annan diskurs. Dessa element verkar 
ligga i linje med logiken i den meritokratiska diskursen där det finns ett värde i 
att vara ansvarsfull. Det skulle i så fall visa att dagens studenter har flera diskurser 
att förhålla sig till och använda sig av när de skapar identiteter.   
 
Vad som betecknar den ideala identiteten som NATEK-medlem och hur den 
konstrueras ska nu presenteras utifrån det jag uppfattar som de mest centrala 
uttrycken för denna identitet.   
 
Alkoholen 
 
Som framgått lägger NATEK-medlemmarna mycket tid på olika sorts fester, 
vilket nästan förefaller viktigare än studierna. Festerna tillskrivs stor betydelse, 
och de kan betraktas som en investering i en ideal identitet som en sorglös 
student. Ett mycket framträdande drag är alkoholen som används på ett särskilt 
sätt i föreningen. Festerna är inte ’sittningar’ som kännetecknas av ”hur man 
skålar, när det är en skål, man får lära sig det här med spexandet”111. Snarare 
handlar det om ett mer sorglöst drickande befriat från etikett och ansvarsta-
gande. Så här beskriver till exempel en man, som här kallas Peter, en nollning 
som föreningen varit med om att ordna, där en stor mängd alkohol konsume-
rades:  
 

Peter - Ja jag vet inte det var någon nollning. Då spårade alltihop ur så att typ 

dom som var, arrangerade eller typ så där.…..som var domare på lekarna var 

jättefulla och nollorna blev jättefulla. Ja, det blev kaos helt enkelt. Det var lite 

katastrof. Det var första dagen också och det slutade med att man får släpa 

hem, eller leda hem domarna typ.  Och vissa nollor som hade druckit alldeles 

för mycket vin därför det var som ingen som satte stopp för det här. 

 

Ulrika - Var det något som diskuterades efteråt? 

 

Peter - Ja. Det blir lite radikal minskning på det här för det var ju… Det var 

mest, nästan alltid dom där äldre kursarna som var med då…  Som ’ja, nu är 

det nollning, nu är det fest!’. Och så var det typ första festen då alla träffade 

varandra igen och sedan då bara brakade det iväg alltihop. Dom hade 

gratisvin att dricka hur mycket som helst och det gjorde dom också. Eller vi, 

jag var fadder själv då. Så alltså man har ju dragit… nu under nollningen så är 

det ju, det blir bara mindre, alltså man… Alkoholkonsumtionen alltså det har 

man dragit ned på avsevärt. Det är väl lika bra det. Och känna att man 

_________________________________________________  
111 Intervju 1, man. 
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behöver inte köra en massa lekar där det skall ingå alkohol utan det får dom 

dricka själv om dom vill i sådana fall. 

 

(---) 

 

Peter - Nummer ett är att det skall vara roligt. Sedan om allt spårar ur men 

alla har kalaskul ändå så är det ju ändå, blir det ju lyckat. Vi skall ju bara ha 

roligt så att säga. Alltså vi har ju… det är ju vårt primära mål om vi säger så. 
112  

 
Peter beskriver en nollning som slutade i vad han benämner som kaos. En orsak 
till detta sägs vara att de ’äldre’ studenterna uttryckte sin glädje att återse var-
andra efter sommaren genom att dricka mycket alkohol, som var gratis och 
tillgänglig i stora mängder. De ’äldre’ studenterna kan i egenskap av ansvariga 
för nollningen, domare i lekarna och faddrar sägas har utgjort mer erfarna före-
bilder för de nya studenterna. Underförstått bidrog detta till att inte bara de mer 
erfarna, utan även de nya studenterna blev för berusade för att ta hand om sig 
själva. Deltagarna, inklusive Peter själv framställs därmed som genuint sorglösa 
men också omogna och oförmögna att dricka måttligt. Händelsen har dock 
enligt Peter lett till en förändring på så sätt att föreningen minskat på mängden 
alkohol som ingår i nollningsriten. (Detta tyder på att nollningen sågs som 
något utöver det vanliga även av medlemmarna själva.) Men enligt Peter är det 
fortfarande helt accepterat att dricka om man själv står för alkoholen. För som 
Peter sorglöst avslutar: det viktigaste är att det är roligt och det är roligt (även) 
om det spårar ur.  
 
Andra fester ordnas också där deltagarna, ofta styrelsen och deras närmaste 
kompisar, dricker alkohol i samband med olika spel eller tävlingar. Drickandet 
kringgärdas av så kallade gamla goda traditioner och tävlingsritualer vilket gör 
att festerna framstår som något mer än rent supande. Tävlingsmomenten hand-
lar om att dricka mycket och visa att man kan klara av detta. Vid vissa tävlingar 
sjunger NATEK-medlemmarna specialskrivna kampsånger.113 Så här resonerar 
Peter om en av dessa sånger där föreningens medlemmar framställs som mycket 
tåliga när det gäller att dricka alkohol. Efter att i sången ha druckit så mycket T-
sprit att de måste kräkas, torkar de sig bara om munnen och fortsätter dricka: 
 

Ulrika – (Visar sångtexten.) Det där är ju en beskrivning på fest. Är det så 

fester brukar gå till eller? 

 

_________________________________________________  
112 Intervju 9, man. 
113 Hemsidematerial. 
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Peter - Nej det är det inte. (---) Man vill ju på såna här fester och så… Det 

gäller ju att synas och höras mest om vi säger. Det går ju ut på det. Har du en 

bra sång som väcker lite uppmärksamhet då får du ju det. Då syns det. Då 

kommer folk ihåg dig. Alltså det går ju ut, det här är alltså ja, vad skall man 

säga…  Det är en massa lekar och tävlingar och så där. Man tävlar ju mot 

varandra. Då är det ett lag som vinner så att säga. Men ja, om vi säger så 

här… man dricker inte T-sprit och går och spyr på en toalett. Det är inte det 

man är ute efter när man är där. Det är det inte. 

 

Ulrika - Vet du om den där sången fyller sin funktion då. 

 

Peter - Jag vet då att dom vann i alla fall. Om det är tack vare sång eller inte 

det vete tusan. Nej, men sedan har ju… kulturen är ju så eller åtminstone 

sångkulturen om du kollar i manualen, sångboken där, att det är ju fyllevisor. 

Det är det som gäller om vi säger så… Men om vi säger om man är på en fest 

då passar det ganska bra att sjunga om alkohol eftersom det ingår alkohol där. 

Jag vet inte… Visst, men det finns ju andra sånger också man kanske kan dra 

men det är ganska lätt att köra någon sån här sång.114 

 
Peter understryker att sången är en överdrift som används för att särskilja 
NATEK-medlemmarna. Den syftar också till att väcka andras uppmärksamhet 
och göra sångarna synliga. Sången är medlemmarnas sätt att presentera sig inför 
andra. Medlemmarna framställer sig alltså med skämtsam ton som en grupp 
män som står pall när andra inte skulle kunna dricka mer. Med hjälp av denna 
överdrift re-presenterar de sig som just sorglösa och ansvarslösa. 
 
Enligt Peter är det ganska självklart att festdeltagarna sjunger visor om alkohol 
när det dricks alkohol. Sångerna beskrivs av Peter som fyllevisor och även om 
medlemmarna inte dricker T-sprit så framställs festerna som tillställningar med 
ganska stor alkoholkonsumtion. Fyllevisorna verkar därmed vara mer eller 
mindre självklara bland dem som söker sig till NATEK och kan därför även 
förstås som ett uttryck för en identitet som en sorglös student. 
 
NATEK-föreningen re-presenterar sig även på sin hemsida genom att på olika 
sätt förknippa sig med alkohol. Flera av styrelsemedlemmarna beskrivs till ex-
empel med smeknamn som innehåller någon form av alkohol eller som anspelar 
på dryckesvanor (ofta och/eller mycket). På hemsidan finns också många andra 
sånger som handlar om alkohol. Flera handlar om hur mycket alkohol studen-
terna klarar av att dricka. Den som i sången dricker, eller uppmanas dricka, är 
allt som oftast en ung man som genom alkoholen väntas få hår på bröstet, det 
vill säga bli en fullfjädrad man. På hemsidans anslagstavla, där medlemmarna 

_________________________________________________  
114 Intervju 9, man. 
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kan göra inlägg, handlar ett återkommande tema om hur bra festerna varit eller 
är. Det händer också att insändare i skrivande stund framställer sig som berusa-
de eller bakfulla. De kanske inte ens minns vad som hände på festen de kom-
menterar.115 En man säger också att det vid festerna alltid är ”någon i styrelsen 
som är nykter och har bilen med sig om det skulle hända något”116. Med andra 
ord framstår det som om vad som helst kan hända när NATEK-medlemmarna 
dricker till.  
 
Andra exempel på alkoholens betydelse är de föreningsmärken som är utfor-
made som en bild med en spritflaska märkt med föreningens namn.117 En man 
konstaterar att deras lärare ”tror nog att vi uteslutande super”118. Men NATEK-
medlemmarna re-presenterar sig som sorglösa och fria från ansvar även när det 
gäller studielivet, och lärarnas uppfattning verkar inte föranleda någon ompröv-
ning av dryckesvanorna. De kanske till och med snarare bekräftar deras ideala 
identitet. Drickandet kan också användas för att göra föreningen i en mening 
exklusivt särskiljande. Trots insikten om att det är alkoholen som gör att så få 
av de övriga studenterna engagerar sig i föreningen håller medlemmarna fast vid 
föreningstraditionerna. Diskursen om skrået erbjuder uppenbarligen en särskil-
jande ideal identitet som de finner ett stort värde av att identifiera sig med, 
fastän de vet att de därmed definieras som avvikare i andra diskurser om stu-
denten.   
 
Overallen 
 
Intimt förknippad med alkoholen är overallen som ofta bärs på de fester som 
tillhör NATEK-medlemmarnas traditioner. Overallerna särskiljer på ett myck-
et tydligt sätt medlemmarna från andra studenter, och vissa berättelser visar hur 
den ideala identiteten re-presenteras och konstrueras i och genom overallen. 
Särskilt på de fester och tävlingsresor119 styrelsemedlemmarna brukar bevista, är 
overallen viktig. En man menar att det är de studenter som ”är lite mer utåtrik-
tade”120 som oftast skaffar overall. En annan medlem beskriver overallens bety-
delse för identiteten så här: 
 
 
 

_________________________________________________  
115 Dessa typer av inlägg görs ofta mitt i natten, gärna tidigt på söndag morgon. 
116 Intervju 7, man. 
117 Hemsidematerial. 
118 Intervju 7, man. 
119 Studenterna gör resor till andra studentstäder för att delta i tävlingar mot studenter som 
också läser naturvetenskapliga/tekniska ämnen. En sådan tävling kan till exempel innebära 
att dricka en viss mängd alkohol under ett löpmoment.  
120 Intervju 5, man. 
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Ulrika - Är det viktigt att ha overall? 

 

Peter - Nej. Men det blir ju som…  Jag tror det kan vara lätt att man känner 

sig lite utanför så att säga. Man kommer inte som riktigt med i gruppen. (…) 

Liksom gå på overallens dag utan overall det funkar ju inte. Nej, men det är 

ju samma sak om man far, till exempel som det här som teknisfajten. Att fara 

dit utan overall det tror jag att man inte gör för då skulle man… Jag tror alla 

där hade overall, så då är man väldigt självsäker och tuff av sig. Skulle jag som 

tycka att man var då. (…) Man vill ju ta del av det. Jag tror det har mycket 

att göra med att man får gemenskap. ’Ja där är en overallstjej en overallskille’, 

ungefär….Man snackar. Det är ju som när vi far till Uppsala på Valborg då 

har vi overaller på oss och så här då vet man… Man känner igen dom, man 

vet att det är… ja.121 

 
Peters berättelse tyder på att overallen är viktig för den student som vill tillhöra 
gruppen. Dels är den en slags traditionell klädsel som används när NATEK 
presenterar sig på de tillställningar de deltar i och arrangerar själva. Dels får 
overallen en att känna sig självsäker och tuff, vilket Peter menar är eftersträvans-
värt och del av en gemenskap som man, det vill säga alla medlemmarna, vill ta 
del av. När NATEK-medlemmen tar på sig overallen erövras samtidigt en iden-
titet som självsäker och tuff. Overallerna gör också att det går att känna igen och 
ta kontakt med likasinnade studenter på andra platser. Detta klädesplagg är 
både till formen och färgen ett sätt att särskilja sig från studenter inom andra 
utbildningar, samtidigt som det fungerar som ett kännetecken för ämne-
skamrater vid andra utbildningsorter. Andra särskiljande symboler är de tyg-
märken som kan köpas eller bytas med andra studenter, ofta under studentfest-
ligheter runt om i landet. Det förekommer också att studenterna byter overalls-
delar med andra studenter så att en del av benet eller armen får en annan färg. 
Många märken och udda overallsdelar signalerar att bäraren av overallen är social 
och har många sociala kontakter. Dessutom framställs en person med många 
märken och udda overallsdelar som berest och särskilt festlig eller sorglös. Styrel-
semedlemmarna får därutöver speciella band att fästa på overallen och har oftast 
mer märken än andra medlemmar. 
 
Medlemmarna är dock medvetna om att de i sina overaller betraktas som av-
vikare i andras ögon. De vet att deras ideala studentidentitet betraktas som 
förkastlig och rent av löjlig. En av männen menar att de, iklädda overaller, be-
traktas av omgivningen ”som ett gäng barnsliga förvuxna ungar som är ute och 
leker”122. Enligt denna omgivning framstår NATEK-medlemmarna som de 
andra, ett negativt exempel av studenten som väcker ogillande. Detta verkar 

_________________________________________________  
121 Intervju 9, man. 
122 Intervju 7, man. 
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ändå inte beröra dem särskilt negativt utan kanske är det snarare så att den 
ideala identiteten bekräftas. Medlemmarna framhåller, vidhåller och upprepar 
sin sorglösa attityd genom att ta glåpord med en klackspark: 
 

Det kommer folk och skriker åt oss att vi är idioter för att vi bär overall, så kan 

man vända på det lite grann, men med glimten i ögat så där.123   
 
Overallen bidrar förmodligen även till att NATEK har ganska få engagerade 
medlemmar. Till och med styrelsemedlemmarna själva talar om föreningen 
som en klubb för inbördes beundran. Ändå menar en man att de övriga studen-
terna borde anstränga sig lite mer för att bli del av gruppen. Man ”måste kom-
ma kanske inte bara första gången, utan kanske en andra och tredje gång så att 
man kommer in i, man blir hej med varandra så att säga och börjar ha lättare att 
prata med varandra”124. En annan medlem menar också att det finns en del 
studenter som ”inte törs” delta i föreningen medan andra ”dom tar inte chan-
sen helt enkelt. Då får dom väl skylla sig själv säger jag”125. De som betraktar en 
NATEK-medlem som en förvuxen unge och idiot får alltså själv räkna med att 
betecknas som en fegis eller tråkmåns som inte orkar anstränga sig för att vara 
social. I vilket fall anses de som kanske inte törs eller orkar anstränga gå miste 
om något när de inte vill vara med och umgås och leka i overallerna med de 
riktiga medlemmarna. När det gäller den ’rätta’ definitionen av studenten är 
NATEK-medlemmarna alltså medvetna om att framför allt lärare, men även 
andra studenter uppfattar dem som negativa andra. Att de ändå tycks vidhålla 
sin ideala identitet som sorglösa studenter säger därför något om det värde 
styrelsemedlemmarna finner i denna identitet.  
 
Overallen och alkoholen utgör de mer iögonfallande symboler, genom vilka 
medlemmarna framställer sin ideala identitet. De re-presenterar sig därmed 
som sorglösa och fria från ansvar. Men det finns en annan aspekt av denna iden-
titet som NATEK-medlemmarna talar mer motvilligt om. Denna aspekt fram-
träder i de ’fula visor’ som analyseras i nedanstående avsnitt.   
 
’Fula visor’ 
 
Förutom de sånger som handlar om alkohol re-presenterar sig NATEK-före-
ningen på sin hemsida även med ett antal sånger som beskriver sexuella hand-
lingar eller innehåller sexuella anspelningar. Några av dessa sånger brukar också 
sjungas på föreningens fester. Ett exempel är en ’nollningsvisa’ som beskriver 
hur den nye NATEK-studenten ska lära sig göra matematiska beräkningar 

_________________________________________________  
123 Intervju 5, man. 
124 Intervju 8, man. 
125 Intervju 9, man. 
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genom att räkna testiklar. En annan handlar om hur en kvinnlig figur inte vill 
delta mer i gruppsexet med sångens manliga figurer. Hon kan dock inte säga 
ifrån eftersom en penis fyller igen hela hennes mun. I samma sång görs också en 
lustig poäng över att två av de manliga figurerna framställs i en sexuell akt som 
anspelar på homosexualitet. En man förklarar förekomsten av sångerna med att 
”sånt som anspelar till sex och till fylla och sånt där, det roar en del på något 
speciellt sätt”126. Sångerna är enligt en annan man inte särskilt stötande eller 
farliga eftersom de sjungs ”när man är på någon fest eller man är på glatt humör, 
man kör på, det är lek och skoj”127. Men vad som framför allt verkar legitimera 
sångerna är att en eller ett par av de få kvinnor som tycks delta i föreningsaktivi-
teterna brukar ta upp dem och då ”det är hon som brukar dra igång den så 
det… Jag har inte varit med om att någon, ja typ inte vill sjunga den eller så 
heller”128. 
 
Enligt NATEK-föreningens hemsida verkar dessa visor sjungas vid till exempel 
nollningsfester. Detta trots (eller tack vare?) den debatt som förts om deras 
lämplighet både bland studentorganisationer och allmänhet. Under intervju-
erna frågade jag därför om en av sångerna, hur den användes och vad den ville 
säga om föreningen. Så här svarade Niklas: 
 

Niklas - Jag känner igen den. Jag kan sjunga då jag har texten framöver här. 

Jag kan den inte utantill. 

 

Ulrika - Är det något som brukar sjungas?  

 

Niklas - Inte nu längre. Det var…  faktiskt så var det när vi hade, när det var 

två stycken tjejer som var med mycket i NATEK. Dom är väl med ibland 

fortfarande men inte så där jätteofta. Dom hade en förkärlek till just den här 

låten. Tyckte att den var väldigt rolig att sjunga. Själv tycker jag att låten är 

rätt så svår att sjunga. Men jag ja, men återigen när man möter just texten. 

Du tänker på att den är rätt så sexistisk och den handlar väl delvis om en 

våldtäkt och diverse saker men det är ju… mycket av våra studentsånger är ju 

rätt så sexistiska eller innehåller väldigt mycket sexuella anspelningar och 

förutom… och väldigt mycket fylla. Och det är väl ungefär vad dom handlar 

om. 

 

Ulrika - Varför tror du att det är så då? 

 

_________________________________________________  
126 Intervju 8, man. 
127 Intervju 9, man. 
128 Intervju 9, man. 
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Niklas - Det är väl… jag skulle tro att för många så tror jag att det här med 

sånt som anspelar till sex och till fylla och sånt där det roar en del på något 

speciellt sätt. Dom tycker att på något sätt att det är lite roligt jaa. Jag vet inte 

varför. Det jag har inte tänkt så mycket på varför. Det är så men det jag skulle 

tro att det är för att roa. För sexuella anspelningar det roar ju även både äldre 

och yngre än oss studenter. Fast kanske inte… då brukar det inte vara lika 

grovt. Men det beror väl på att man har växt upp lite mer. Lite mer mogen.  

 

Ulrika - Jag tänkte på, du nämner då att det har funnits med två tjejer som 

brukar sjunga den där… Men på andra fester, då andra tjejer som är med. 

Hur reagerar dom när den här sjungs?  

 

Niklas – Ja, där reageras det ju olika. Det finns ju dom som tycker att den är 

rolig och sedan finns det dom som tar illa vid sig. Jag tror det finns dom som 

tar illa vid sig för att ja… Inga som säger direkt ut att ’sjung inte den här’ 

men… För skall man säga något sådant så måste man nog ta väldigt illa vid 

sig tror jag. Men det finns väl dom som kanske tar lite illa vid sig ändå.  

 

Ulrika - Men det är inte så att du har hört någon prata om den här och 

liksom ta upp den som att det har stört dom att den finns med? 

 

Niklas – Nej, det är det inte nej. Nej inget sånt.129 

 
Till att börja med distanserar sig alltså Niklas från sången genom att säga att 
även om han känner till den så kan han den inte utantill. Anledningen till att 
han alls känner till sången verkar i Niklas berättelse bero på att två kvinnor 
tyckte om sången och ofta föreslog att den skulle sjungas. Enligt Niklas är sång-
en svår att sjunga och därför framstår kvinnornas förtjusning än större eftersom 
de bemödat lära sig den. Därefter verkar Niklas känna sig tvungen att förhålla 
sig än tydligare till mig som intervjuare och den uppfattning han troligtvis antar 
att jag har om texten som sexistisk och grov, då han menar att den delvis beskri-
ver en våldtäkt. Men sedan menar han att studentsångerna anspelar på sex och 
handlar om alkohol eftersom de ska roa, och att detta är teman som roar fler än 
bara studenter. På så vis framställs sångerna som förenliga med en allmän norm, 
och därför är de inte så farliga. På så vis pendlar Niklas från en beskrivning av en 
klandervärd handling till en händelse som är rolig, fullt accepterad och normal. 
Samtidigt menar Niklas ändå att studentsånger är något grövre än liknande 
sånger som äldre och mognare människor gillar. Därigenom framställs studenter 
som unga och omogna och ansvarslösa. På så vis kan sångerna ursäktas av ett 
ungdomligt oförstånd samtidigt som de är ett uttryck för den sorglösa identitet 
medlemmarna ser som värdefull.   

_________________________________________________  
129 Intervju 8, man. 
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Men hur ska det tolkas att det är just de två kvinnorna som tar upp sången? I 
Niklas resonemang legitimeras sångerna av att det är två kvinnor som själva 
föreslår och sjunger sången. Dessutom verkar även andra kvinnor enligt Niklas 
acceptera sången. Han tror dock att det kan finnas några kvinnor som kanske 
tar illa vid sig, men eftersom han inte hört någon protestera högljutt så tycks 
Niklas mena att dessa kvinnor nog inte tagit så hemskt illa vid sig ändå. Kvin-
nornas förkärlek och acceptans för sången innebär att sången framstår som rätt 
harmlös. Samtidigt framställs de två kvinnornas förtjusning över sången som 
onormal: Niklas kan inte riktigt förstå att kvinnor kan gilla en sång som är så 
omogen och grov. Därmed kan dessa kvinnor riskera att uppfattas som icke 
representativa för kvinnor i allmänhet eller annorlunda uttryckt okvinnliga. Det 
skulle också kunna betyda att de, i likhet med männen, har det Niklas beskriver 
som en omogen och grov humor.  
 
När en annan man, här kallad för David, resonerar kring samma sångtext på-
pekar även han att det är ett par kvinnor som brukar verka mest angelägna om 
att sjunga sången. Detta tycker han förefaller ganska anmärkningsvärt: 
  

David - Det är faktiskt något… det här är något som jag faktiskt har tänkt 

och funderat på och så där en hel del. Pratat med lite folk om… Just för att 

majoriteten av dom tillfällen då någon har sjungit den så har det varit en eller 

flera tjejer som har tagit upp den och börjat sjunga den. Och sedan har ett 

antal hängt på då liksom som har kunnat texten och så.  

 

Ulrika - Så det är tjejerna som vid dom tillfällena har börjat sjunga den? 

 

David - Ja och något som förvånar mig väldigt mycket och som… Men jag 

tycker att det är en… läser man texten och ser på vad det egentligen står i den 

så är det ju en rätt vedervärdig text. Som ju är ganska kvinnoförtryckande och 

så. 

 

Ulrika - Men du hade reagerat på att det var just tjejer som hade börjat…? 

 

David- Ja precis för jag tycker ändå att generellt sett så är det väl… Jag menar 

en kvinnoförtryckande text är väl inte, känns det ju inte naturligt att ett gäng 

tjejer tar tag i och… 

 

Ulrika - Varför tror du dom gjorde det då? 

 

David - Jag vet inte om det är någon så där… Jag menar man kan ju 

konstatera att på våra utbildningar generellt sett så är det ju klart 

mansdominerat. (…) Är det trettio killar och fem tjejer så är det ett bra år 
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med mycket tjejer. Vissa år så har det varit någon enstaka tjej och det är ju 

synd och olyckligt på många sätt. Så att om dom som kommer dit gör det för 

att framstå som av tuffare typ eller så det vet jag inte. Över huvud taget som 

jag upplever det så är det väl inte något speciellt liksom hårt folk och att det 

känns som något behov av att man skall framstå som hård och sexistisk för att 

accepteras på något sätt. Utan och det är väl även… i och för sig så skulle jag 

kunna tänka mig att det har minskat och även att det har gjort att fler och fler 

har kritiserat den här typen av sånger. Som har gjort att dom har fasats ur mer 

och mer.130 

 
I Davids berättelse är det faktum att kvinnorna initierar sången så pass märkligt 
och obegripligt att han blivit förbryllad och känt ett behov av att prata om detta 
med andra. Det tycks enligt David som onaturligt att kvinnor självmant vill 
sjunga en kvinnoförtryckande sång. Därmed blir det underförstått i hans reso-
nemang mer naturligt om män vill sjunga såna sånger. Kvinnorna framstår 
därigenom som mer perversa eller onormala än männen. Den enda förklaringen 
han kan finna till detta är att kvinnorna som minoritet i den mansdominerade 
utbildningen tror att de måste framstå som tuffa. Underförstått menar han att 
de vill konstruera sig som något de alltså egentligen inte är. På så vis framställer 
David kvinnor som både veka och osjälvständiga då de, mot sin natur (?) an-
passar sig till en norm som enligt honom inte finns. David menar att medlem-
marna i NATEK inte är hårda och tuffa och att de heller inte kräver att en 
medlem måste vara hård och sexistisk. När det då egentligen inte finns något 
behov för kvinnorna att spela tuffa så framstår de också som oförmögna att 
begripa de sociala reglerna. David berättar avslutningsvis att många kritiserat 
den här typen av sånger vilket gjort att de allt mer försvunnit. Kvinnorna fram-
står därmed som än mer onaturliga eftersom de trots så stor kritik av sångerna 
ändå vill sjunga. Det verkar nästan som om att sångerna inte skulle ha sjungits 
alls om det inte hade varit för de ihärdiga kvinnorna. 
 
Implicit i Davids resonemang ligger att kvinnorna själva upprätthåller sitt eget 
förtryck. De försöker anpassa sig till en norm som inte finns. Men sångtexterna 
finns på NATEKs hemsida som en representation av föreningen, och ingen av 
informanterna säger uttryckligen att de borde försvinna från repertoaren. Sång-
erna sjungs, och i det sjungandet skapas, upprepas och vidmakthålls en ideal 
identitet, som uppenbarligen inte är oproblematisk. Männen är väl medvetna 
om att sångernas innehåll inte är förenliga med andra diskurser, där sexistiska 
representationer av kvinnor fördöms. Som intervjuare aktiverar jag förmodli-
gen sådana diskurser, när jag ber dem kommentera just dessa sångtexter. 
 
NATEK-medlemmarna konstruerar alltså en ideal identitet som bygger på 

_________________________________________________  
130 Intervju 5, man. 
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många element ur diskursen om skrået: Sorglöshet och frihet från ansvar blir det 
kloka, sanna och tänkbara vilket de enskilda personerna i olika hög grad försö-
ker identifiera sig med. De skapar denna identitet genom att använda alkoho-
len, overallen och de fula visorna. Ingen av dessa praktiker eller symboler verkar 
ge särskilt stora möjligheter att erövra ett organisatoriskt eller kulturellt kapital 
men i nästa avsnitt ska vi se hur ett socialt kapital blir betydelsefullt.  
 
Kamratskapet 
 
En annan aspekt av den ideala identiteten som sorglös student innebär att visa 
sin lojalitet gentemot dem, som ser den identiteten som eftersträvansvärd. Det 
gäller därmed att uppträda som en pålitlig kompis och bundsförvant som offrar 
sig för de övriga NATEK-medlemmarna. En person som ska delta i styrelsear-
betet ska helst vara en som vill ”att andra skall ha roligt”131, en som vill att andra 
också ska vara sorglösa. 
 
Föreningen ska ju vara en motvikt mot allt för mycket studerande; ett styrelse-
engagemang innebär att hänga med på saker och försöka roa andra. Styrelse-
medlemmarna är glada kamrater som gentemot omvärlden hävdar sin rätt att 
roa sig, sammanlänkade till varandra enligt principen en för alla – alla för en. Ett 
exempel på detta är hur någon av medlemmarna alltid finns tillgänglig som back 
up vid de olika festerna:  
 

Det händer ju… är vi ute någonstans och grillar och det skall drickas alkohol så 

är det ju alltid någon i styrelsen som är nykter och har bilen med sig om det skulle 

hända något. Och det är ju det vi får turas om att vara. Och det är inte så roligt 

att vara på fest och alla andra är berusade och så är man inte det själv.132 
 
Med tanke på den roll alkoholen verkar spela i denna förening framstår upp-
giften att vara nykter och köra bilen som en mycket stor uppoffring och med-
lemmarna turas därför om att göra detta. Lojaliteten medlemmarna emellan 
kan också yttra sig i föreningens lekar som en man skämtsamt beskriver som 
tillfällen där killar får chansen att kramas lite grann.133 NATEK-föreningen 
utgör alltså en ram inom vilken medlemmarna knyter sociala band till varandra. 
Därigenom läggs en grund för ett socialt kapital som också fungerar särskiljande 
eftersom det gör personen synlig: 
 

Men, ja, det är väl det man blir inblandad mer. Man blir mer känd som person 

_________________________________________________  
131 Intervju 8, man. 
132 Intervju 7, man. 
133 Intervju 4, man. 
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på så sätt tycker jag. Det flesta lär känna en.134   
 
Att vara känd ger bättre självförtroende och att man vågar ta kommando i olika 
situationer. Ett större självförtroende att ta sig rätten att tala ger i sin tur möj-
ligheter att i en viss utsträckning erövra en sorts kulturellt och organisatoriskt 
kapital. De sociala kontakterna ger också ett visst organisatoriskt kapital genom 
den inblick i universitetet och dess utbildningsorganisation som styrelsemed-
lemmarna får. Det sociala kapitalet kan också underlätta möjligheten att skaffa 
sig ett kulturellt kapital som underlättar att ta sig igenom utbildningen:  
 

Den som inte känner någon har svårare att ta tag i folk att få hjälp med uppgifter 

och liksom få ett fungerande studieliv på det sättet.135   
 
Det verkar alltså som om det sociala kapital en sorglös student lyckas erövra är 
en strategi som åtminstone delvis kompenserar för den tid NATEKmedlem-
men inte lägger på sina studier. Kanske det rent av rör sig om ett annat sätt att 
organisera sina studier på. En pålitlig vän är inte bara en som släpar en hem efter 
festen utan även en kamrat som stöttar en i utbildningen. Och det kanske är 
just detta som legitimerar och möjliggör en ideal identitet som en sorglös stu-
dent fri från ansvar: Som student avkrävs man ju trots allt vissa utbildnings-
mässiga prestationer.  
 
Hitintills har jag försökt beskriva vad en ideal identitet innebär i NATEK-
föreningen och hur medlemmarna försöker skapa denna. Lärare och andra 
studenter har dock skymtat fram som representanter för andra diskurser om vad 
en student bör vara. I nästa avsnitt ska jag ge exempel på hur den ideala identite-
ten försätter medlemmarna i ideologiska dilemman som i denna förening 
handlar om motstridiga könsdiskurser.     

_________________________________________________  
134 Intervju 1, man. 
135 Intervju 5, man. 
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Ideologiska dilemman om kön 
 
I NATEK-föreningen är det framför allt olika könsdiskurser som skapar ideo-
logiska dilemman för medlemmarna. Deras konstruktion av sin ideala identitet 
sker i övrigt rätt oproblematiskt trots visst motstånd från omgivningen. Att 
lärarna tror att de är suputer eller att andra studenter ser dem som idioter i sina 
overaller verkar de ta med en klackspark eller kanske till och med som en be-
kräftelse på sin ideala identitet. Ändå tycks det under intervjuerna som om en 
del medlemmar ser ett visst behov av förändring i föreningen. Vissa talar om att 
engagera fler kvinnor eftersom kvinnor skulle ge ”en liten annan stämning” och 
”att vi inte bara riktar in oss på ett sätt”136. Kvinnor symboliserar således de 
andra, men det verkar svårt för medlemmarna att bestämma om detta andra är 
något entydigt positivt eller negativt. Viljan att inkludera fler kvinnor i före-
ningen förefaller i mångt och mycket vara uttryck för en önskan om att vara 
politiskt korrekt snarare än en vilja till förändring av föreningen. Ett exempel på 
denna ambivalens i förhållande till kvinnor är när Niklas blir ombedd att reflek-
tera över om, och i så fall hur, han tycker sig se någon skillnad mellan män och 
kvinnor i föreningen. När Niklas slår fast vilka skillnader han upplever definie-
ras kvinnor som avvikande och svåra att införliva i föreningens diskursiva ord-
ning:  
 

Ulrika: Nu så finns det inte så många tjejer på er utbildning och därför är det 

inte så många som är med i själva föreningen heller då, och inte i styrelsen. 

Men dom tjejer som nu är med, och har varit med, tycker du att du har 

märkt någon skillnad i dom frågor och intressen som dom driver? 

 

Niklas: Ja, det finns lite skillnad. Framför allt när vi kommer till, återigen 

kommer tillbaka till den här filmvisningen. Dom vill ju gärna se mer vad skall 

man säga… filmer som tjejer tycker om. Dom är inte alltid så nöjda med 

dom filmer som vi föreslår. Men oftast lyckas vi kompromissa fram något 

eller vi gör väl… Ja, men just eftersom vi har så få tjejer också så försöker vi 

uppmuntra tjejerna till att vara med. Så att vi, jag tror inte vi kör över dom så 

mycket som vi skulle kunna ha gjort ifall vi hade varit mer… Ja ifall det hade 

varit lika mycket tjejer som killar på hela utbildningen så att säga. För att vi 

vill ju verkligen att dom skall engagera sig. Det var ju dom nu på senaste 

stormötet så försökte vi välja in så många tjejer som möjligt också. Och vi 

valde in två då just för att det är lite brist. Och nu när det är lite mer tjejer så 

kanske det blir lite bättre på den beslutsdelen också för att… Sedan är det väl 

det att på något sätt känns det som att vi kanske ibland kör över eller att dom 

vågar inte säga eller dom säger inte riktigt vad dom vill göra skulle jag tro. 

_________________________________________________  
136 Intervju 1, man. 
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Just för dom kanske på något sätt är rädda för att vi inte skall tycka att det är 

roligt. Jag vet inte de flesta idéerna kommer ju från killarna i gänget. Fast det 

kommer väl en del idéer från tjejerna annars också skulle jag tro.137  

 
Niklas börjar med att konstatera att det finns en viss skillnad mellan kvinnor 
och män, som yttrar sig i att kvinnor vill se andra filmer än vad som underför-
stått är de filmer männen i föreningen vill se. Därför blir de få kvinnor som är 
aktiva i föreningen missnöjda med filmerna männen föreslår. Samtidigt säger 
sig NATEK-styrelsen vilja uppmuntra kvinnors engagemang eftersom det är så 
få aktiva kvinnor i föreningen. På grund av sin olikhet antas kvinnor tillföra 
föreningen något som kommer att göra att bättre beslut fattas. I Niklas resone-
mang uppstår sedan en motsägelse: Han menar att det är det låga antalet kvin-
nor som gör att männen kan tänka sig att kompromissa och inte köra över 
kvinnorna, vilket de skulle ha gjort om det funnits ungefär lika många kvinnor 
som män. Kontentan blir att männen inte skulle ta hänsyn till kvinnorna om de 
lyckats värva fler av dessa, vilket är en strävan som motiveras av att kvinnorna 
tros tillföra något positivt.   
 
Niklas framhåller dock att de manliga styrelsemedlemmarna försöker upp-
muntra de två kvinnorna att engagera sig. Trots detta vill kvinnorna ogärna 
höras och synas eftersom de enligt Niklas är rädda för att inte vara männen till 
lags. Kvinnorna förknippas alltså med osjälvständighet, och de tros vara rädda 
för att inte vinna männens gillande. De är därför oförmögna att utöva infly-
tande trots att männen i föreningen uppmuntrar dem. Niklas konstaterar också 
att det är männen som är mest idéstarka, drivande och självständiga, även om 
han menar att kvinnorna ibland också har idéer.  
 
Det finns också andra exempel på hur män och kvinnor förknippas med olika 
sätt att vara som passar olika bra i studentföreningen. David beskriver i nedan-
stående citat skillnader mellan kvinnor och män: 
 

David – Ja, det är väl generellt sett så kan man väl säga i en miljö med bara 

killar så blir det ett hårdare, det blir generellt ett hårdare språk en hårdare 

miljö rent generellt så att det där… Som jag uppfattar det så anpassar sig väl 

både tjejer och killar lite grann i en delad miljö, så där blandad miljö. (---) 

 

Ulrika - Du menar att det tonar ned lite grann det hårdare? 

 

David – Ja, precis och det har jag även sett när jag har kommit in i en… När 

man varit på styrelsemöte med Y-lands nation till exempel. Som har varit 

_________________________________________________  
137 Intervju 8, man. 



I D E N T I T E T S S K A P A N D E  I  S T U D E N T F Ö R E N I N G E N  

90 

väldigt tvärtom så har man känt av det åt andra hållet att det liksom går till 

överdrift när det blir för mycket ena könet liksom. 

 

Ulrika - Vad är det för överdrift du ser då? 

 

David- Ja alltså lite grann som jag har upplevt det så blir det ju lite grann 

motsatsen så där… 

 

Ulrika – Att…? 

 

David - Att i stället för att vara hårda och gå direkt på så blir det lite mer, lite 

för mycket som jag kan se det… Ja, vad skall man säga… för mycket 

känslosamt och för mycket bry sig om hur alla skall se på saker och ting så att 

det blir inte någon, det är svårt att få igenom besluten på det. För mycket 

diskussioner fram och tillbaka om något som är egentligen onödigt.138 

 
Enligt Davids sätt att tänka är kvinnor och män olika men på olika sätt i olika 
sammanhang. David menar till exempel att miljön och språket är hårdare i 
mansdominerade grupper. I motsats till detta är kvinnodominerade grupper 
präglade av en känslosamhet som försvårar rationella beslut. Enligt David är 
kvinnor för osjälvständiga i förhållande till andra vilket gör att de prioriterar 
relationer till andra före ett resultat. Män framstår därför som mer rationella och 
målmedvetna: resultatet är viktigare än lojaliteten till andra människor. Men 
David verkar också mena att i sammanhang med ungefär jämn könsfördelning 
så anpassar sig kvinnor och män till varandra så att skillnaderna jämnas ut. I ett 
tidigare citat menar dock en annan man, Niklas, att om deras eget utbildnings-
sammanhang präglades av jämn könsfördelning så skulle männen i högre ut-
sträckning försöka utöva makt till sin fördel. David ser alltså möjligheten till 
upplösning av kategorierna kvinna och man när de är numerärt jämställda. 
Niklas ser snarare en starkare åtskillnad och kamp mellan könen.  
 
Det avslutande citatet i detta avsnitt handlar också om skillnader mellan män 
och kvinnor. Citatet skiljer sig dock en aning från de tidigare eftersom det är 
ett av det fåtal exempel där kvinnor mer uttalat får stå för det positiva annor-
lunda som skulle kunna tillföra NATEK-föreningen något. Samtidigt belyser 
också Tomas i sin berättelse hur även män kan ha vissa svårigheter att leva upp 
till den ideala identiteten i föreningen: 
 

Tomas – Det kan vara kanske att tjejer, inte alla men… nej kanske lite 

lugnare, tänker efter kanske en extra gång ibland. Men sedan finns det ju 

många killar som gör det också. Kanske att, nej, det är som svårt... 

_________________________________________________  
138 Intervju 5, man. 
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Ulrika - Hur tänker du då? Tänker efter en extra gång inför, om det är liksom 

genomförbara arrangemang eller? 

 

Tomas – (---) Ja lite… vi säger att om dom skall ordna lekar till någon grej. 

Nu är det inte så ofta vi anordnar något sådant men kanske skulle det komma 

någon riktigt dålig idé så skulle den ’oh, det var ju skitkul’. Kanske lite, 

kanske mest på skoj i och för sig men då kan ju tjejerna… Tjejer kanske mer 

tänker att hur kan det uppfattas lite grann. Fast det är ju många killar som 

tänker efter också. Jag vet inte om man skall riktigt dra en gräns kanske. För 

vi, om jag tar dom två (kvinnor min anm.) som är invalda nu också, är 

ungefär som jag. Såna som tycker det är kul att festa och kul att gå ut men 

kanske inte är såna som vill dricka ihjäl sig. Och det är väl som ingen, men 

just det här som inte… För i lekar är det ju ofta att du dricker ganska fort och 

det är inte riktigt… Där är vi väl kanske lite olika.139 

 
I Tomas beskrivning re-presenteras kvinnor som lugnare, mer eftertänksamma 
och mer ansvarsfulla än män. De kan bedöma vad som skulle anses passande 
och lämpligt utifrån omgivningens ögon sett. Men samtidigt vill Tomas fram-
hålla att också en del män är eftertänksamma och ansvarsfulla och att de i likhet 
med kvinnor inte vill dricka ihjäl sig. I relation till den ideala identitet som 
definieras som att dricka mycket och snabbt finns det alltså män, som Tomas 
själv, som inte riktigt kan ställa upp på den normen fullt ut. De män som där-
emot fullt ut försöker leva upp till den ideala identiteten kan enligt resone-
manget begripas som impulsiva och utan förmåga att ta ansvar. En beskrivning 
som är ganska lik den de gemensamt framställer av sig själva. Det är också ta-
lande att det är en man som Tomas, som tillskriver sig själv och kvinnorna ett 
liknande förhållningssätt till alkoholen, som också ser kvinnorna som en tillgång 
snarare än något avvikande annorlunda.  
 
I citaten ovan har en symboliskt kvinnlig gestalt sammanförts med föreningen, 
och det leder till att den ideala identiteten ifrågasätts på ett vis som inte går att 
skoja bort med en klackspark och en glimt i ögat. På så vis uttrycks en diskurs 
om jämställdhet mellan könen även i den symboliskt manliga NATEK-före-
ningen. Men kvinnor framstår ofta som så annorlunda att de flesta förmodligen 
skulle ha svårt att passa in i det medlemmarna framhåller som allmängiltiga 
normer och den ideala identiteten. Därför finns det enligt dessa resonemang 
heller ingen anledning att försöka inkludera de kvinnor som väljer bort 
NATEK. De få kvinnor som väljer att inta och som också tilldelas en plats i 
föreningen, beskrivs även de som annorlunda i förhållande till den ideala identi-
teten, särskilt när de sjunger sexistiska sånger. Den ideala identiteten är kon-

_________________________________________________  
139 Intervju 4, man. 
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struerad på ett sätt som gör det svårt för kvinnor att överensstämma med den 
fullt ut. Trots de tankar om jämställdhet som uttrycks är det ändå den symbo-
liskt manliga studenten som förknippas med den ideala identiteten.  
 
Den sorglösa studenten som köns- och klasskonstruktion  
 
NATEK-medlemmarnas ideala identitet har beskrivits som en nutida aktive-
ring av skrådiskursen, dels i förhållande till studier och framtiden, dels och 
framför allt i relation till livet som student i NATEK-föreningen. Ett annat 
perspektiv på den ideala identiteten presenterades också genom det ideologiska 
dilemma en jämställdhetsdiskurs och det symboliskt kvinnliga orsakar för 
medlemmarna. Hitintills har betydelsen av klass och kön bara fått skymta fram 
mer eller mindre mellan raderna. Det har till exempel framgått hur medlem-
marna själva uppfattar kön i olika sammanhang, men i detta avsnitt ska de 
olika uttrycken för den sorglösa studenten diskuteras som förknippade med 
maskulinitet och en viss klassposition. Därvid kommer jag att stödja mig på 
tidigare forskning.  
 
Till att börja med bör det sägas några ord om hur NATEK-medlemmen skapar 
sig själv som student i förhållande till studier och framtid. Jag har redan i den 
historiska beskrivningen påtalat hur manliga studenter, i regel från de övre 
samhällsskikten, i en universitetsmiljö präglad av skråets världsbild mer eller 
mindre förväntades leka av sig under sin studietid. Detta visade sig inte minst i 
att studenterna kunde begå handlingar som räknades som brott för icke-studen-
ter men tolererades inom universitetets värld. En sådan bild av, eller diskurs om 
studenten, har också förekommit även efter det att andra diskurser blivit hege-
moniska. När studenten började skapa bilden av sig själv som framtidsmannen 
i rikets tjänst i enlighet med en meritokratisk diskurs, levde element från den 
sorglösa studenten kvar. I Tjeders (2003, s 103, 172) avhandling citeras till 
exempel August Strindberg när han i mitten av 1800-talet beskriver hur (de 
manliga) studenterna i Uppsala var en slags överklass som kunde vara fattiga, gå 
illa klädda, sjunga, dricka och berusade slåss med polisen utan att tappa sitt 
anseende eller straffas. Att detta gått an kan alltså förklaras med att de manliga 
studenterna förväntades bli en slags överklass även efter sina studier. Efter stu-
dietiden väntade allvarliga och krävande uppgifter i samhällets tjänst, och de 
behövde därför få rasa ut ansågs det. Denna diskurs om studenten har sedan levt 
kvar, och även för NATEK-medlemmarna verkar studentlivet, snarare än stu-
dierna stå i fokus. En viktig skillnad är dock att de inte ser sig själva som en 
blivande elit eller offentliga personer med politiskt inflytande. Det tyder på att 
den meritokratiska diskursen nu är dominerande och att en sorglös student 
utan vare sig ett visst mått av kulturellt eller organisatoriskt kapital, inte kan 
vänta sig någon särskilt framskjuten position i dagens samhälle. Dessutom är 
medlemmarna studenter på ett av dagens massuniversitet, och de intar inte 
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någon särskilt framskjuten position inom högskolefältet. Det lilla kulturella och 
organisatoriska kapital en sorglös student ändå kan tänkas skaffa sig har därför 
troligtvis inte särskilt stort värde i dagens samhälle.    
 
Viljan att vara sorglös och fri från ansvar kan kanske bättre förklaras som ett sätt 
att konstruera maskulinitet. I en forskningsgenomgång av Forsberg (2002) finns 
flera exempel på skandinaviska studier som beskriver hur pojkar redan i för-
skolan får både större utrymme att tänja på gränserna och mer personlig upp-
märksamhet än flickor. Flickorna uppmuntras ofta att uppföra sig och ta ansvar 
för pojkarna. För att hårdra effekterna av detta uppfattas en pojke som tänjer 
på reglerna i skolan som originell och begåvad. Flickor förväntas dock snarare 
klara sina studier genom flit och disciplin snarare än med intellektuell kapacitet 
(se även Walkerdine, 1989). Medlemmarnas sätt att konstruera sin ideala iden-
titet i förhållande till studierna gör det nog lättare för män än för kvinnor att 
identifiera sig som NATEK-medlemmar.  
 
Sorglösheten är också ett viktigt element i medlemmarnas konstruktion av sig 
själva i egenskap av styrelsemedlemmar. Föreningens formalia sköts därför med 
’vänster hand’. Andra framträdande aspekter av sorglösheten är alkoholen, 
overallen och de fula visorna. Dessa aspekter kan ses som markörer av kön och 
klass. Alkoholen har varit ett viktigt inslag i studentlivet i princip ända sen 
studenten blev student, och NATEK-medlemmarnas sorglösa ’supande’ liknar 
det drickande som var ett viktigt socialt inslag i den medeltida ’bråkiga skrå-
kulturen’. Enligt Magnusson (1988) drack de manliga medlemmarna i de olika 
hantverksskråna i princip lika mycket och samma sak som andra grupper. Det 
verkar alltså troligt att studenterna som skråmedlemmar inte särskiljde sig från 
andra grupper av män under denna period när det gäller alkoholvanor. Lilie-
quist (1998) menar också att det sociala i drickandet bland män i 1600-talets 
hederslogik var ett sätt att urskilja vän från fiende. För att bevisa sin ära och 
manlighet måste en man kunna svara upp mot en utmaning genom att ”dricka 
mycket och framför allt, att inte sacka efter” (s 33). Först senare började borger-
skapet särskilja sig från de lägre klassernas spritförtäring genom att dricka 
punsch. Tjeder (2003) beskriver till exempel hur det manliga borgerskapet 
lyckades förfina sina alkoholvanor genom att göra sitt drickande till en del av en 
social ritual, förlagt till en speciell miljö, till exempel punschverandan. Punsch-
drickandet, som särskilt studenten under en tid förknippades med (se till ex-
empel Johannisson, 1989), framstod därmed som skilt från underklassens ’pro-
blematiska spritvanor’. NATEK-medlemmarnas alkoholvanor utgör en aktive-
ring av den sorglösa skråstudentens hämningslösa drickande samtidigt som de 
är influerade av den borgerlige studentens traditioner, ritualer och sånger, vilka 
gör drickandet till en legitim socialt aktivitet.  
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Det är uppenbart att alkoholen och drickandet även används för att konstruera 
kön. I till exempel de sånger som re-presenteras på föreningens hemsida är det 
genomgående ett manligt subjekt som tilltalas och är huvudpersonen. Det är 
också genom alkoholen som denne man blir en riktig man med hår på bröstet. 
Alkoholkulturens manliga könsordning blev tydlig när kvinnorna fick tillträde 
till universiteten. Eftersom de var kvinnor utestängdes dessa pionjärer från 
alkoholen och därmed från alla sammanhang där drickandet ingick. Många 
kände sig också exkluderade från en stor del av vad de hade förväntat sig av 
studentlivet (Rönnholm, 1999). 
 
Knobblock (1995) visar i sin avhandling om Sveriges motbokstid hur alkoho-
len och rätten att dricka betraktats som manlig också utanför universitetet. 
Under denna period var kvinnor på ett helt annat sätt än män tvungna att legi-
timera sitt behov av alkohol, till exempel genom att hänvisa behovet av alkohol 
till representation i en affärsverksamhet eller en större festlighet (det vill säga att 
spriten inte i första hand var tänkt till kvinnan själv). Ett annat behov kunde i 
vissa fall vara att sjuklighet krävde viss mängd alkohol i medicinskt syfte (alltså 
inte för att kvinnan kunde tänkas njuta av den). Om en kvinna var gift eller 
ansågs stå under sin fars förmyndarskap var det mycket svårt för henne att få rätt 
till en egen ranson alkohol. Inte heller idag förväntas kvinnor kunna dricka 
alkohol på samma sätt som män. Visserligen kan kvinnor köpa alkoholen själv 
men de måste dricka den på ett socialt accepterat vis. Domen över kvinnor som 
dricker för mycket, det vill säga tappar självkontroll och inte beter sig nog an-
svarsfullt, faller mycket hårdare än över män. Det är till exempel dåliga kvinnor 
som dricker så mycket att de tappar omdömet och därmed riskerar att utsätta 
sig själva för män som kan begå sexuella övergrepp mot dem. De alkoholvanor 
som kännetecknar NATEK-föreningens ideala identitet kräver alldeles uppen-
bart sin man.  
 
Också overallen kräver nog sin man, eftersom den är förknippad med just de 
fester där alkoholen är ett viktigt inslag. Overallen passar nämligen bra eftersom 
den lite tillspetsat skyddar mot den jord och spya som förekommit i berättelser 
om de olika lekarna och tävlingarna. Enligt resonemanget om alkoholen är det 
inte självklart att en kvinna, ens i en overall, vill eller kan dricka tills hon kräks. 
Overallen framställs också som en viktig gruppmarkör och anses göra att bära-
ren av den känner sig mer självsäker och tuff. Det är visserligen möjligt att de 
kvinnor som bär overallen också känner sig tuffa, men både overallen och en 
tuff attityd brukar vanligtvis förknippas med symbolisk manlighet. Det är 
betecknande att en del av föreningens märken, som är tänkta att fästas på 
overallen, visar upp en grovhuggen och primitiv mansperson som symbol för 
föreningen.  
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Overallen används i många manliga yrken och den förknippas också med hårt 
och smutsigt kroppsarbete. Det är dock inte säkert att dessa innebörder också 
knyts till NATEK-overallen. Kanske symboliserar overallen det tekniska inne-
hållet i utbildningen som något praktiskt och förknippat med produktionen av 
varor, snarare än det teoretiska.140 Det är också troligt att overallen är ett uttryck 
för de omvända teman studenter tidigare använt sig av i karnevalens form för 
att kritisera eller driva med olika samhällsgrupper (Sjöberg, 1999). Overallen 
skulle i så fall kanske i första hand uppfattas som något komiskt vilket förstärks 
med hjälp av de märken, band och ibland medaljer som anspelar på den mili-
tära uniformen. På en NATEK-medlem kanske overallen därför främst ut-
trycker att bäraren av den inte är en framtida kroppsarbetare, men samtidigt en 
student som vill särskilja sig från det teoretiska innehåll den meritokratiska 
diskursen definierar som viktigt.  
 
Sångerna med sexuella inslag är också uttryck för ett manligt perspektiv på 
könen. Det är till exempel med få undantag kvinnans kropp som är föremål för 
en manlig blick, eller kanske snarare en manlig sexuell fantasi. Ett av dessa un-
dantag, nollningssången, handlar om hur nybörjarna ska lära sig formler genom 
att räkna testiklar. Som undantag är dock sången nog så intressant eftersom den 
så tydligt framhåller mannen som norm för utbildningen. I övrigt handlar det 
mest om hur en eller flera manliga gestalter erövrar de kvinnliga gestalternas 
(dessa uppträder ensamma) kroppar mer eller mindre mot deras vilja.141 Över- 
och underordningen mellan män respektive kvinnor uttrycks till exempel i den 
sång där ett antal manliga figurer tränger in i en kvinnlig figurs olika kropps-
öppningar. Penetrationen i denna och andra sånger kan förstås som ett sätt att 
konstruera och befästa manlig makt och dominans. Berättelser om ”penetra-
tionsbravaderna” brukar också beskrivas som skapade inom mäns ”umgänges- 
och broderskapsrelationer” (Liliequist, 2004b, s 39). Manlig sexualitet fram-
ställs även i andra studier som betvingande och beskrivs ofta i krigiska termer 
(Tjeder, 2003). Det som inte minst talar för att sångerna handlar om maskuli-
nitet är den förvåning som väcks hos flera av de manliga medlemmarna över att 
ett par kvinnor ofta tar initiativet att sjunga liknande sånger. Underförstått 
tycks det därför som att dessa sånger är något män ska sjunga i sällskap med 
varandra.  
 
 

_________________________________________________  
140 En man i SAM-föreningen positionerar till exempel teknologer i studentoveraller som 
underlägsna praktiker som arbetar med händerna. (SAM-föreningen, intervju 2, man.)  
141 På hemsidans anslagstavla framgår också hur några NATEK-medlemmar ritat 
föreningens ’bomärke’ i ljumsken på en kvinnlig student under en av tävlingsresorna. 
Märket visade alltså att kvinnan tillhörde NATEK-föreningen. Kvinnans väninna fick 
beteckningen ’sönderlegad’ skrivet på sin overall.  
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Enligt Liliequist (2001, s 69) har det genom historien inte varit ovanligt att 
män med ”klassmässiga privilegier” utnyttjat sin ställning för att få sexuella 
tjänster av framför allt kvinnor i lägre samhällsklasser, eller flickor som på grund 
av sin ungdom stod i beroendeställning. Många studenter tycks tidigare ha 
uppfattat sig som överklass både i egenskap av universitetets skråmedlemmar 
och som borgerliga framtidsmän, och vissa utnyttjade sin sociala position gent-
emot kvinnor i de lägre samhällsklasserna. Det finns också exempel på hur 
studenter utnyttjat sin ställning för att få ha sex med pigor och krogarnas uppas-
serskor, som ibland lämnades åt sitt eget öde om de blev gravida eftersom de 
tydligen inte ansågs lämpliga att bilda familj med för en student (Andersson, 
1997; Nilsson, 2001). Sådana element lever kvar i en av NATEK-föreningens 
sånger. Där figurerar en dotter till en mindre bemedlad man som till en början 
är villig att ha sex med sångens manliga berättare. När hon så ber mannen lugna 
sig lite tvingar han sig dock på henne med analsex så att hon svimmar. Det 
sexuella övergreppet resulterar i att kvinnan blir med barn, men hon lämnas av 
mannen att ensam sörja för barnet. Sångaren, mannen som med ett skratt läm-
nar den gravida kvinnan, tillhör inte heller någon högre samhällsklass vilket 
bland annat märks på språkstilen i sången. Detta skulle kunna förstås som att 
medlemmarna ’klär ut sig’ i en burlesk eller folklig språkdräkt som inte bara 
framställs som komisk utan också bidrar till att i viss mån distansera sångaren 
från det sexuella övergrepp som sången beskriver. Sången kan därmed kanske 
sägas uttrycka ett homosocialt sammanhang där den ideala identiteten handlar 
om att med sexuella anspelningar sorglöst ’vara värst i att vara värst’.142    
 
NATEK-medlemmarnas aktivering av skrådiskursen har slående likheter med 
det homosociala sammanhang, som enligt Johansson (1996) var karaktäristiskt 
för skråsystemets gesäll- och lärlingsskap. Där framträdde ”en maskulinitet som 
bygger på kroppsliga attribut som fysisk styrka och spektakulär klädsel. Här 
finns slagsmålen, fyllan, slagfärdigheten, utmaningarna, sexualiteten och tabu-
brotten” (s 94). Liknande element symboliseras i overallen. Här finns också 
fyllan och utmaningarna i NATEK’s lekar och tävlingar. Slagfärdigheten, lik-
som sexualiteten, framträder kanske framför allt i sångerna. De ’fula visorna’ 
kan mycket väl ses som ett nutida tabubrott mot dagens jämställdhetsdiskurs. 
 

_________________________________________________  
142 Här finns tydliga beröringspunkter med gymnasieföreningen Jacky Putos som 
medlemmarna vill framställa som en antiförening men som ändå månar om sin exklusivitet 
som förening. Föreningen beskrivs av Petersson och Sundkvist (1996) som en grupp 
killkompisar som försöker ta avstånd från de gymnasietraditioner de uppfattar att andra 
föreningar upprätthåller. De försöker också driva med det som kan beskrivas som ’god 
smak’ och sexualitet, bland annat genom föreningens namn som är hämtat från namnet på 
en chokladpudding och en maskulinisering av det spanska ordet Puta (hora). 
Medlemmarna driver även med homosexualitet genom sin ”böghög” (s 27) vilket innebär 
att medlemmarna slänger sig i en hög på golvet i skolans mest centrala rum och 
samlingsplats.   
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Den goda NATEK-kamraten är en person som ställer upp på och identifierar 
sig med föreningens normer. I ett homosocialt sammanhang, vilket jag menar 
är betecknande för NATEK-föreningen, kan dessa normer i hög utsträckning 
betraktas som maskulina. Föreningen blir ett sammanhang där män gör saker 
som anses manliga, och som följaktligen bekräftar deras maskulinitet. De ord-
nar krigslekar med lasergevär eller paintball, tävlingar i go-cart, bowling och så 
vidare. En bastukväll med mat, öl och film som anordnades vid ett tillfälle 
kommenteras på hemsidans anslagstavla av en man som ’en kväll för grabbar 
med den bästa grabbfilmen’.143 De återkommande filmvisningarna, biokväl-
larna, ordnas också efter de önskemål männen har om film, eftersom kvinnor 
”vill väl se annars filmer helt klart. Dom vill se Moulin Rouge… men det vill väl 
ingen kille se”144. Det förefaller alltså inte helt okomplicerat för en kvinna att 
kunna acceptera föreningens normer och därmed räknas som en god kamrat. 
Samtidigt som många kvinnor därmed verkar sortera bort sig själva och/eller 
exkluderas, förstärks männens homosociala relationer till varandra. 
 
Vissa av de gamla symboler som förknippas med den medeltida studenten som 
skråmedlem har alltså försvunnit medan andra fått en annan innebörd. 
NATEK-studenten har idag inga särskilda privilegier och befinner sig inte 
heller i samma strikta, patriarkala rangordning som den medeltida studenten. 
Den pennalism och det våld som tidigare använts för att inordna studenterna i 
den sociala hierarkin har försvunnit. Men depositionen och alkoholen lever 
kvar i en något annan mening, nämligen som symboler för det homosociala 
sammanhang som framför allt syftar till att upprätthålla en manlig sfär. De 
’bastubadspraktiker’ som utestänger kvinnor exkluderar dock även de män som 
inte anses passa in i bilden. Det går därför att se NATEK-föreningen som ett 
särskilt frirum som är konstruerat på ett sådant sätt att framför allt kvinnor, 
men även ’opassande’ män, exkluderas/väljer bort sig själva från föreningen. 
Men föreningen och den ideala identitet som skapas där verkar inte handla om 
att skaffa sig kulturellt och organisatoriskt kapital, som skulle kunna lägga grund 
för framträdande samhällspositioner i framtiden. Som jag begriper det handlar 
NATEK-föreningens homosociala rum framför allt om att konstruera en do-
minerande maskulinitet i förhållande till det ekonomiska/tekniska kapital som 
de framtida positionerna kan sägas bygga på. Därigenom (åter-)skapas den 
manliga dominans, symboler och strategier, som gör att dessa (ofta välbetalda) 
yrkesdomäner fortfarande upprätthålls som just manliga, och därmed ägnade åt 
män. I termer av socialt kapital kanske tiden i NATEK ger kännedom om 
vilket förhållningssätt som krävs för att i framtiden kunna knyta sociala kontak-
ter i dessa till stor del homosociala sammanhang.  
 

_________________________________________________  
143 Hemsidematerial. 
144 Intervju 3, man. 
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VI. SAM-STUDENTERNAS 
FÖRENING  

 
SAM-föreningen är en förening för studenterna på en samhällsvetenskaplig 
utbildning och den sorterar under Umeå studentkår. Utbildningen är uppbyggd 
av några olika samhällsvetenskapliga institutioners ämneskunskaper och är 
tänkt att leda till en befattning inom offentlig eller privat sektor. Vid tiden för 
intervjuernas genomförande var utbildningen nedläggningshotad på grund av 
att endast ett fåtal studenter fullföljde den fram till en examen. I ett par av inter-
vjuerna framställdes studenternas val av SAM-utbildningen som en strategi för 
att med rätt låga betyg ta sig in på universitetet och en utbildning som trots allt 
någorlunda stämmer överens med framtidsplanerna. Det är dock svårt att säga 
om detta påverkade motivationen att läsa hela utbildningen negativt eller om 
utbildningens breda karaktär bidrog till att studenterna inte slutförde utbild-
ningen. Flera av informanterna berörde just den osäkerhet och vaga yrkesidenti-
tet de kände som studenter på utbildningen, en osäkerhet som förefaller både 
handla om vad man ska bli och vem man ska bli. Engagemanget i föreningen är 
möjligtvis ett sätt att hantera denna mångfacetterade osäkerhet inför utbild-
ningen. Av de styrelsemedlemmar som deltagit som informanter är fem kvinnor 
och fem män, och de allra flesta kommer från tjänstemannahem.145 (Se Bilaga 
3) 
 
Föreningen får sitt bidrag genom den obligatoriska kår- och sektionsavgiften 
vilket gör att alla studenter vid utbildningen är medlemmar i SAM-föreningen. 
Intresset för föreningen bland studenterna verkar dock generellt sett ganska lågt, 
undantaget styrelsemedlemmarna och några av deras närmaste kompisar.146 
Föreningens uppgifter är att ta till vara studenternas intressen i frågor som rör 
utbildningens kvalitet och studiemiljö. Den ska även verka för god gemenskap 
och sammanhållning. Varje år hålls stormöte respektive årsmöte och däremellan 
styrelsemöten. Vid årsmötet väljs styrelsemedlemmarna och personer som ska 

_________________________________________________  
145 Endast två personer kommer från familjer där bägge föräldrarna är arbetare.  
146 Enligt Högskoleverket (2001, s 49) deltar 38,8 procent av studenterna som läser inom 
utbildningskategorin samhällsvetenskap och juridik aldrig i kår-/nationsliv eller 
motsvarande. Ungefär 33 procent av studenterna deltar i kår-/nationsliv eller liknande 
minst en gång i månaden. SAM-utbildningens studenter skulle alltså kunna sägas tillhöra 
en grupp studenter som enligt en grov jämförelse är nästan lika aktiva i kår-/nationslivet 
som den kategori studenter NATEK-medlemmarna tillhör. 
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företräda föreningen i utbildningens programråd, institutionsstyrelser och 
studentsektionen. Genom studentrepresentanterna är föreningen inbjuden att 
delta i universitetets officiella arbete. Mötesprotokollen brukar läggas ut på 
föreningens hemsida, och de anslås även på föreningens anslagstavla så att med-
lemmarna lätt ska komma åt dem. Förenings- och styrelsemöten är främst en 
angelägenhet för styrelsemedlemmarna, och de sker oftast i det lilla förenings-
rummet i en av universitetsbyggnadernas källarkorridorer. Få av de övriga stu-
denterna verka delta vid dessa möten. Under en kortare period gav en grupp 
kring styrelsen ut en egen tidskrift som ytterligare ett sätt att nå medlemmarna. 
Där kunde styrelsemedlemmar och övriga intresserade skriva om utbildningen 
och SAM-studenterna. Ett av numren handlar exempelvis om: ’en nollas betrak-
telser’, foton och reportage om nollningen av de nya studenterna, en artikel om 
vett och etikett vid middagstillställningar, rapport från studiebesök i Stock-
holm och en intervju med en förebildlig före detta student om hennes arbets-
uppgifter. Det mer seriösa blandas med lite lättsamt skvaller och (hetero-)sexu-
ella anspelningar om vad som hänt mellan olika studenter på olika studentfes-
ter.147   
 
I denna korta beskrivning av föreningssammanhanget vill jag framhålla den 
stora betydelse som utbildningsfrågorna har. På den punkten är skillnaden stor 
gentemot NATEK-föreningen, vilket är ett utryck för att föreningarna använ-
der sig av olika diskurser om studenten. I det avsnitt som följer ges en beskriv-
ning av hur medlemmarna i SAM-föreningen konstruerar sin ideala identitet. 
 
SAM-medlemmen och den meritokratiska diskursen  
 
När SAM-medlemmarna försöker skapa en ideal särskiljande identitet, aktive-
rar även de historiska diskurser om studenten, närmare bestämt den meritokra-
tiska diskursen med studenten som framtidsmannen i rikets tjänst. Denna 
diskurs uttrycktes som tidigare beskrivits redan under 17- och 1800-talet, då 
statens behov av kunniga, välutbildade och lojala människor växte. Den tidens 
manliga studenter såg sig själva som just de människor som samhället var bero-
ende av. Ur detta föddes också den självkänsla och det självförtroende med vilka 
de tog sig rätten att definiera och tala om samhällets bästa. De såg sig själva som 
något av en kommande elit, en bild de redan under studietiden arbetade för att 
uppnå, bland annat genom att på olika sätt och i olika sammanhang formellt 
organisera sig för att göra sina röster hörda i olika frågor. Men de uttryckte 
också sin mening under mer festbetonade sammanhang, i till exempel karneva-
ler eller i de ceremoniella studentfester som ordnades för att fira något ’större’, 
som exempelvis yttrandefrihet eller kung och fosterland. 
 

_________________________________________________  
147 SAM-studenternas tidskrift. 
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Inom den meritokratiska diskursen kom studentlivet allt mer att i sig ses som 
en förberedelse inför vuxen- och yrkeslivet. 
 
SAM-medlemmarnas sätt att beskriva sig själva och skapa sin ideala identitet 
ser jag som grundad i en aktivering av den meritokratiska diskursen. Det inne-
bär framförallt att de strävar efter att konstruera sig som framtida makthavare, 
och många av de praktiker som pågår i föreningen utgör led i det identitetsbyg-
get. I följande text ges exempel på detta men även de nya innebörder medlem-
marna ger åt sin ideala identitet. 
 
Att göra sig till framtida makthavare 
 
Det är alltså huvudsakligen den meritokratiska diskursen, eller diskursen om 
framtidsmannen i samhällets tjänst, som SAM-föreningens medlemmar aktive-
rar och omkonstruerar för att skapa sin egen ideala identitet. Den typiska 
SAM-studenten beskrivs som en person som med sitt ärvda kulturella och eko-
nomiska kapital har haft goda livsvillkor under uppväxten. Studenterna fram-
ställs till exempel av en kvinna som ”barn till lärare, advokater, ingenjörer, fri-
tidspedagoger… vi har liksom vuxit upp i trygga hem”148. En annan informant 
ger en liknande beskrivning:  
 

Ja, medelklass föräldrar. Alltså schyssta jobb. Nån i chefsposition, lärare ganska 

vanligt. (…) Men jag får känslan av att när man pratar och lär känna folk mer 

så… dom allra flesta har inga… har en bra back-up hemifrån. Har inga problem 

utan föräldrarna finns bakom och det finns pengar. (…) Ibland tycker jag att 

dom kan ha svårt att identifiera sig med hur det ser ut… för dom som inte har 

det bra. En del verkar inte ha kommit i kontakt med... med såna människor på 

nåt sätt.149 
 
Det verkar alltså inte helt orimligt att tänka sig att många av studenterna, med 
stöd av föräldrarnas ekonomiska och kulturella kapital men endast medelgoda 
betyg, gör ett försök att hålla så många dörrar som möjligt öppna genom att 
välja en bred utbildning. Det valet har dock en baksida, nämligen en vag och 
osäker framtida yrkesidentitet. SAM-föreningen kan kanske sägas erbjuda en 
något mer stabil grund för den ideala identiteten. Där kan studenterna formu-
lera en identitet, som i mycket hög grad är framtidsinriktad. Så här beskriver en 
kvinna de framtidsdrömmar som hon hade som nybörjarstudent:  
 
 
 

_________________________________________________  
148 Intervju 4, kvinna. 
149 Intervju 3, man. 
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Första året då tror man, ’åh, jag ska bli statsminister eller utbildningsminister’ el-

ler så där. Men att det dämpar sig efter ett tag.150 
 
Även om denna kvinna sänkt sin ambitionsnivå inför framtiden, exemplifierar 
citatet även andra medlemmars sätt att re-presentera sig på. På hemsidan fram-
ställer sig till exempel föreningen inför omvärlden med hjälp av olika nationella 
och internationella politiska ikoner och andra makthavare, vars ansikten svävar 
runt jorden. De flesta är män och har bokstavligt talat större huvuden att sväva 
runt med än de enstaka kvinnorna. Bilden ger en intressant signal om hur SAM-
föreningens studenter framställer sig själva eftersom huvudet är det som brukar 
förknippas med förnuft och intellekt. Enligt den meritokratiska diskurs de 
aktiverar tycks det därför logiskt att de lyfter fram hur utbildningen är en trä-
ning av förnuft och intellekt som ger dem möjligheten att i framtiden erövra 
världen. I bilden av de politiska ledarna svävandes runt jorden framstår maktha-
varna som de som avgör världens öde och som företrädare för något globalt och 
allmängiltigt. 
 
I sina berättelser särskiljer SAM-studenterna sig också från andra studenter i 
kraft av sitt intellekt. En medlem menar att de företräder tankens förmåga till 
skillnad från teknologer som re-presenterar kroppsarbete. Teknologerna får 
således företräda de andra, avvikarna i förhållande till den goda normen. I så-
dana resonemang aktiveras en stark diskurs om teorins överhöghet över prakti-
ken: 
 

Vi vill, det är väl vi och ekonomerna och nån till... som helhjärtat står för att stu-

dentoveraller inte är en akademisk grej. Det är nåt som teknologfjantar håller på 

med i dammen och liknande. Det kanske skulle va en kulturell grej. Att vi inte 

sysslar med studentoveraller. Vi anser inte att vi är på samma nivå som teknolo-

gerna. Vi står över dom. (---) Det är vi som står för tänkandet i samhället. Det är 

vi som ska styra samhället. En platonsk grej att det behövs både dom som utför sa-

ker med händerna. Det är teknologerna. Dom jobbar. Medan vi styr och ställer. 

Att det är vi som kommer att sitta vid makten och liknande. Det kanske finns den 

formen utav maktfullkomlighet fast... då får man i så fall fråga en teknolog vad 

dom säger om oss. (Skratt)151 
 
Mannen i ovanstående citat tar alltså tydligt avstånd från studentoveraller vilka 
han inte menar är akademiska utan hör till handens praktiska arbete. I motsats 
till detta konstruerar han SAM-studenter (och ekonomstudenter) som tankens 
mästare, innehavarna av det kulturella kapitalet.  
 

_________________________________________________  
150 Intervju 5, kvinna. 
151 Intervju 2, man. 
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Han kopplar också ihop tanke och förnuft med makt och en förmåga att styra 
samhället medan teknologer däremot framstår som de som blir styrda.  
 
Den ideala identiteten som framtida makthavare skapas också med hjälp av de 
synliga symboler som kläderna utgör. SAM-studenten beskrivs vanligtvis som 
rätt mån om sitt utseende och beredd att betala för det symboliska värde som 
tilldelas så kallade finare märkeskläder: 
 

Jaa, jag tror att det var många som... som gick och köpte en märkesjacka för att... 

många andra hade det och så där. (---) Men jag tror att det var flera där som... 

som kände liksom att dom, för att höra hemma liksom i det där. (---) Det var väl 

mycket sån här lite mer exklusiva... Polo och Sport, Gant och så vidare.152 
 
SAM-studenterna skiljer sig alltså genom sina propra och exklusiva kläder gent-
emot till exempel NATEK-medlemmarnas färgglada overaller. När NATEK-
föreningen säljer skämtsamma tygmärken till overallerna, kan SAM-studenterna 
inhandla stilrena metallpins eller slipsnålar med utbildningens logga på.153 
 
Den ideala identiteten kommer även till uttryck i andra framtidsvisioner:  
 

Vi pratar ju när vi sitter, skämtar om det liksom… Att vi ska upprätta kopie-

ringskonton på ex antal tusen när vi ska kunna gå ut på krogen för och såna där. 

Att vi ska lära oss korrumpera och sånt där och... ja, vi ska gå på mycket repre-

sentationsmiddagar i framtiden.154 
 
SAM-föreningens sittningar kan ses just som en träning i att ’representera’, 
knyta sociala kontakter och föra sig i offentligheten. Vid dessa tillfällen repete-
rar medlemmarna på ett konkret sätt den ideala identiteten genom att samti-
digt tillskansa sig kulturellt kapital. Studenterna övar sig i att klä upp sig och 
praktisera de övriga ritualer som hör till dessa middagar. Till exempel handlar 
det om att kunna skåla, konversera på en lagom nivå och underhålla sina med-
gäster med tal, spex och sång. Sittningarna är lite finare tillställningar, förmodli-
gen inte helt olika de sammanhang de tänker sig vistas i som framtida maktha-
vare:  
 

Ja, men det här studentiosa festandet. På det sättet att det är fina långbord och... 

sittningar som gäller. Det ser man ju, jag menar det är ett studentiost beteende 

men det är ju ett medelklassbeteende. (…) Det är vin till maten, man sitter ner 

och sjunger käcka, småsnuskiga visor. Alltså... det är ju ingen ungdom med me-

_________________________________________________  
152 Intervju 1, man. 
153 Föreningens tidigare logotyp var en man iklädd kostym, slips och portfölj.  
154 Intervju 7, kvinna. 
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del... eller alltså med lågutbildad bakgrund eller med arbetarbakgrund som har 

varit ens i kontakt med det. Att skåla med glaset vid tredje skjortknappen eller... 

titta höger, vänster, framåt, niga... Alltså det är ju så otroligt långt ifrån deras... 

(---) Det är lite finare och det är lite uppklätt och folk anstränger sig lite grann. 

Det tycker jag är roligt för att annars så blir det så lätt en korridorsfest liksom. 

Och att det är middag med andra saker än bara drickande. Utan liksom det är 

spex och liknande.155  
 
I detta citat framträder den ideala identiteten i skarp kontrast till arbetaren och 
den lågutbildade, och den kopplas till en position som överordnad dessa grup-
per. Fina långbord och kläder, vin, visor och skålritualer fungerar särskiljande 
mot dessa andra, som inte verkar ha förmågan att anstränga sig så som medel-
klassen för att göra sittningen trevlig. I berättelsen framgår också att dessa me-
delklassmänniskor inte dricker obehärskat för drickandets egen skull, utan 
alkoholen nyttjas med finess och omgärdas med sociala ritualer som till exem-
pel spexet.  
 
Ett kontrollerat drickande beskrivs också som SAM-medlemmarnas särmärke 
gentemot andra studenter som likt ansvarslösa pojkar hetsar varandra att dricka 
sig asberusade: 
 

 Det är inte som kanske... systemvetarprogrammet där man har tävlingar, vem är 

fullast på festen. (…) Där kör man gärna lite med... lite tuffare klimat där än 

vad är hos oss. Där är det mycket mer killar också.156 
 
I medlemmarnas sätt att uttrycka ideal identitet innebär studenttiden således 
framför allt en träning inför framtiden. Festerna kan ses som en träning i att 
festa utan att dricka så mycket alkohol att man tappar kontrollen. Som student 
kan detta tränas inom ett visst frirum av tolerans. Men ”så fort man börjar 
jobba då är det en helt annan sak. Då ska man vara mer ansvarstagande, genast 
alltså”157. 
 
Ansvarstagandet och självkontrollen utgör alltså viktiga element i den ideala 
identiteten. Om en SAM-student inte är tillräckligt ansvarstagande i förhål-
lande till alkohol, kan konsekvenserna bli allvarliga. En kvinnlig informant 
berättar om en händelse som uppfattades som en allvarlig normöverträdelse. 
Den bottnade enligt henne i en konflikt mellan de manliga andraårsstudenterna 
och de nya manliga studenterna. Männen i andraårsgruppen såg sig själva som 

_________________________________________________  
155 Intervju 4, kvinna. Ordet studentios är inte felstavat utan återgivet som informanten 
uttalade det. 
156 Intervju 5, kvinna. 
157 Intervju 1, man. 
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välklädda, formella och karriärinriktade till skillnad från de dåligt klädda och 
ohyfsade förstaårsstudenterna. Männen i förstaårsgruppen å sin sida ansåg de 
äldre studiekamraterna vara snobbiga och dryga. Vid en så kallad herrmiddag 
med mycket alkoholintag fick tydligen männen i förstaårsgruppen nog och 
bestämde sig för att spöa upp männen i ’årskursen’ över dem: 
 

Linda - Ja, dom stod utanför Ekonompuben. Jag var nykter för jag hade... jag 

var lite ansvarig, dom vill att man ska va det då på Ekonompuben. Och dom 

stod ute och skulle bråka. Det var en helt sjuk fest för då... Jag har aldrig sett 

killar så aggressiva det var... Dom stod och hoppa på glas som låg på golvet 

tills dom gick sönder. Det var en kille som gick in på toaletten och slog 

sönder alla speglarna. Räcket på Ekonompuben gick sönder. Killarna välte på 

räcket så att det gick av.  

 

Ulrika - Och det var dom killarna som gick i din klass? 

 

Linda - Nja, eller det var både dom i klassen under och så i min klass. Och 

det var väldigt otrevligt.  

 

(---) 

 

Linda - Sen då.. Det var... nu kommer jag ihåg. Det var ganska jobbiga 

diskussioner efteråt för att då... vi visste vilka killarna var. Folk hade ju sett 

vilka det var som hoppade sönder glasen, som slog sönder spegeln och... Det 

var två killar som bodde ihop som hade börjat slåss. Det var helt sjukt. Jag har 

aldrig vart med om nån sån fest. Det var inte alls roligt efteråt. Och då tog vi 

upp det i styrelsen… och då... då bestämde vi, och det var inte populärt, att 

vi... Dom killarna som hade gjort det här dom fick inte komma på resten… 

Dom fick inte komma på festerna resten av terminen. Så vi stängde av dom. 

Och då blev det väldiga diskussioner.  Jag vet att en av killarna tog väldigt illa 

vid sig. Han hälsar inte på mig fortfarande. (Skratt) Men där... var folk 

otroligt upprörda. Alla var det.  

 

Ulrika - För att där hade dom gått över gränsen? 

 

Linda - Det var ju... Ja, det var... så beter man sig inte.  

 

Ulrika - Varför skulle dom slåss då? 

 

Linda - Alltså det där var... Det var som jag sa att dom tyckte vi var snobbiga 

och killarna i våran klass dom hade ju, fällde ju en massa kommentarer om att 

dom var liksom ohyfsade och... fult klädda och så där. Det hade väl legat och 

grott så där och sen så... blev det diskussioner under middan säkert på nåt 
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sätt... Att dom tyckte att dom... att varandra, att dom olika var otroligt dryga 

och så där. Jag vet inte varför det blev så illa på festen. Men... det blev 

upplopp direkt. 158  

 
Förstaårsstudenterna utmanade genom sitt uppträdande den ideala identiteten 
som framtida makthavare och dess olika uttryck, framför allt förmågan att vara 
ansvarsfull, kontrollerad och kunna föra sig. Men Lindas berättelse är också en 
berättelse om klass, maskulinitet och femininitet. Det går att förstå Linda som 
förknippad med nykterhet och ansvarsfullhet och som något symboliskt kvinn-
ligt. Männen får däremot re-presentera en onormal, helt sjuk, ansvarslöshet då 
de inte kunde kontrollera vare sig alkoholmängd eller sina egna känsloimpulser, 
det vill säga sin aggressivitet och destruktivitet. Det överdrivna, onaturliga bete-
endet uppfattar Linda som mycket otrevligt. Enligt Lindas berättelse blir det 
också hon som får ta hand om spillrorna, ställa allt till rätta igen genom att se till 
att bestraffa normöverträdelsen. I föreningens namn dras gränsen åter upp för 
ett normalt och godtagbart beteende genom att två av männen görs ansvariga 
för hela händelsen och utesluts från kommande fester. För Linda blir resultatet 
att en av männen tar avstånd från henne genom att osynliggöra henne. Detta 
avfärdar dock Linda med sitt skratt och genom att rättfärdiga sitt handlande 
som förenligt med allas vilja: hon företräder de andra studenterna och ikläder 
sig en officiell maktutövande roll, även om det leder till att hon ådrar sig en av 
männens ogillande. Men i berättelsen uttrycks också det symboliskt kvinnliga 
som ett fostrande ansvar gentemot vuxna män. 
 
Händelsen kan också förstås som en kamp mellan olika diskurser om maskuli-
nitet och klass. Linda spelar också här en viktig roll, eftersom hon positionerar 
sig själv tillhörande vi, det vill säga de andraårsstudenter som fördömdes som 
snobbiga och dryga. Det betyder att hon på ett symboliskt plan exkluderar de 
yngre männen som de andra, det vill säga de ohyfsade och illa klädda. De yngre 
studenternas påstådda brist på hyfs och klädsel kan tolkas som ett ifrågasättande 
av de äldre studenternas normer om beteende och klädsel och därmed av den 
ideala identiteten. Linda får också till uppgift att i föreningens namn återupp-
rätta ett klass- och maskulinitetsideal genom uteslutandet av de två män som 
uppträtt onaturligt ohyfsat. Det gäller att behålla självkontrollen, att kunna 
uppföra sig, inte följa en impulsiv önskan om behovstillfredsställelse eller att ge 
utlopp för känslor på ett okontrollerat sätt. I föreningen återupprättas alltså en 
slags behärskad gentlemannastil som norm. Detta ligger förmodligen både i 
Lindas och de övriga styrelsemedlemmarnas intresse.  
 
 
 

_________________________________________________  
158 Intervju 5, kvinna. 



I D E N T I T E T S S K A P A N D E  I  S T U D E N T F Ö R E N I N G E N  

106 

Föreningen uppfattas också av vissa som en möjlighet för studenterna att knyta 
kontakter med andra framtida makthavare och därmed som ett instrument att 
realisera de ambitionerna:  
 

Vissa tycker att det är bra att ha en förening för då kan man knyta kontakter lik-

som inför framtiden när man sitter på toppar i samhällslivet. Skratt.159 
 
Föreningen ses alltså som ett medel för att nå framtida framgång och erövra ett 
socialt kapital som ska underlätta vägen till toppen. Enligt den meritokratiska 
diskursen är utbildningen ett viktigt medel för att nå sitt framtida mål. Nästa 
avsnitt handlar därför om hur föreningen används för att konstruera den goda 
SAM-studenten. 
 
Att göra sig till en god SAM-student 
 
Den ideala identiteten som framtida makthavare innebär att SAM-studenterna 
måste erövra ett särskiljande utbildningskapital som ska garantera och legiti-
mera dessa samhällspositioner. Här uppstår dock en viss motsägelse, eftersom 
utbildningens status kan ifrågasättas. Som ovan sagts, har exempelvis utbild-
ningen under vissa perioder varit nedläggningshotad.  
 
Många av föreningsaktiviteterna syftar till att höja kvaliteten på utbildningen 
genom att driva olika utbildningsfrågor både på ett övergripande plan och på 
kurs- och detaljnivå. Som representanter i programrådet deltar styrelsemed-
lemmarna i utvärderingar av programmet, och de för SAM-studenternas talan i 
studentföreningssektionen. De påtalar fall där lärare eller vissa inslag i utbild-
ningen anses fungera dåligt. Sådana åtgärder kan ses som strategier för att höja 
utbildningens status och värdet av det kulturella kapital som investeras i utbild-
ningen. Detta är också nödvändigt för att de själva ska kunna särskilja sig posi-
tivt både inom högskolan och på den framtida arbetsmarknaden.  
 
Medlemmarna deltar också i marknadsföringen av utbildningen mot gymnasie-
skolan och arbetslivet. På hemsidan betonas den höga, breda och dagsaktuella 
kompetens som utbildningen ger. Föreningen ordnar studieresor till Stockholm 
för att ge studenterna inblickar i olika tänkbara eftertraktade arbetsplatser, och 
en chans att visa upp sig och knyta kontakter på dessa. De arbetsmarknadsdagar 
medlemmarna arrangerar ger en liknande insyn i och kontakt med tänkbara 
framtida arbetsgivare. På föreningens hemsida finns också länkar till olika pre-
stigefulla arbetsplatser, vilket underlättar för studenterna att snabbt få kontakt 
och bekanta sig med dessa. 
 

_________________________________________________  
159 Intervju 7, kvinna. 
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Också detta kan ses som försök att höja utbildningens och studentens status, 
det vill säga göra SAM-studenten till en god student.  
 
En mängd andra konkreta åtgärder har liknande karaktär. Föreningen försöker 
underlätta medlemmarnas studier, genom att till exempel tillhandahålla dator, 
skrivare och scanner för studenternas arbeten. Scheman för alla kurser läggs ut 
på föreningens hemsida. Där finns också länkar till andra hemsidor där studen-
terna kan få viss studiehjälp, till exempel lexikon och ordböcker. Hemsidan 
innehåller även information om utlandsstudier och var studenter kan söka 
stipendier. Där kan studenterna också via länkar till olika studentorganisationer 
skaffa sig information om sina rättigheter och skyldigheter. SAM-föreningen 
bjuder även in gästföreläsare som ett komplement till utbildningens föreskrivna 
innehåll. 
 
SAM-medlemmarna har också i egenskap av just styrelsemedlemmar möjlighe-
ter att göra sig till en god student som de övriga studenterna inte har. De har till 
exempel lättare att få kontakter med studenter i högre terminer. Detta sociala 
kapital är viktigt, eftersom dessa äldre studenter ofta sitter på information som 
kan underlätta de kommande studierna. Genom de sociala kontakterna får 
medlemmarna också möjlighet att låna kurslitteratur och annat studiematerial. 
Styrelseengagemanget leder också till personliga kontakter med lärare och andra 
utbildningsansvariga. På så sätt får styrelsemedlemmarna en insyn i utbild-
ningen som inte de övriga studenterna har. Den insynen gör det förmodligen 
lättare att till exempel bättre bedöma vilka investeringar i utbildningen som kan 
vara lämpliga.  
 
Genom att göra sig till en god student med det värdefulla kulturella utbild-
ningskapitalet försöker alltså SAM-medlemmarna enligt den meritokratiska 
diskursen samtidigt skapa den framtida makthavaren. Nästa avsnitt kommer 
att behandla på vilket sätt även studentföreningen blir ett uttryck för den ideala 
identiteten.   
 
Att göra sig till en god SAM-medlem 
 
Vid sidan av utbildningen får medlemmarna en ytterligare skolning i före-
ningen. Där erövrar de ett viktigt organisatoriskt kapital, samtidigt som de 
konstruerar den ideala identiteten som en god SAM-medlem. Framträdande 
drag i denna är att vara drivande, engagerad och uppoffrande.  
 
Driftighet 
 
Den goda SAM-medlemmen framställs som drivande och initiativrik, och de 
egenskaperna är väl förenliga med en framtida position som makthavare:  
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Jag tycker om att fixa och organisera. Jag tycker det är roligt. Jag är en sån här 

styrelsemänniska. Jag vet egentligen inte varför. Jag brukar fundera på det. Men 

jag har svårt att bara, inte säga vad jag tycker och inte få va med och... Jag vill 

alltid va med och bestämma.160 
 
SAM-medlemmarna framstår som så drivande att de nästan inte kan låta bli att 
engagera sig varhelst de har chansen. De flesta sitter som representanter även i 
andra sammanhang, till exempel i sektionen och kåren eller andra föreningar. 
En man beskriver den typiska medlemmen så här: 
 

Dom flesta som sitter i vår styrelse sitter i åttatusenmiljoner andra föreningsstyrel-

ser och liknande. Vilket gör att det är helt omöjligt att hitta på när vi ska ha näs-

ta möte för det alltid kolliderar med alla andra möten man har. Så att... en typisk 

bild av en SAM-medlem är att dom oftast är väldigt förvirrade för dom har mas-

sa andra uppdrag samtidigt. Det är nog inte nån... jo, det är någon i vår styrelse 

som inte har nån annan styrelse dom sitter i. Dom flesta sitter med överallt.161  
 
En annan medlem beskriver den anda som genomsyrar föreningens styrelse-
grupp på följande sätt: 
 

Alla som satt med där var ju... var ju väldigt sociala och så. Trevliga, glada. Det 

var som ingen sån där... som bara satt där och höll tyst, eller. Det gick inte. 

Utan... att vara lite så här framåt... överhuvud taget.162 
 
Som drivande och engagerade studenter som springer med almanackan i han-
den från det ena mötet till det andra, särskiljer sig medlemmen gentemot andra 
studenter. En man menar att anledningen till att SAM-studenterna är så engage-
rade i föreningsverksamhet är att de i framtiden kommer att bli makthavare. 
SAM-studenterna är nämligen:  
 

(…) lite mer speciella än naturvetare och teknologer av den anledningen att… att 

vi på nåt sätt ska vara med och påverka samhället när vi väl blir klara på något 

sätt.163 
 
Genom att engagera sig i föreningen skaffar sig SAM-medlemmen också ett 
organisatoriskt kapital i form av kunskaper om och erfarenheter av hur man 
talar och påverkar inom formella beslutsstrukturer. De lär sig behärska före-

_________________________________________________  
160 Intervju 5, kvinna. 
161 Intervju 2, man. 
162 Intervju 1, man. 
163 Intervju 2, man. 
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ningsformalia vilket ger en säkerhet och känsla av kontroll: 
 

Och sen också bättre självförtroende. För när man har varit med länge i styrelsen 

så vet man hur det fungerar och man vet hur det brukar va och man… Man får 

ganska bra koll på stadgarna och sånt där. (---) Och Måns (en tidigare ordfö-

rande, min anm.) kan det där med formalia. Och det är väl hans, ett av hans 

största intressen. Det måste det va för han hade, han har järnkoll på allting. (…) 

Och så ville han på nåt sätt också testa då, var han hade oss nånstans, så han... 

Ja, han lekte lite grann med det där det gjorde han.164 
 
Den som är ordförande, sekreterare, kassör eller liknande kan dessutom tillägna 
sig mer specifika organisationskunskaper. Som ordförande kan man till exem-
pel ha järnkoll och med hjälp av sina kunskaper utöva makt genom att leka lite 
med de som inte känner till föreningsformen så väl.  
 
Organisatoriskt kapital ger alltså inte bara självförtroende och säkerhet utan 
också kunskap om beslutsprocedurer och ”en klar insyn i vart beslut togs”165. 
Detta ger ökade möjligheter till inflytande och chans att påverka beslutsfat-
tande. Föreningsformalia är på så vis ett maktspråk som en kvinna beskriver på 
detta sätt: 
 

Att när det dyker upp gentemot, som sagt… högre instans gentemot… lednings-

grupp och sånt där. Att man lär sig kanske att använda ett, formulera sig annor-

lunda eller liksom man fick använda andra kanaler. Jobbar man gentemot nån 

som är student precis som jag, på samma liksom utgångsläge så har man ett visst 

språk och man vet hur man ska nå fram. Men ska det upp mot en ledningsgrupp 

så helt plötsligt så har du en helt annan roll.166  
 
Föreningsarbete ger också en viktig social kompetens i form av människo-
kännedom, en slags fingertoppskänsla för hur man ska agera inom mer infor-
mella beslutsstrukturer, dra i de rätta trådarna och påverka utan att det verkar 
som att man gör det:  

_________________________________________________  
164 Intervju 3, man. 
165 Intervju 4, kvinna. 
166 Intervju 10, kvinna. 
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Och sen har jag nog lärt mig att lirka lite mer också. (…)  Det är alla dom här 

föreningarna som ja, dom bygger på frivillighet och… då finns det ju liksom en 

gräns hur långt man kan driva människor. (---) Folk, anställda på ett företag, då 

har man inte samma möjligheter att göra det utan man får liksom va lite fin-

känslig här när man jobbar på det här sättet.167 
 
Ett drivande förhållningssätt och ett organisatoriskt kapital utgör således viktiga 
element i SAM-medlemmens konstruktion av den ideala identiteten, element 
som kompletterar och förstärker varandra. Med kunskap om beslutsorganisa-
tionen och vilket språk som bör användas i rätt sammanhang lär sig också med-
lemmarna att driva och påverka i olika frågor. De intyg som styrelsen utfärdar åt 
medlemmarna kan ses som försök att institutionalisera, och därmed höja vär-
det på, dessa kunskaper och förmågor. Vid något tillfälle har till och med en 
representant för utbildningsansvariga genom sin namnteckning skänkt ytterli-
gare legitimitet och status åt styrelseintyget. Enligt styrelsemedlemmarna är ett 
styrelseintyg ett extra plus som kan vara avgörande för att få stipendier eller ett 
eftertraktat arbete. Styrelseintyget kan alltså betraktas som kvittot på att med-
lemmen verkligen är drivande.  
  
Engagemang och uppoffring 
 
Den andra aspekten av att vara en god SAM-medlem handlar om att vara enga-
gerad och uppoffrande. Ett återkommande tema i intervjuerna handlar om 
vikten av att göra, vilket jag tolkar som en normativ uppfordran till medlem-
marna att bevisa sitt engagemang i praktisk handling. Ideal identitet handlar 
alltså inte bara om att framstå som drivande. En riktig medlem ska också vara 
genuint engagerad, det vill säga visa sig konkret handlingskraftig. Detta beskri-
ver en av de kvinnliga medlemmarna i nedanstående citat: 
 

Att man kommer på alla möten. Och att man gör det man har sagt att man ska 

göra. Det uppskattas väldigt mycket. Att man... att man är flitig. (…) Jag menar 

det behövs ju, det är alltid olika... människor i en  styrelse. Det är ju ofta en klick 

som sitter och sprutar idéer och sen så den andra som väger upp dom och utför 

dom. Men jag har upplevt att i SAM-föreningen så är det, nu har jag bara suttit i 

en styrelse… Men det har varit väldigt många som är duktiga på att utföra. Och 

det är det som har premierats alltså.168 

_________________________________________________  
167 Intervju 9, man. 
168 Intervju 4, kvinna. 
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Den som däremot inget gör saknar det rätta engagemanget och betraktas där-
med som en ovärdig SAM-medlem. Han eller hon ses med oblida ögon och en 
sådan medlem riskerar att exkluderas. Det verkar också underförstått att det 
rätta engagemanget visar sig just i att uppoffra sig för något gott, och inte att 
arbeta för sina personliga intressen:  
  

Att känna liksom att man gjorde nåt... gjorde nåt bra, inte bara för sig själv utan 

för andra också. Det tycker jag också var positivt.169 
 
Samma vilja att verka för det allmänna goda kommer till uttryck i vissa med-
lemmars framtidsdrömmar om att få arbeta med miljöfrågor eller internatio-
nella frågor som nedrustning och fred på utrikesdepartementet, någon ambas-
sad eller inom Röda Korset i Genève. Även på föreningens hemsida betonas att 
utbildningen syftar till ett framtida yrke som är meningsfullt. 
 
Den goda SAM-medlemmen är alltså en person med det rätta engagemanget 
som visar sig i handling och en vilja att arbeta för andra studenter, miljön, 
världsfreden eller samhället. Den rätt att tala och utöva inflytande, som är central 
i den ideala identiteten framstår därmed som legitim eftersom den är oegennyt-
tig. I detta avseende skymtar dock en motsättning. Flera medlemmar uttrycker 
en medvetenhet om att deras goda intentioner, och därmed den ideala identite-
ten, ifrågasätts. Övriga studenter, som inte intresserar sig för SAM-föreningen, 
nedvärderar på så vis medlemmarnas engagemang. Dessutom verkar en del 
också ifrågasätta styrelsemedlemmarnas vilja till uppoffrande. En man beskriver 
hur dessa studenter tycks resonera:   
 

En hel del av dom som jag känner som inte är med i föreningen undrar vad vi 

sysslar med egentligen. Trots att vi informerar om vad vi sysslar med så är dom 

aldrig nöjda. Dom tycker vi gör fel saker men dom vill inte påverka nånting. 

Överhuvudtaget tycker dom att vi är en grupp för inbördes beundran.(…) Dom 

går omkring och muttrar och när dom träffar varandra så tycker dom att vi är 

nåt gäng, en samling karriärister ungefär som samlar uppdrag.  När vi egentligen 

jobbar för dom. Så det är en väldigt otacksam situation egentligen att vara styrel-

seledamot, var man än är.170 
 
I sådana citat uttrycks en känsla av att andra positionerar SAM-medlemmarna 
som främst intresserade av sin egen karriär istället för att vara sant uppoffrande 
idealister. Intressant nog är det också så att, vilket återgavs i ett tidigare citat, 
styrelsemedlemmarna själva skämtsamt talar om föreningen som en plats, där de 
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kan knyta kontakter med samhällets framtida makthavare. Men maktambitio-
ner kan rättfärdigas av att de bygger på oegennytta och en vilja att göra gott. Ett 
annat sätt att bemöta kritiska röster är att ställa den egna viljan och förmågan 
att vara drivande i konstrast till de oengagerade kritikerna:  
 

Jag tror att det finns två typer av människor: dom som gör nånting och dom som 

inte gör nånting. Jag tror att kanske en hel del av dom som inte... engagerar sig... 

och kommer med öppen kritik är dom som inte... inte... vill göra nånting. Dom 

trivs väldigt bra med att sitta och sura men inte göra nånting åt saken.171 
 
Citatet ovanför gör gällande att engagemang är att likna vid en inneboende 
egenskap. En engagerad människa särskiljer sig positivt från den andra typen av 
människa, den som framställs som en gnällig, sur och passiv individ. Dessa 
passiva människor blir därför också de som måste styras och ledas av de dri-
vande SAM-medlemmarna. Engagemang och uppoffrande är således viktiga 
innebörder i den ideala identiteten som framtida makthavare.     
 
I vissa berättelser framträder ideologiska dilemman, som har att göra med att 
det kan vara svårt för en SAM-medlem att till fullo motsvara den ideala identi-
teten. De svårigheterna har i denna förening ibland att göra med kön och det 
klassmässiga sociala ursprunget. I de avsnitt som följer kommer jag att ge exem-
pel på detta.  
 
Ideologiska dilemman om kön 
 
Aktiveringen av den meritokratiska diskursen och bilden av studenten som 
framtidsmannen i samhällets tjänst ligger således till grund för de innebörder 
som SAM-medlemmarna knyter till den ideala identiteten. Men tidigare var 
det en framtidsman som skapades i den meritokratiska diskursen, och då den 
framtida makthavaren än idag förknippas med manliga symboler kan ideolo-
giska dilemman uppstå för de kvinnliga medlemmarna. Hur ska en kvinna vara 
för att åtminstone på ett symboliskt plan ikläda sig denna symboliskt manliga 
identitet? En manlig informant har exempelvis med förvåning lagt märke till 
hur flera av de kvinnliga studenterna bär samma slags exklusiva herrskjortor som 
männen.172 Detta skulle kunna förstås som att en kvinna måste ikläda sig sym-
boliskt manliga attribut för att överensstämma med föreningsmedlemmarnas 
ideala identitet, som uppenbarligen förknippas med exklusiva herrskjortor, 
slipsnålar och kostymer. En manlig norm genomsyrar även vissa föreningsakti-
viteter. SAM-föreningen ger ekonomiskt stöd till bland annat tävlingar i paint-
ball, go-cart och bowling, vilka i främsta hand är symboliskt manliga aktiviteter. 
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En manlig informant berättar också att sådana tillställningar i första hand in-
tresserat män173 vilket tyder på att kvinnor inte känner sig tilltalade av dem.  
 
Styrelsearbetet verkar också bygga på en maskulin norm. Männen uppfattar 
kvinnor som oseriösa, och menar att kvinnor pratar mycket men gör lite: ”Så 
kommer det efter tre veckor att visa sig att hon har inte gjort det hon heller, 
utan det är mycket snack.”174 Och när kvinnor väl gör något så är det ”smågrejer, 
det här praktiska”175 som att skaffa nya pärmar, blommor och affischer till 
föreningsrummet. En man exemplifierar detta genom att berätta om plane-
ringen av en utbildningsdag, där två kvinnor riktade in sig på ”att vi skulle baka 
och vi skulle ha godis istället för att se till själva dagen, vad som skulle hända 
under dagen”176. Männen anses däremot engagera sig i de ”lite tyngre bitarna” 
som att ”driva arbetet framåt”177, till vilket räknas marknadsföring och anskaf-
fandet av datorer till studenterna.  
 
I kvinnornas berättelser om styrelsearbete och kön, är det dock snarare männen 
som hörs och syns mycket utan att göra särskilt mycket. I stället tar de ”cre-
dit”178 från de engagerade kvinnorna. Kvinnorna beskrivs som tillbakadragna, 
men de jobbar hårt i det tysta utan att lyfta fram sina insatser för att få beröm. 
Enligt en kvinna engagerar sig männen i föreningen framför allt för sin egen 
vinning, för att få en merit, medan kvinnor brinner för det de gör. Både kvin-
nor och män tillskriver således det andra könet en oförmåga eller ovilja att göra 
rätta saker på det rätta sättet. Därmed försöker både kvinnor och män att miss-
kreditera den andre genom att använda normen om att göra och att på ett upp-
offrande och engagerat sätt utföra detta görandet. Skillnaden är dock att män-
nen enligt kvinnorna väljer att inte göra det de borde, medan männen beskriver 
kvinnorna som oförmögna att intressera sig för de viktiga aktiviteterna. Därmed 
är det också kvinnorna som utdefinieras som inkapabla att bli goda SAM-
medlemmar och att leva upp till de normer som utgör grunden för den ideala 
identiteten.   
 
Det finns också konkreta exempel på att kvinnor riskerar att dömas och be-
straffas hårdare om de misslyckas göra sig till goda SAM-medlemmar. I följande 
text kommer två exempel på normöverträdelser att jämföras. De handlar om en 
man respektive en kvinna som inte visat sig nog engagerade och självuppoff-
rande. Det första exemplet handlar om en man som pratar mycket utan att göra 
särskilt mycket i praktiken. Istället beskrivs han ta åt sig äran av andras arbete: 
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Lena - Njae, jag vet att den förra ordföranden han var väldigt… väldigt... 

tyckte om att styra och ställa och så där. Men jag vet inte att det var nån gång 

att han verkligen gick över nån gräns. Det skulle jag väl inte kunna säga. Men 

det var ju somliga som störde sig på honom, till exempel jag. När vi var på 

studieresa i Lund. Så skulle vi ha ett spex. Och ordföranden sitter hela vägen 

(…) till konventet då och säger, och håller på att tjata på oss andra att ’jamen 

hitta på ett spex nu, hitta på ett spex nu’. Detta var på torsdag. Och sen på 

lördag kväll skulle vi ha det här spexet då. Och på lördag eftermiddag (…) går 

vi till ordförande då, jag och några till och säger att, ’men vi kanske ska sätta 

oss ner och göra det där spexet nu då’. Och då tycker han, ’nej, nej, nej, nej, 

det hinner vi inte nu’. För då skulle han iväg och basta med ordföranden i 

dom andra SAM-föreningarna i andra delar av Sverige. Och det tyckte jag var 

väldigt dålig stil och det tyckte dom andra också. Så då fick vi sätta oss ner 

och helt enkelt hitta på ett spex. Och sen så när vi hade gjort det så kom han 

och tyckte, ’jomen gu va bra att ni har gjort, att va bra att vi har fått ett spex’. 

Och sen så tog han åt sig hela äran sen. Tyckte jag. Kanske inte hela äran 

men… men han gjorde väldigt… Ja, han, han engagerade sig inte alls i 

spexet, sen var han med på det till hundra procent och tog åt sig äran och det 

tyckte jag var lite dålig stil. Och att han skulle gå och frottera sig med dom 

andra ordförandena medan vi fick göra grovjobbet på nåt sätt. Men liksom 

ordförande arbetet så där kan jag ju inte säga att han gjorde nånting.. Men 

han, han tyckte om att prata helt enkelt. Och... bestämma.179 

 
I det andra exemplet möter vi en kvinna som framstår som en normbrytare 
genom att sitta med i styrelsen mest för sin egen skull, för att få meriter: 
 

Mikael – Inom styrelsen är det alltid att vissa personer funkar mindre ihop än 

andra personer. Jag har hört tidigare år om en person som satt där som ingen 

tyckte om. Överhuvudtaget. Och den personen tyckte inte om nån annan 

heller. Så att det var väldigt stor konflikt.  

 

Ulrika - Hur löste man det då? 

 

Mikael - Öh, det löste genom att man såg till att hon inte fick vara med i 

styrelsen på ett årsmöte i stort sett.  

 

Ulrika - Att man valde... 

 

Mikael - Bort henne! 
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Ulrika - Men personen ifråga själv var intresserad av att fortsätta? 

 

Mikael - Jag tror inte dom frågade henne ens en gång. Men hon nominerade 

inte sig själv tillbaka till styrelsen. Utan henne fick dom bort. Men hon var 

inte intresserad egentligen. Hon ville sitta där fast hon inte gjorde någonting 

och liknande. Jag vet inte. Hon var politiskt aktiv så kanske hon såg att det 

var, att det fanns en poäng och prestige att sitta i föreningar och liknande. 

Men i och med att hon inte gjorde någonting förutom att klanka ner på alla 

andra så ville inte dom andra ha henne där. Så då försvann hon.180 

 
I båda dessa exempel beskrivs personer som anses göra för lite och använda sig 
av föreningen för sina egna syften. Genom att bryta mot normen om engage-
mang och uppoffring riskerar de att urholka legitimiteten i den oegennyttige 
och därmed rättmätige makthavaren. Deras agerande möts dock av olikartade 
reaktioner och får därmed olika konsekvenser. I det första exemplet definieras 
mannens handlande inte som ett reellt övertramp, även om det väckte fleras 
missnöje. Det tas snarare nästan för givet att han som ordförande inte bara gillar 
utan också förväntas prata och bestämma mycket. Det kan tolkas som att det är 
ganska självklart att ordföranden i egenskap av man överensstämmer med före-
ställningar om mannen som överhuvud och ledare. Kvinnan som berättar om 
händelsen tar själv också udden av sin kritik genom att hänföra missnöjet till ett 
fåtal personer och framför allt henne själv. Mannens beteende framstår därmed 
inte som ett allmänt uppfattat normbrott.  
 
För kvinnan i det andra exemplet leder däremot ett liknande beteende till ute-
slutning ur gruppen, även om det inte heller i hennes fall tycks finnas något reellt 
regelbrott begånget. Men i detta exempel tycks kvinnans beteende inte anses 
som förväntat eller normalt eftersom hon inte var nog engagerad och uppoff-
rande. Hon brann inte för föreningen utan tycktes snarare se den som ett verk-
tyg för sitt eget bästa. Dessutom hade hon andra negativa egenskaper som inte 
brukar anses passande för en kvinna. Hon var sur och tog sig rätten att kritisera 
de andra. Det faktum att ingen tyckte om henne gör att hon också bryter mot 
normen om att kvinnor bör anstränga sig för att vinna omgivningens godkän-
nande, samtycke och gillande. Kvinnans agerande ledde alltså till att hon exklu-
derade sig/blev exkluderad och detta rättfärdigas också med att ingen tyckte om 
henne.  
 
Dessa två exempel är visserligen bara exempel, men de kan tyda på att en kvinna 
inte har samma möjlighet som en man att förhandla om den norm som säger 
att en god SAM-medlem ska vara engagerad och uppoffrande. Vi kan ana att 
här opererar en könsdiskurs där just en uppoffrande hållning förknippas med 
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det kvinnliga symboliska könet. Kvinnan ifråga uppträder således inte som en 
god kvinna och därmed finns inga förmildrande omständigheter. Den man 
som agerar på liknande sätt bryter i mindre grad mot de normer som i samma 
könsdiskurs knyts till det manliga könet.  
 
Linda är dock en kvinna som visat upp engagemang och uppoffrat sig i SAM-
föreningen, och hon verkar identifiera sig ganska väl med den ideala identite-
ten. Ändå har hon fortfarande svårigheter att agera med en självklar rättighet att 
synas och höras. I nedanstående exempel beskriver Linda sina erfarenheter av att 
engagera sig i studentkåren och vilka strategier hon använt sig av för att hantera 
det hon beskriver som en miljö dominerad av några få män: 
 

Linda - När jag började där då var det... mycket killar och många killar var 

väldigt starka killar som, det var väl en fyra-fem som hördes hela tiden. Och 

det var ett tufft klimat var det. 

 

Ulrika - På vilket sätt då? 

 

Linda - Mycket personliga förolämpningar. Det var väldigt otrevlig stämning 

överhuvudtaget. Personangrepp, rena förolämpningar... öh... väldigt hög 

ljudnivå. Man avbryter varandra och såna där saker. Och det... då var det en 

fyra-fem killar som bara hördes. Så det är väl egentligen där som jag, nästan 

bara där jag har märkt att... oj... det är bara killar som hörs. 

 

Ulrika - Varför tror du att det har blivit en sån grabbmiljö här då på kåren, i 

kårfullmäktige? 

 

Linda - Där är det ju vinna eller försvinna på nåt sätt. Otrolig konkurrens. 

Dels då via kårvalet att man måste profilera sig själv. Man går ut med 

affischer, man gör valkampanj. Jag vet att många tjejer i mitt parti kanske 

tyckte att det var ganska jobbigt att framhäva sig själv på det sättet. Och i 

fullmäktige är det också så att där sitter det  starka individer som... alla 

egentligen vet vad dom tycker men det är inte alla som framför det. Det är 

djäkligt konstigt egentligen. Alla kan så mycket och ändå.. som fullmäktige. 

Alla kan kanske lika mycket. Och det bara är killarna som hörs. Jag vet inte 

varför...181 

 
Linda beskriver kårfullmäktige som präglad av en grabbig stämning, vilket 
bland annat innebär att ett fåtal män tar sig rätten att definiera situationen. 
Dessa män får i Lindas berättelse re-presentera styrka, tuffhet och konkurrens-
vilja, vilket på ett negativt sätt tar sig uttryck i personangrepp. Personliga för-

_________________________________________________  
181 Intervju 5, kvinna. 



V I -  S A M - S T U D E N T E R N A S  F Ö R E N I N G  

117 

olämpningar verkar syfta till att förringa eller förlöjliga andra och därmed frånta 
dessa personer legitimitet. Männen vill också gärna framhäva sig själva, och 
enligt Linda använder de sig av olika makttekniker som att avbryta eller över-
rösta andra. Därigenom tar de sig rätten att ta plats framför andra. Linda ut-
trycker också förvåning över att dessa män på så sätt lyckas kontrollera kommu-
nikationen i kårfullmäktige och tysta många medlemmar, som hon uppfattar 
som starka, kunniga och med bestämda åsikter. Enligt denna beskrivning krävs 
alltså ganska mycket för att våga och kunna ta plats i kårfullmäktige, och Linda 
menar att många kvinnor tycker det är jobbigt och svårt att framhäva sig på det 
sätt som krävs enligt den grabbiga normen. Lindas berättelse fortsätter genom 
att hon beskriver hur hon själv, som kvinna hanterat denna norm:   
 

Ulrika - Det här med att klara av den här grabbiga stämningen då. Hur 

hanterar du den? 

 

Linda - Det har jag inga problem med. Jag har alltid umgåtts mycket lättare 

med killar än med tjejer på det sättet. Jag vet inte jag har ju tre bröder om det 

har berott på det att jag alltid har bråkat med dom. Men jag kanske har en 

ganska... i så fall grabbigt sätt att... va ordförande på. Jag har inga problem 

med att peka med hela handen. Jag är ganska så pushig på det sättet. (…) Jag 

vet inte om det kanske är det att jag har anpassat mig efter omvärlden. Jag vet 

inte men... Jag har nog alltid varit så att jag har... alltid velat bestämma och 

det...många tycker att det är typiskt manligt drag säkert. Men… nej, jag hade 

inga problem med dom där killarna som var så där grabbiga. Men däremot så, 

jag var inte med i diskussionerna i kårfullmäktige. För jag tyck… jag hade, jag 

har det ganska svårt för att prata inför folk så där men inte... Inte, jag har inga 

problem att trycka ner dom i korridorerna om det skulle behövas liksom. Så 

som dom gör. Alltså på samma nivå som dom är. Kanske dålig på att hävda 

mig… i en öppen debatt. Jag hade det då i alla fall.  

 

Ulrika - Du hade det då, är det nåt du känner att du har lärt dig nu? 

 

Linda - Ja, jag har... jag hade en våldsam skräck för att prata inför folk... 

förut. Eller jag är fortfarande jättenervös men… Ja… det var nåt som jag 

lärde mig när jag var med i SAM-föreningens styrelse. I och för sig också i 

elevkåren. För det där fick jag under högstadiet men... sen på elevkåren på 

gymnasiet då blev det lite bättre. Så blev det ännu bättre i SAM-föreningen 

för då var jag ju tvungen. Att prata inför folk. Jag var ju tvungen att gå upp 

och ställa mig framför klasserna och berätta saker. Så där fick man väl vanan 

att göra det även om jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt.182  
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Lindas menar alltså att hon som kvinna klarat av den grabbiga stämningen i 
kårfullmäktige genom att hon i en mening alltid handlat i överensstämmelse 
med symboliskt manliga normer: hon har varit bestämd av sig och velat be-
stämma, vilket hon med referens till en allmänt vedertagen uppfattning karaktä-
riserar som manliga drag. Underförstått ifrågasätter Linda detta genom att som 
kvinna se sig med rättighet att bestämma. Hon förklarar också att det är genom 
hennes tre bröder som hon lärt sig att umgås med och hävda sig mot män. Sam-
tidigt berättar Linda att hon liksom andra kvinnor ogillade att utmärka sig, 
synas och höras inför de andra i kårfullmäktige. Hennes sätt att hantera detta 
obehag var att omkonstruera de dominerande männens spelregler och skapa 
egna, utifrån vilka hon ifrågasatte männen på för henne säker mark. Det vill 
säga istället för att konfrontera männen inför öppen publik, i den offentliga 
arenan, valde hon att ifrågasätta dem på en mer undanskymd arena, korridoren. 
SAM-föreningen har dock gett en träning i att tala inför andra och idag kan 
man nog hävda att hon erövrat det offentliga rummet.  
 
Studenten som framtidsman i samhällets tjänst är en identitet, som kvinnor 
endast sent i historien fått tillgång till. I flera avseenden kan också SAM-med-
lemmarnas ideala identitet ses som en maskulin konstruktion med vilken före-
ningens kvinnor har svårare än männen att identifiera sig. Inte desto mindre 
framställer Linda sig själv som en kvinna som faktiskt är bestämd och vill be-
stämma och som trots vissa svårigheter ändå tagit sig rätten att tala och be-
stämma. Genom att definiera sig som en framtida makthavare överskrider 
Linda gränserna för det som mer eller mindre outtalat (fortfarande) förväntas av 
kvinnor: Linda re-presenterar sig som en kvinna som både vill och kan ta mak-
ten.  
 
Ideologiska dilemman om klass  
 
Den ideala identiteten som konstrueras i SAM-föreningen förbinds tydligt 
med en framtida klassposition någonstans i samhällets övre skikt. Hur förhåller 
sig då studenter med en annan klassbakgrund till denna identitet? I vilken mån 
måste och kan dessa personer ikläda sig en annan symbolisk kostym? Vill och 
kan de i så fall omkonstruera innebörden av den ideala identiteten? I texten 
som följer kommer två informanter med vad de själva betecknar som arbetar-
klassbakgrund att beskriva sina strategier för att hantera de normer i SAM-
utbildningen och SAM-föreningen, som för dem inte är självklara. I den första 
berättelsen möter vi en person som initialt inte var utrustad med det symbo-
liska kapital som värdesätts i utbildningen: 
 

Ulrika - Hur tycker du att det har fungerat? Du säger att du kommer ändå 

från ett arbetarhem. Tycker du att du har fått problem att möta den här 

miljön? Både i stort, universitetet, men också föreningen?  
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Mikael - Öh, på universitetet i stort så kan jag väl säga att... det har jag väl 

haft. Dom flesta... (…) har ju väldigt… många har ju ett kontaktnät redan 

sen början som jag inte har. Folk som jobbar på, föräldrar som jobbar på nåt 

som jobb som känner nån och... och som har fått kontakter i UD och 

journalister och hej och hopp och alltihopa. Det saknar man ju. Det känner 

man ju ibland. Men samtidigt så ser jag det ibland som en stor styrka också. 

Att jag vet vart jag kommer från och liknande.  Som ger mig råg i ryggen. 

Men... och i föreningen så... nej, jag tycker inte det märks så mycket där 

alltså. Faktiskt. Det är mest jag som pratar tycker jag själv där så att... jag 

tycker inte att det, att jag på nåt sätt skulle känna mig som i minoritet där.  

 

(---) 

 

Ulrika - Hur känns det att bryta mot sin klassbakgrund då? 

 

Mikael - Det genererar ångest. Man känner sig att man inte riktigt är hemma 

nånstans. Det, det tycker jag väl. Alltså om du säger… Det känns som att 

man inte riktigt är hemma här. I och med att man kommer från en annan 

klass och det är en annan kultur här. Och när man kommer hem så känns det 

ändå inte som att man är hemma igen. För att man har lämnat den klassen 

också. Så att det känns problema... För mig personligt känns det som ett 

problem. Men det är... det man får ta.183 

 
För Mikael innebär hans bakgrund att han upplever en känsla av utanförskap, 
att vara annorlunda eftersom han saknar något som andra studenter har, det vill 
säga ett socialt kapital. Han tycks också inse att det är svårare för honom att 
konstruera sig enligt den ideala identiteten eftersom han inte känner rätt män-
niskor. Som ett sätt att hantera detta betonar han styrkan med att veta sin bak-
grund. Det kan också tolkas som att Mikael därmed också framhåller att han 
gjort en klassresa helt på egen hand, trots avsaknaden av ett socialt kapital. En-
ligt en sådan tolkning re-presenterar sig Mikael med en styrka och ett mod som 
klarat en sådan resa i förhållande till de kamrater som vuxit upp i de ’trygga 
hem’ som en kvinna uttrycker saken.  
 
I föreningen anser han sig däremot ha ett visst försprång när det gäller förmågan 
att ta plats och ta sig rätten att tala. Han har ackumulerat ett organisationskapi-
tal under sitt tidigare engagemang i ett politiskt ungdomsförbund, och på 
grundval av detta konstruerar han sig som drivande och handlingskraftig även i 
SAM-föreningen. I föreningen är han inte heller i minoritet utan som alla 
andra, det vill säga normal. En annan aspekt av det klassdilemma som Mikael 

_________________________________________________  
183 Intervju 2, man. 
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försöker hantera, utan att riktigt lyckas, är känslan av ångest och främlingskap, 
både i sin nya och gamla klass. Mikael konstaterar dock att denna ångest är ett 
pris han får betala – och att klassresan är värd det. Därmed erkänner han också 
värdet av den ideala identiteten. Han ser det också som möjligt att konstruera 
sig i enlighet med denna även om han kanske aldrig kommer att helt identifiera 
sig med den. Mikaels föreningsengagemang kan också betraktas som ett sätt att 
reducera den känsla av främlingskap han uttrycker inför vissa aspekter av den 
ideala identiteten.  
 
I Lindas berättelse om sitt möte med universitetet handlar det också om att 
vara annorlunda och hur hon försöker hantera det bristande självförtroende, 
som följer av att hon inte redan förvärvat det kulturella kapital som värdesätts i 
föreningen: 
 

Linda - Så som man umgås på universitetet har jag ju aldrig gjort förut. Mina 

föräldrar är väl arbetarklass eller vad man skulle… ja. Så det, det här med 

sittningar till exempel. Jag hade aldrig vart på nåt sånt. Med bordsplacering 

och vilka bestick och glas så där. Det var helt nytt för mig. Men det är nog 

sant, sättet att prata… Jag vet att mina föräldrar, dom har sagt att jag blev 

förändrad och så där... För det tror jag man blir. Men det blir man ju oavsett 

vad man gör efter gymnasiet kanske men. Ja, det där var nog helt nytt för 

mig. 

 

Ulrika - Hur tyckte du det var att möta det här nya då? 

 

Linda - Ja, jag tyckte väl att det där var jättebra. Jag vet inte.. 

 

Ulrika - Du upplevde det positivt? 

 

Linda - Ja, det gjorde jag. Men det kan jag känna ibland fortfarande att jag 

kan tycka att det... Nu när man ska representera att, ’oj, hur ska jag göra nu’. 

Och ska man, förväntas man... tacka för olika saker och så där. Jag har inte 

riktigt koll på det. Och det märker man ju, jag har ju kompisar som är vana 

vid det hemifrån. Dom vet ju precis, dom bara gör det. Jag måste ju tänka 

efter och fundera och man är lite osäker, ’gjorde jag rätt nu eller...’ Så, jo, på 

det sättet så märks det.  

 

Ulrika - Märker du det i kåren också? 

 

Linda - Ja, fast även på SAM-föreningen när vi hade väldigt mycket 

sittningar. I början då var man ju hemskt osäker. Men det tror jag i och för 

sig att många var men... (…) SAM-föreningen var ganska formellt, det är inte 

det så mycket längre. Med sittningarna. Att man ska har rätt klädsel, att det 
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var bordsplaceringen och sittningarna var väldigt... ska man säga traditionella 

sittningar och så.  

 

Ulrika - Hur har du gjort för att hantera dom här situationerna? Jag tänker nu 

dom här sittningarna som du beskriver. Hur klarade du av dom då? 

 

Linda - Kolla på andra. Fniss. Jag hade en bok, ‘Rätt sätt’. Jag tror jag kollade 

i den. Jag vet inte. Nej, men det är väl att man kollar på andra. Tror jag. Och 

med klädsel och så där det frågar man ju ändå liksom, ’vad ska du ha på dig’. 

Det där har jag fortfarande inte riktig koll på vad som gäller. När det är kavaj 

och, det där måste jag fortfarande fråga om. Nej, men det är väl att man 

kollar på andra det tror jag. Nu finns det ju folk att fråga. Om man får nån 

inbjudan, ska man, förväntas man tacka för den här eller ska man inte göra 

det? Då brukar man ju fråga nån annan som vet.184 

 
Lindas byte av social position kräver att hon tillägnar sig den form av kulturellt 
kapital som symboliseras av de normer och regler som gäller för det sociala 
umgänget. Det nya sammanhanget gör henne osäker men samtidigt bejakar 
hon förändringen och sin nya position. Linda verkar till exempel se sin nya 
tillvaro som ganska oproblematisk. I en mening verkar hon också försöka an-
passa sig mer än Mikael, som snarare vill betona sin bakgrund, även om hon 
säger att hon aldrig fullt ut kommer att ha koll på vad som gäller. Lindas sätt att 
hantera detta är att fråga kompisar som vet och för vilka det sociala samman-
hanget är naturligt. Men genom att be om hjälp blir det tydligt att hon inte 
tillhör dem som vet och kan det rätta sättet, och att hon inte fullt ut motsvarar 
de normer som är förenade med den ideala identiteten. När hon ser sig tvungen 
att fråga andra om rätta sättet bekräftar hon sitt positionsbyte, samtidigt som 
detta avslöjar hennes gamla position.  
 
I Mikaels och Lindas historier verkar det ideologiska dilemmat bestå i en brist 
på ett socialt och (fin-)kulturellt kapital, och därmed svårigheter att konstruera 
sig som den framtida makthavaren med stort nätverk och förmåga att föra sig 
självsäkert. Förmodligen är det de tidigare erfarenheterna av föreningsverksam-
het och ett organisatoriskt kapital som gör att både Mikael och Linda ändå kan 
göra sig gällande i föreningen. Därigenom kan de också konstruera sig som 
goda SAM-medlemmar även om de inte verkar kunna identifiera sig helt enligt 
den ideala identiteten. För Mikael tycks glappet mellan hans klassbakgrund och 
denna ideala identitet innebära en känsla av främlingskap och ångest.  
 
 
 

_________________________________________________  
184 Intervju 5, kvinna. 
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Den framtida makthavaren som köns- och klasskonstruktion  
 
I presentationen av SAM-medlemmarnas ideala identitet har hitintills beskri-
vits hur denna identitet förhåller sig till framtiden, studierna och engagemanget 
i föreningen. Den ideala identiteten har också behandlats som ideologiskt 
dilemma för de studenter som på grund av sitt kön eller arbetarklassbakgrund 
inte riktigt kan identifiera sig med denna identitet. I detta avsnitt använder jag 
tidigare forskning för att beskriva hur kön och klass samspelar i medlemmarnas 
konstruktion av den framtida makthavaren.  
 
I sitt sätt att förhålla sig till framtiden och studierna re-presenterar SAM-med-
lemmarna sig själva på ett sätt, som har stora likheter med den student, som 
tidigare i historien konstruerades inom den meritokratiska diskursen. Den 
studenten sågs som samhällets hopp, och både studierna och studentlivet var en 
förberedelse för framtiden. Studenterna deltog i debattklubbar där de tränades i 
att tala offentligt, och de ackumulerade ett socialt kapital genom att delta i 
fester. Skrådiskursens sorglöse student fick träda tillbaka för en student med en 
hög grad av självdisciplin. Studierna förberedde för en position inom den bil-
dade medelklassen, som i allt högre grad började göra anspråk på samhälleligt 
inflytande och makt. Adelsväldets privilegier skulle brytas, och i striden om 
kulturell, ekonomisk och politisk hegemoni var utbildning, ansvarsfullhet och 
förmåga till självdisciplin viktiga element för att på ett positivt sätt särskilja 
studenten och den framtida makthavaren från adelns lättingar (Tjeder, 2002, 
2004). När SAM-medlemmarna framhåller sitt samhällsengagemang och den 
intellektuella träning, som utbildningen ger, aktiverar de liksom sina föregång-
are element ur den meritokratiska diskursen.  
 
Genom att framhålla sin förmåga till självkontroll och disciplin kunde också 
borgerskapet hävda sig gentemot de lägre klasserna och den våldsamhet185, alko-
holproblematik och det spelmissbruk som tillskrevs dessa. Den disciplinerade 
hållning gentemot alkohol och studentsittningarnas eleganta finess, som kom-
mer till uttryck i SAM-medlemmarnas berättelser, har många drag gemensamt 
med den borgerliga maskulinitet som Tjeder (2003, s 62) beskriver: ”To edu-
cate men to learn to develop character was to educate them into a position of 
domination of other men as well as women.” Enligt Tjeder innebar även detta 
att borgerskapet konstruerar förhållandet mellan könen på ett sätt så att mannen 

_________________________________________________  
185 Det finns enligt Nilsson (2001) till och med ett exempel på att studenter, som annars 
kunde driva med den lokala ordningsvakten, tog polisens parti och handgripligen var 
behjälpliga under en arbetardemonstration. Nilsson tolkar händelsen som ett sätt för 
studenterna att särskilja sig från det som uppfattades som arbetarnas våldsamhet. 
Händelsen är intressant att jämföra med den herrmiddag SAM-föreningen anordnade och 
som slutade i att två män blev avstängda från föreningsarrangemang på grund av sin 
våldsamhet och aggression.  
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förknippas med det offentliga och den inkomstinbringande parten, medan 
kvinnor definieras i hemmasfären som den beroende (se även Frykman & 
Löfgren, 1979). Den borgerlige mannen på väg att tjäna brödfödan framställs 
ofta iförd liknande kläder som SAM-medlemmarnas ideala makthavare bär: 
skjorta, slips och kostym. Den självkontroll eller karaktär studenten tidigare 
förväntades lära sig, var alltså ett led i en konstruktion av både borgerlighet och 
maskulinitet (se även Ekenstam, 2003).  
 
I dåtidens konstruktion av den disciplinerade studenten ingick ett måttligt och 
kontrollerat förhållningssätt till alkohol. Alkoholen var en självklar del av stu-
dentlivet, ett attribut till det sociala umgänget, men den skulle enligt Nilsson 
(2001, s 30) intas med måtta: ”Helst skulle han bli lite livlig och spirituell varvid 
han gärna rimmade och skämtade på ett kvickt sätt.” Detta förhållningssätt till 
alkohol har förmodligen underlättat för kvinnor, som tidigare uteslöts från 
många studentsammanhang eftersom de inte ansågs ha legitima behov av att 
dricka alkohol, och inte borde förknippas med alkohol över huvud taget (se 
Knobblock, 1995).186 Med andra ord skulle man kunna säga, att studenternas 
alkoholpraktiker åtminstone delvis, och i vissa sammanhang, blev så städade att 
de även kunde inkludera kvinnor. I SAM-föreningen verkar mer förfinat fes-
tande vara rådande när både kvinnor och män deltar. Det är också betecknande 
att det är under en herrmiddag som de manliga SAM-studenterna tappar kon-
trollen över drickande och uppträdande. Men det är även viktigt att påpeka att 
SAM-medlemmarna betraktar detta som normöverträdelse och att gränserna 
för det accepterade måttfulla och kontrollerade beteendet återupprättades.      
 
För att definieras och definiera sig som en god student krävs visst mått av fram-
gång i individens tidigare utbildningskarriär. I Forsbergs (2002; se även Lenz 
Taguchi, 2004) genomgång av forskning om flickor och pojkar i skolan fram-
går att pojkar i större utsträckning än flickor tillåts bryta mot regler och att de 
uppmuntras tala och föra längre resonemang i klassrummets offentliga samtal. 
Flickor förväntas utmärka sig i skolan genom god disciplin och arbetsförmåga. 
Samtidigt finns det tecken på att den jämställdhetsdebatt som utmynnat i olika 
jämställdhetsprojekt i skolan förändrat framför allt flickornas syn på sig själva. 
Flickor hörs och syns i högre utsträckning i klassrummet, och därmed bidrar de 
till att ifrågasätta vissa könsdikotomier.187 Flickor har dessutom ofta högre 

_________________________________________________  
186 Nilsson (2001) framhåller att punschdrickandet och rökandet av cigarr var manliga 
attribut och Florin och Johansson (1993) beskriver hur även läroverkspojkar använde 
punschen för att träna sig att bli riktiga män. 
187 Se till exempel Holmgren och Widdings (2000) uppföljning av ett jämställdhetsprojekt 
där framför allt flickorna framträdde med självförtroende och visade en förmåga och vilja 
att diskutera jämställdhetsfrågor. En del pojkar var positiva till jämställdhetsfrågor medan 
andra förhöll sig ointresserade. 
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genomsnittsbetyg än pojkar i grundskolan188 och idag talas det allt mer om 
krisen med pojkars misslyckande i skolan.189 Det verkar som att det numer är 
flickorna som i ännu högre grad framstår som de goda eleverna. Detta underlät-
tar förmodligen för de kvinnliga SAM-medlemmarna att identifiera sig som 
den goda SAM-studenten och att konstruera sig själva som framtida maktha-
vare. Den självdisciplin som förväntas av flickor i skolan passar också bra ihop 
med den meritokratiska diskursens ideal om självkontroll och karaktär.  
 
Hur väl en individ lyckas i utbildningssystemet handlar ju även om klass. I 
Forsbergs (2002) forskningsgenomgång finns flera exempel på studier som 
uppmärksammat hur särskilt flickor från medelklassfamiljer med kulturellt 
kapital engagerar sig mycket i skolarbetet som ett sätt att förbereda sig för en 
yrkeskarriär i framtiden.190 Den svenska studien Skola-Fritid-Framtid visade 
också skillnader i förhållningssätt till skola och framtid mellan olika sociala 
miljöer. I arbetarfamiljer i ’Bruksmiljön’ förväntades barnen sköta sig i skolan 
men i övrigt fanns inga större krav på skolmässiga prestationer. Framtids-
drömmar hos dessa ungdomar kunde uttryckas som att bli lastbilschaufför eller 
kallskänka. I övre medelklassfamiljer i ’Villamiljön’, med tillgång till storstadens 
kultur- och utbildningsutbud, var kraven på skolprestationer höga och även 
fritiden fylldes med nyttiga aktiviteter. För villamiljöns ungdomar var det mer 
eller mindre en självklarhet att de skulle studera vidare och lyckas i sina framtida 
karriärer (Jönsson, Trondman, Arnman & Palme, 1993). I betygsstatistiken 
över de elever som gick ut grundskolan våren 2003, tycks framför allt klass, 
särskilt utbildningsnivå, men även den geografiska placeringen visa liknande 
betydelse som i Jönssons et al. (1994) studie. Elever i Danderyd hade landets 
högsta genomsnittliga meritvärde på 244 poäng, medan eleverna i Storfors191 

_________________________________________________  
188 I studien Skola-Fritid-Framtid (Jönsson et al., 1993) uppmärksammades att det bara 
var gruppen ’övre medelklassens pojkar’ som hade högre genomsnittsbetyg än flickor. Av 
eleverna som gick ut grundskolan våren 2003 hade dock flickorna enligt SCB (2005b, s 
173) fler VG (väl godkänd) och MVG (mycket väl godkänd) än pojkarna. Det är alltså fler 
pojkar än flickor med betyget G (godkänd) i något ämne, eller som inte fått något betyg 
satt i något av ämnena. Flickorna hade också ett genomsnittligt meritvärde (summan av 
betygsvärdena för de 16 bästa betygen i slutbetyget) på 216 medan pojkarna hade 195. 
Möjligt maxvärde är 320 poäng (SCB, 2005b, s 174).  
189 En del vill hellre beskriva det som skolans misslyckande med pojkar. Till exempel Gens 
diskuterar i en intervju problemet med att pojkar som kollektiv förväntas utöva makt och 
kontroll i skolan samtidigt som de tillåts att ’inte sitta stilla och lära sig’. Gens framhåller 
att i ett förändrat samhälle är det dessa pojkar som riskerar att misslyckas senare i livet: 
”Framtiden tillhör kvinnorna, arbetarmännen är de stora förlorarna.” (Lindkvist, 2005, s 
1) 
190 I Rönnholms (1999) avhandling framgick att det var akademikerdöttrar som utgjorde 
den största delen av de första kvinnliga studenterna. 
191 Storfors (u.å.) beskriver sig på sin hemsida som en kommun med ca 4 500 invånare 
som vill lyfta fram sitt natur- och fritidsliv eftersom storstadens utbud av affärer och kultur 
inte finns där. Enligt kommunstatistik från SCB (2003) hade 17 procent av 
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hade landets lägsta poäng på 170 (SCB, 2005b, s 174). För de SAM-medlem-
mar som kommer från ’trygga hem’, med både kulturellt och ekonomiskt kapi-
tal, är det därför troligen rätt självklart att studier är viktigt och att fram-
tidsplanerna är rätt höga. Den ideala identitet som re-presenteras i föreningen 
upplevs i så fall också som självklar och naturlig.  
 
Den goda SAM-medlemmen förknippas framför allt med att vara drivande. 
Dels är en god medlem en person som vill bestämma, påverka och vara engage-
rad. Dels gäller det att ha gott självförtroende, vara framåt och ta sig rätten att 
tala. Dessa egenskaper har sedan upplysningstiden ansetts som manliga. Martin 
(2004) finner dem till exempel i Rousseaus klassiska verk om Émiles och So-
phies fostran. Émile ska fostras för att bli en god medborgare och (familjens) 
överhuvud, självständig, förnuftig, aktiv och med initiativkraft.  Sophie ska 
däremot lära sig bli beroende och underordnad mannen, lära sig lydnad och 
ödmjukhet, vara behaglig, passiv och självdisciplinerad. I beskrivningen av 
Émiles förväntade framtid finns också likheter i den maskulinitet medelklassen 
såg som idealisk i ’the self-made man’ (se Tjeder, 2002). Parallellerna är också 
tydliga till 1800-talets studenter, framtidsmännen som tog sig rätten att ut-
trycka sina åsikter om samhället. Samma könsmönster går igen i dagens skola, 
där just pojkar uppmuntras att uttrycka sig i skolans offentlighet.  
 
Föreställningar om det symboliskt manliga och kvinnliga som dikotoma mot-
satser har också uttryckts i SAM-medlemmarnas utsagor. Kvinnor har till ex-
empel framställts som icke-handlingskraftiga då de inte lyckas fullfölja det de 
själva åtagit sig. De beskrivs som irrationella då de intresserar sig för godis istäl-
let för utbildningsfrågor. De tillfällen då de bryter mot den symboliskt kvinnlig 
normen, riskerar de att framstå som o-behagliga, det vill säga sura, negativa och 
icke omtyckta. Män har däremot fått utstå kritik för att vara för mycket framåt 
och så karriärinriktade att de tar äran av arbete de själva inte gjort, och att de tar 
plats på andras bekostnad i sin iver att synas och höras. Kvinnor definieras alltså 
med egenskaper som är dåliga i förhållande till det som framstår som normen i 
den ideala identiteten som drivande och handlingskraftig, medan män däremot 
beskrivs just med dessa förmågor. Trots detta verkar ändå de kvinnliga SAM-
medlemmarna se det som möjligt att överensstämma med den ideala identite-
ten, inte minst genom den träning medlemmarna får i föreningen.     
 
En drivande och initiativrik ’self-made man’ brukar ses som en borgerskapets 
eller medelklassens konstruktion (Tjeder, 2002), och 1800-talets självsäkra och 
vältaliga studenter tillhörde ofta samhällets övre skikt (se även Nilsson, 2001; 
Tjeder, 2003). ’Folket’ och ’kvinnorna’ har dock också haft möjlighet att tala 

                                                                                                 
kommuninnevånarna i Storfors en eftergymnasial utbildning år 2002. Detta kan jämföras 
med riksgenomsnittet på 31 procent.   
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och hävda sina rättigheter genom att organisera sig i olika folkrörelser (se till 
exempel Ambjörnsson, 1998). Broady (1990) menar också att det är genom 
erkännandet och igenkännandet av ett organisatoriskt kapital som det blivit 
möjligt för dem föreningsaktiva arbetarklassen att delta i det svenska politiska 
livet. Därför är det också intressant att det är som SAM-medlem den enda 
mannen som karaktäriserade sig med arbetarklassbakgrund, och tidigare före-
ningsvana, upplevde sig som de andra och med stora möjligheter att tala. Trots 
viss avsaknad av kulturellt och kanske framför allt socialt kapital, är det kanske 
just som SAM-medlem studenter med arbetarklassbakgrund kan konstruera sig 
enligt den ideala identiteten som drivande, handlingskraftiga och talföra.  
 
Det räcker dock inte med att endast vara drivande, utan SAM-medlemmens 
driftighet måste dessutom ha ett gott och ädelt syfte utöver den egna karriären. 
En vilja att både i stort och smått uppoffra sig för andra utgör också ett viktigt 
element i den ideala identiteten. Detta kan också ses som en konstruktion av 
maskulinitet. Under 1600-talet skulle enligt Liliequist (2004a) den svenske 
mannen bevisa sin manlighet genom att på ett ärofullt sätt verka för ”det högsta 
goda” (s 82), antingen detta var Gud, konungen eller samhället. Samtidigt bru-
kar engagemang och uppoffrande förknippas med det symboliskt kvinnliga, 
dock med förbehållet att kvinnor ska verka i den lilla, eller inofficiella privata 
världen, genom att sörja för barn, sjuka eller gamla (se till exempel Lenz Tagu-
chi, 2004; Martin, 2004). Som SAM-medlemmarna uttrycker sin ideala identi-
tet är det framför allt det högsta goda som verkar eftersträvansvärt. Om engage-
manget tidigare i historien kunnat uttryckas av män i en vilja och beredskap att 
dö på slagfältet för kung och fosterland, omfattar det i våra dagar istället exem-
pelvis freds- och miljöfrågor. Därmed har det omvandlats till ett element i en 
ideal identitet, som även kvinnliga SAM-medlemmar kan göra till sin. 
 
Hur ska då engagemanget för det goda i SAM-föreningen avslutningsvis begri-
pas som en klasskonstruktion? Den meritokratiska diskursen legitimerar ju 
olika sorts privilegier som belöning för ett altruistiskt engagemang. Viljan att 
verka för det goda framstår som tidigare nämnts intimt förknippad med SAM-
medlemmarnas konstruktion av den framtida makthavaren, det vill säga den 
som just genom sin goda vilja också har rätten att tala. Det går då inte att bortse 
från att den som har rätten att tala också har en speciell samhällsposition. Sjö-
berg (2002, s 126) ger ett historiskt exempel på detta när han beskriver hur ett 
av Uppsalastudenternas reformsällskap sågs som ett medel för samhällsinfly-
tande för ”den bildade medelclassen”, medan Uppsalas ’enklare’ befolkning 
betraktades som ”gesäller och annat pack”. Detta låter inte helt olikt de SAM-
studenter som i framtiden förväntas tänka och styra i samhället, medan andra 
utför arbetet.   
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SAM-medlemmarnas engagemang i föreningen är alltså väl förenligt med rela-
tivt högtflygande ambitioner och drömmar om framtiden, trots att de studerar 
vid ett universitet och en utbildning med relativt låg status inom högskolefältet. 
Problemen med studentrekryteringen och nedläggningshotet mot programmet 
tyder på att det kulturella kapital, som institutionaliseras i själva utbildningen 
inte har särskilt högt värde. Samtidigt verkar det som att många studenter får 
arbete redan innan de tagit sin examen. Mot den bakgrunden framstår SAM-
föreningen som ett sätt för medlemmarna att skaffa sig ett särskiljande organi-
satoriskt, kulturellt och socialt kapital som inte tillhandahålls i utbildningen. 
Den meritokratiska diskursens bild av studenten som nationens framtida hopp 
är fortfarande stark och präglar även SAM-medlemmarnas identitetsskapande. 
De använder fortfarande de gamla symboler som förknippats med studenten 
som nationens framtida hopp. Dels framställer de sig som kunniga och ratio-
nella. Dels uttrycker de ett altruistiskt engagemang för det goda, som kläds i nya 
innebörder genom att freds- och miljöfrågor ersätter nationalistiska strävanden 
i kungens och fosterlandets tjänst. De utmärker sig dessutom mer konkret 
genom sin vilja och förmåga att synas och höras. Genom att re-presentera sig 
som framtida makthavare kan de därigenom särskilja sig gentemot åtminstone 
de övriga studenterna på utbildningen. Huruvida SAM-medlemmarna lyckas 
utnyttja dessa gamla symboler för att bli makthavare får dock framtiden utvisa.   
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VII. MED-STUDENTERNAS 
FÖRENING 

 
MED-föreningen är organiserad under Medicinska studentkåren och vänder 
sig till studenterna i ett vårdinriktat program med en framtida arbetsmarknad 
framför allt inom den offentliga sektorn. När intervjuerna med föreningens 
styrelsemedlemmar gjordes hade utbildningen relativt få sökanden. Dessutom 
ansågs det att studenternas utbildningsval i många fall var ett andra, eller i vissa 
fall tredjehandsval. MED-föreningen får bidrag genom kåren/sektionen, genom 
sin kår- och sektionsavgift är alla studenter på utbildningen automatiskt med-
lemmar i föreningen. Enligt styrelsemedlemmarna är dock intresset för före-
ningen relativt lågt bland de övriga medlemmarna.192 En kvinna menar att 
många av MED-studenterna tillhör den grupp studenter som ”tar en vidareut-
bildning och som kanske redan har familj och barn och då finns det inte tid 
över för sånt”193. Av de styrelsemedlemmar som intervjuats är åtta kvinnor och 
två män. Fem medlemmar kommer från arbetarhem.194 (Se Bilaga 4) 
 
MED-föreningen ska enligt sina stadgar ta till vara studenternas intressen i 
frågor som rör utbildningens kvalitet och studiemiljö. Dessutom ska före-
ningen verka för gemenskap och sammanhållning bland studenterna. Varje år 
hålls stormöte respektive årsmöte och däremellan styrelsemöten. Vid årsmötet 
väljs styrelsemedlemmarna och personer som ska företräda föreningen i utbild-
ningens programråd, institutionsstyrelse och studentsektionen. Med sina olika 
studentrepresentanter blir således föreningen delaktig i universitetets arbete och 
officiella värld. Protokollen från föreningens möten läggs ut på hemsidan så att 
medlemmarna lätt ska komma åt dem, men information anslås även på den 
egna anslagstavlan. Förenings- och styrelsemöten sker oftast i det föreningsrum 
som de förfogar över och är främst en angelägenhet för styrelsemedlemmarna. 
De övriga medlemmarna är dock välkomna att delta vid dessa tillfällen även om 

_________________________________________________  
192 Enligt Högskoleverkets (2001, s 49) studie deltar studenterna på medellånga 
vårdutbildningar relativt lite i kår- och nationsliv (eller motsvarande). Av studenter i 
denna utbildningskategori utgör de som aldrig deltar 53,1 procent. De studenter som 
deltar i kår- och nationsliv minst en gång per månad utgör bara 21,3 procent. Författarna 
menar att en förklaring till det låga deltagandet är att många av de medellånga 
vårdutbildningarna sker på separata vårdhögskolor där utbudet av studentliv inte är lika 
stort som vid större universitet/högskolor. Detta kan dock inte sägas gälla för MED-
utbildningen som är placerad vid ett universitet med ett relativt stort utbud av studentliv.  
193 Intervju 5, kvinna.  
194 Fem personer kommer från hem där bägge föräldrarna är arbetare.  
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ingen verkar ta fasta på denna inbjudan. För de övriga medlemmarna är före-
ningens traditioner däremot av större intresse. Dessa traditioner, till exempel 
nollningen, finns noggrant beskrivna på föreningens hemsida och är tänkta att 
fungera som det sammanhållande kittet för studenterna. Ibland fotodokumen-
teras de olika tillställningarna, till exempel avslutningsfesten för de färdiga stu-
denterna, och bilderna läggs ut på hemsidan som ett slags minnesalbum. 
 
MED-medlemmen och den meritokratiska diskursen: att 
göra sig till omsorgsspecialist i den lilla människans tjänst 
 
Den ideala och särskiljande identitet som MED-medlemmarna konstruerar i 
föreningen betraktar jag som en aktivering av den meritokratiska diskursen. De 
är studenter på en kvinnodominerad utbildning i en relativt ny och låg position 
inom dagens högskolefält, och enligt Skoglunds (2000) terminologi skulle de 
kallas för ’elever’.195 MED-föreningen kan dock ses som en arena där motstånd 
mot den positioneringen formuleras. Där övar medlemmarna förmågan att 
argumentera och att offentligt föra sin talan. Det gäller att synas och höras för 
att stärka det kulturella kapital och den professionella status, som utbildningen 
ger. I det avseendet är likheterna stora mellan MED-föreningen och SAM-
föreningen. Paralleller kan även dras till de klubbar, som de första kvinnliga 
akademikerna bildade med männens föreningar som förebilder i syfte att träna 
sin argumentationsförmåga för att sedan kunna göra sig gällande i offentliga 
sammanhang. 
 
MED-medlemmens ideala identitet skiljer sig dock rätt markant från SAM-
medlemmens och skulle kunna beskrivas som en omsorgsspecialist i den lilla 
människans tjänst där omsorg, ansvarskännande och en sorts respektabilitet 
tilldelas stor betydelse. Genom att stödja sig på den meritokratiska diskursens 
logik försöker medlemmarna med hjälp av studentföreningen uppvärdera ett 
yrke och ett sätt att vara som brukar förknippas med femininitet. De försöker 
även erövra den förmåga att synas och höras som förknippas med den manlige 
studenten i samhällets tjänst.  
 
En sådan strategi ligger också i linje med den feministiska och kvinnoveten-
skapliga forskningen enligt vilken kvinnodominerade yrken utmärks av en 
särskild kvinnlig omsorgs- och ansvarsrationalitet. Därigenom har forskare velat 
hävda värdet av och legitimiteten för dessa yrken och ansvarsområden (se till 
exempel Christensen & Syltevik, 1999; Wæarness, 1999). Detta har i sin tur 
bidragit till strider mellan olika grupper inom hälso- och sjukvården om vilka 
som ska ha rätt att kalla sig ”specialister på omvårdnad” (Rehn, 2003, s 1). Mot 

_________________________________________________  
195 I olika citat framgår det också att MED-medlemmarna själva ibland refererar till 
universitetet och sina medstudenter som ’skolan’ och ’klassen’.  



I D E N T I T E T S S K A P A N D E  I  S T U D E N T F Ö R E N I N G E N  

130 

denna bakgrund kan medlemmarnas föreningsengagemang förstås som ett 
försök att omdefiniera meriters innebörder till att även inkludera de kunskaper, 
färdigheter och förhållningssätt MED-studenter kan erövra under sin utbild-
ningstid. Föreningsmedlemmarna försöker alltså hävda värdet av ett nytt sym-
boliskt kapital, och samtidigt försöker de stärka värdet av den ideala identiteten 
också i andras ögon.  
 
MED-medlemmarna försöker med hjälp av föreningen höja utbildningens 
status och därmed sitt eget värde i det kommande yrkeslivet. Till skillnad från 
SAM-medlemmarna som ser sig själva som kommande makthavare i samhället, 
konstruerar MED-medlemmarna sig själva på ett mer blygsamt sätt. Så här 
beskriver till exempel en man sig själv och sin framtid: 
 

För den enskilda personen kan jag vara väldigt viktig. (…) Så går jag in i privata 

människors liv och pusslar om och ändrar om och försöker få dom så dom trivs. Så 

att samhället i stort kommer jag nog inte att ha något… Men i den lilla männi-

skans… kommer jag nog att ha väldigt stor betydelse för.196  
 
MED-studenten vill alltså i framtiden ställa sig i den lilla människans tjänst. 
Redan som studenter framhåller informanterna svårigheterna att avancera i sitt 
yrke och menar att ”du får ju inte hur hög lön som helst”197. En strategi för att 
uppvärdera utbildningen, och därmed förbättra sina chanser i det kommande 
arbetslivet, är att försöka upphäva gränserna gentemot grupper med högre sta-
tus, som till exempel läkare och sjuksköterskor. Samtidigt anstränger de sig 
också för att dra upp gränser gentemot grupper de vill distansera sig från genom 
att framhålla sin egen utbildning som präglad av ’learning by doing’, men att 
deras kommande yrke är mer kreativt, roligt och självständigt jämfört med det 
mest rutinartade dagliga vårdarbetet: 
 

Och jag gillar ju att jobba med gamlingar men torka skit är inte det jag vill syssla 

med resten av livet. Men det var ett sätt att både få jobba med människor och få 

utvecklas själv och inte liksom, inte slita ihjäl sig.198 

_________________________________________________  
196 Intervju 7, man. 
197 Intervju 4, kvinna. 
198 Intervju 2, man. 
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Medlemmarna försöker alltså fjärma sig från vård- och omsorgssektorns tunga 
och monotona kroppsarbete199 genom att framhålla sina framtida yrken som 
utvecklande och roliga. På hemsidan presenteras bilder av utbildningens prak-
tiska inslag med leende och koncentrerade studenter som verkar trivas.  
 
Ett annat sätt att undkomma de strukturer som inom den offentliga sektorn 
positionerar MED-studenterna i underordning är att skapa sig en framtid 
inom den privata sektorn. Så här uttrycker till exempel en kvinna sina fram-
tidsdrömmar: 
 

Och jag vill helst jobba inom något projekt i privata sektorn. Skulle jag helst vilja, 

där man kan påverka lite själv. Och känna att man får nån uppskattning för att 

man vill påverka. För jag tror att det är lite svårt inom den offentliga sektorn.200 
 
MED-medlemmarnas engagemang i föreningen handlar i hög grad om att 
kämpa sig till en bättre position i samhället och distansera sig från det de upp-
fattar som lägre värderade grupper. De försöker därmed framhålla värdet av den 
ideala identiteten, vars två mest framträdande innebörder ska beskrivas i föl-
jande avsnitt. 
 
Omsorg och uppoffring 
 
Medlemmarna skapar sin ideala och särskiljande identitet genom att re-presen-
tera sig som omsorgsfulla och uppoffrande. Många av dem har erfarenhet av 
arbete inom vårdsektorn, vilket förmodligen också inneburit en träning i att 
visa omsorg om den lilla människan. Några har också en förälder, ofta mam-
man, som arbetar inom ett sådant yrke. Utbildningen och yrket kopplas således 
till den symboliskt kvinnliga förmågan att visa omsorg om andra. En kvinna 
beskriver exempelvis den typiska MED-studenten så här: 
 

Jag tror att det är en kvinna faktiskt. Har nog erfarenhet av vård och omsorg se-

dan tidigare. Är väldigt hjälpsam och mjuk tror jag. (…) Ja, alltså kan ta män-

niskor eller vad skall jag säga, lite så där snäll och go på något vis tror jag.201  
 
MED-studenten som kvinna har enligt denna informant inte bara erfarenhet av 
att arbeta med omsorgsarbete utan är också omsorgstagande, det vill säga hjälp-
sam och mjuk. Det gäller att visa sig öd-mjuk inför sin möjliga makt i relation 

_________________________________________________  
199 Kroppsarbete i dubbel mening, alltså ett arbete som sliter på den egna kroppen när den 
tar hand om den rutinmässiga skötseln av andra människors kroppar. 
200 Intervju 8, kvinna. 
201 Intervju 6, kvinna. 
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till den vård-/omsorgstagande, där den vårdande intar en överordnad position 
som verkar svår att förena med den femininitet detta omsorgsarbete förknippas 
med. Kanske är det därför som kvinnan i citatet lyfter fram ödmjukhet, och 
framställer den omsorgsarbetande och omsorgskännande kvinnan som framför 
allt snäll och god.  
 
Omsorgstagande uttrycks även i en vilja att skapa en trivsam, intim, hemlik 
miljö och en familjär stämning kring föreningsaktiviteterna. Medlemmarna 
håller till exempel sina styrelsemöten i föreningsrummets soffgrupp som utgör 
en stor del av möblemanget. Med lite fikabröd avhandlas mötets frågor i en 
informell stämning. De arrangemang föreningen ordnar för att stärka studen-
ternas MED-identitet har också en trivsam och hemlik prägel. Studenterna 
träffas för att äta våfflor, dricka glögg och äta gröt eller göra utflykter med pulka. 
När de nyexaminerade studenterna ska firas ordnas ett samlingsfika där studen-
terna bjuder varandra på hembakat bröd. I MED-föreningen knyts de sociala 
banden kring maten, snarare än drickandet som i NATEK-föreningen. En av 
medlemmarna beskriver denna sorts gemenskap som symboliskt kvinnlig: 
 

Ja, vi skall ha våffelkväll och vi skall göra det här och nu ska vi socialisera. Det är 

mer, det är väl därför också som det har blivit så mycket studiesocialt i vår styrelse 

tror jag. För att det är så mycket tjejer.202  
 
Den specialskrivna sång lärarna framför till de färdiga studenterna på en avslut-
ningsfest är en annan tradition som också bidrar till en familjär stämning:  
 

Det är också våra lärare eller Yngve här. Han gör alltid en sång till avgångsklas-

serna som han skriver själv som lärarna framför på utsparken. (…) Men det är en 

sån här riktigt kul grej. Det som alla säger, skulle Yngve någon gång inte göra en 

sång, då skulle det bli ett ramaskri. Då skulle han inte få vara kvar.203 
 
Enligt denna medlem är sången till de färdiga studenterna en mycket viktig 
tradition. Detta framhåller hon genom att tala om att det skulle bli stora protes-
ter, ett ramaskri, från studenterna om den inte framfördes. Något skämtsamt 
framstår det som att Yngve, låtskrivaren, inte skulle få arbeta kvar vid utbild-
ningen om han underlät att göra en sång. Sången förefaller vara viktig inte bara 
för att den understryker den familjära relationen mellan studenter och lärare, 
utan även för att den är ett uttryck för lärarnas omsorg om sina studenter. Även i 
andra intervjuer framhålls den goda och familjära stämningen och att utbild-
ningen i stor utsträckning präglas av att alla känner alla. En annan viktig faktor i 
detta sammanhang är förmodligen att MED-studenterna håller till strax utanför 

_________________________________________________  
202 Intervju 8, kvinna. 
203 Intervju 1, kvinna. 
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universitetets campusområde, vilket borde innebära att de inte försvinner i 
mängden och blir anonyma.  
 
MED-medlemmarnas ideala identitet bygger också på att visa omsorg om 
andra genom att vara självuppoffrande och ställa upp när det behövs. En kvinna 
berättar om sina bevekelsegrunder för att arbeta i föreningen så här: 
 

Det är mycket det där att man inte kan säga nej tror jag. (---) Vill vara med. Vill 

synas, vill vara bra. Vill att andra skall säga att man är bra.204 
 
Den uppoffrande hållningen innebär alltså att en MED-medlem samtidigt får 
en möjlighet att bli synlig och bekräftad, men priset för detta kan ibland bli 
högt. Samma kvinna som i citatet ovan inte kan säga nej till föreningsarbetet är 
ett kanske avskräckande exempel: 
 

Risken finns ju att man sätter det framför studierna, vilket jag har gjort för till-

fället känns det som lite grann. Men, ja sedan är jag väldigt lättstressad som per-

son så att jag har väldigt lätt att köra på för hårt. Så att sömn och matvanor och 

annat blir lidande av att jag jobbar för mycket och det är ju lite dåligt. Så rent 

hälsomässigt så tror jag att det kan vara lite dåligt ibland.205  
 
För denna kvinna innebär alltså att vara styrelsemedlem ett hårt och uppoff-
rande arbete som äventyrar både studier och hälsa. Eftersom hon inte verkar ha 
övervägt att avsäga sig styrelseuppdraget anser hon uppenbarligen inte att upp-
offringen är alltför orimlig och att fördelarna överväger nackdelarna. Därför 
förefaller det logiskt att de som engagerar sig i föreningen är singlar utan barn. 
Det är ju just sådana personer som rimligtvis har tid, möjlighet och lust att ta 
omsorg om de andra MED-studenterna.  
 
Den vikt som läggs vid att visa sin omsorg om och göra uppoffringar för andra 
visar att sådana innebörder väger tungt i MED-medlemmarnas ideala identitet. 
Detta kan även kopplas till en annan viktig aspekt i medlemmarnas sätt att 
konstruera sin identitet: förmågan att vara ansvarsfull och ordentlig.  
 
Ansvarsfullhet och ordentlighet 
 
Som en framtida omsorgsspecialist måste en MED-medlem göra sig ansvarsfull 
och ordentlig. Först och främst gäller det att vara en god student som sköter sina 
studier. Även föreningen och dess formalia verkar skötas på ett seriöst och or-
dentligt sätt. Medlemmarna utmärker sig också genom att inta en ansvarsfull 

_________________________________________________  
204 Intervju 8, kvinna. 
205 Intervju 8, kvinna. 
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hållning till alkohol, och de bygger inte sin identitet på skrådiskursens sorglösa 
student. Flera av informanterna tar till exempel avstånd från ’röjarfester’ och 
menar att för mycket drickande kan ge dåligt rykte i omvärldens ögon. Enligt 
MED-medlemmarna re-presenterar särskilt teknologer ett oansvarigt och 
otänkbart förhållningssätt till alkohol: ”teknolognollning handlar om att hälla i 
alla så mycket sprit som möjligt. Det är väl inte det där heller längre men det var 
lite så ett tag”206. Teknologerna får alltså fungera som de andra, det negativa 
exemplet, som gör att MED-föreningens medlemmar framstår i god dager. 
Deras eget drickande handlar om att vara ansvarsfulla och måttliga och därför 
omkonstrueras till exempel vissa inslag i nollningstraditionen för att bättra passa 
MED-studenterna. Under nollningens ölhävartävling dricker exempelvis stu-
denterna med en tampong i vardera kinden, vilket förmodligen har en däm-
pande effekt på alkoholkonsumtionen. 
 
MED-studenterna framstår också som skötsamma i andra avseenden. På hem-
sidan beskriver sig styrelsemedlemmarna som glada i att träna och de ger in-
trycket av att vara sunda, hälsosamma personer som ofta besöker studenternas 
idrottsanläggning. Medlemmarna framhåller också sin skötsamhet, eller re-
spektabilitet, när de jämför sig med studenterna i samhällsvetarhuset. Dessa 
’samhällsstudenter’ befinner sig i campus geografiska centrum, och enligt en 
medlem tjänar deras hippa märkeskläder syftet att framhålla dem som centrum 
även för blickfånget. MED-studenterna är däremot placerade i periferin av 
campus, och de känner inget behov av att klä upp sig, eftersom de tycks mena 
att ingen ändå ser dem. De vill varken klä sig i ”helt slitna kläder där allt visas”, 
eller korta åtsmitande kjolar eller linnen, utan föredrar ”anständiga kläder”.207 
Jeans, tröja och kofta är deras klädstil, och den kombineras med ”långt hår, 
antingen i flätor eller i hästsvans eventuellt”208.  
 
Som jag ser det, försöker medlemmarna uppvärdera det de ser som en framtida 
yrkesidentitet genom att lyfta fram värdet av att vara omsorgsfull, uppoffrande, 
ansvarsfull och ordentlig. Annorlunda uttryckt försöker de få det omsorgskapital 
som de bygger sitt identitetsskapande på, erkänt som värdefullt. Men de försö-
ker även hävda den ideala identiteten genom att göra sig till goda MED-studen-
ter och goda MED-medlemmar.  
 
Att göra sig till en god MED-student 
 
I likhet med SAM-föreningen syftar MED-föreningen till att förbättra ut-
bildningen och höja dess status. Styrelsen arbetar därför för att underlätta stu-

_________________________________________________  
206 Intervju 1, kvinna. 
207 Intervju 7, man. 
208 Intervju 6, kvinna. 
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denternas studier och möjliggöra goda studieprestationer. Inom en meritokra-
tisk diskurs där utbildning är viktigt, är detta ett sätt att särskilja sig som fram-
tida omsorgsspecialister. Mer konkret driver medlemmarna utbildningsfrågor i 
egenskap av studentrepresentanter i programråd och arbetslagsträffar. Där kan 
de delta i diskussioner av mer övergripande karaktär men också påverka i mer 
handfasta praktiska frågor som att förbättra värmesystem och akustik i föreläs-
ningssalarna. På föreningens hemsida läggs scheman, kursvärderingar och annan 
information om utbildningen ut så att studenterna lätt ska komma åt detta 
material. Medlemmarna deltar också i en rekryteringsgrupp, ett samarbete med 
programansvariga, som bland annat syftar till att framställa en broschyr om 
utbildningen. Rekryteringsgruppen och broschyren kan ses som de tydligaste 
exemplen på medlemmarnas arbete för att locka flera sökande till utbildningen 
och därmed ett försök att höja utbildningen status. Om utbildningen blir efter-
traktad skulle kanske medlemmarna bättre kunna hävda utbildningens värde i 
termer av kulturellt kapital. 
 
Också i likhet med SAM-föreningen arbetar medlemmarna med olika sam-
arbeten och relationer gentemot omvärlden. Dels försöker de att underlätta ett 
internationellt studentutbyte, dels deltar de i yrkesrelaterade kongresser eller 
bjuder in förebilder från arbetsfältet som håller enstaka föreläsningar. På hemsi-
dan finns också information om vad en MED-student kan arbeta med i fram-
tiden, och här tillhandahålls även olika länkar till andra hemsidor som har att 
göra med det kommande yrket. Dessa arrangemang syftar till att ge ökade kun-
skaper om det internationella läget och den svenska praktiken, och indirekt till 
att höja MED-studentens status. Arrangemangen kan också betraktas som ett 
sätt att konstruera den framtida yrkesidentiteten. Det är värt att notera att vissa 
medlemmar är representanter i MED-yrkets fackförening. 
 
Trots allt arbete som läggs ned i föreningen för att synliggöra och hävda MED-
studentens värde upplever medlemmarna svårigheter att få ett reellt inflytande i 
den akademiska världen. De verkar ha svårt att leva upp till den norm läkarnas 
och sjuksköterskornas utbildningar utgör. Så här beskriver en kvinna, som här 
kallas för Anna, relationerna till läkar- och sjuksköterskestudenter och känslan 
av att positioneras som de andra, det vill säga som avvikare från normen och 
därmed mindre värda: 
 

Anna – Det är mycket det här att vissa utbildningar räknas.  Som det här 

statusen mellan utbildningarna. Att läser du till läkare som inom den här 

fakulteten så är det ju… Läkare prioriteras ju så mycket högre än en MED-

student och många vet inte ens alltså… Jag tror många av dom som sitter i 

ledningar och liknande inte ens kan säga vad MED-yrket egentligen innebär. 

Kan beskriva det på ett bra sätt. För det räknas inte som en… Det har ingen 

hög status. Och det är inte många sökande till MED-utbildningen. Men det 
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blir inte fler för att man inte gör något åt det… Så att vissa utbildningar 

prioriteras jättehögt och det tror jag också beror på klass. Om du har läst 

MED-utbildningen då hamnar du inte i överklassen. Du hamnar inte, du 

hamnar kanske inte ens i övre medelklass… Detsamma om du läser till 

sjuksköterska. Fast sjuksköterska är ganska hög klass ändå på utbildningen. Så 

det är mer klasskillnader mellan utbildningarna tror jag än samhällsklasserna 

tror jag. 

 

(---)  

 

Men däremot när man kommer på högre nivå på, ja till fakultetsnivå eller 

universitetsnivå och man träffar dom gubbarna som sitter där… Då känner 

man att ’jaha, du läser MED-utbildningen’. Alltså även om dom inte säger 

något om det så är det inte lika uppskattat som om det skulle komma en 

student från nya läkarprogrammet till exempel… För nya läkarprogrammet 

det är ju så himla, himla bra. Och där går det så himla, himla bra människor. 

Alltså det är lite det snacket inom fakulteterna. Vilket gör att man som MED-

student kan ju känna att (…) knappt någon vet vad man gör. Ingen vet vad 

utbildningen går ut på. Så det är lite trist.209 

 
I Annas beskrivning är det alltså män som har makten makt över utbildningen. 
De marginaliserar och osynliggör MED-utbildningen och dess studenter ge-
nom att prioritera framför allt läkar- men även sjuksköterskeutbildningen. 
Läkarutbildningens höga status beror enligt Annas resonemang också på att 
studenterna betraktas som himla bra människor, värda att satsas på. Läkarut-
bildningen är enligt henne en utbildning för den blivande överklassen vilket 
enligt Annas argumentation hänger ihop med att utbildningen har hög status 
och hög kvalitet. Från att först jämställa sjuksköterskor med MED-studenter 
ändrar sig Anna och menar att även sjuksköterskorna har en hög kvalitet och 
status på sin utbildning. Det gör att hon placerar både blivande läkare och sjuk-
sköterskor i högre samhällspositioner än MED-studenten. Det verkar alltså som 
att Anna beskriver de olika studentgrupperna i en hierarki ordnad enligt de 
teoretiska inslagen i utbildningen, och som även gör sig gällande i det kom-
mande arbetslivet. Underförstått är att läkarutbildningen förknippas med ett 
teoretiskt innehåll, medan olika praktiska inslag utmärker MED-utbild-
ningen.210 Sjuksköterskestudenter verkar därmed placeras in i en ställning un-
derordnad läkarutbildningens studenter, men överordnade MED-studenterna.   
 
Enligt Annas berättelse har MED-medlemmarna svårt att göra sig gällande 

_________________________________________________  
209 Intervju 8, kvinna. 
210 På MED-föreningens hemsida finns till exempel ett flertal foton från ett av de praktiska 
inslagen i utbildningen.  
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bland representanterna för den högre utbildningen. Ett konkret exempel på just 
detta är att de inte haft rätt till fria vaccinationer, vilket har varit en självklarhet 
för de blivande läkarna och sjuksköterskorna. MED-studenterna riskerar att 
smittas av samma sjukdomar, och därför är det anmärkningsvärt att de först 
efter en lång kamp fått rätt till dessa kostnadsfria vaccinationer. Medlemmarna 
kämpar alltså i vissa avseenden i motvind i sina försök att definieras som goda 
studenter med ett värdefullt kulturellt kapital.  
 
Att göra sig till en god MED-medlem 
 
Informanterna känner sig alltså marginaliserade både inom högskolefältet och i 
det arbetsliv som väntar. MED-föreningen utgör däremot en arena där de kan 
skapa en mer positiv identitet. Föreningen förser dem med ett organisatoriskt 
kapital, som stärker självförtroendet och förmågan att ta till orda för att hävda 
sin identitet. Genom föreningen arbetar medlemmarna inte bara för att stärka 
alla MED-studenternas rättigheter, utan också för att särskilja sig själva gent-
emot andra studerandegrupper. Genom föreningen kommer styrelsemedlem-
marna också åt ett kulturellt kapital som deras studiekamrater inte får del av. 
Dels erövrar de ett organisatoriskt kapital i form av kunskaper om förenings-
formalia och mötesteknik. Dels lär de sig att diskutera och argumentera, de får 
inblickar i hur beslutsorganisationer fungerar och vilka som innehar maktposi-
tioner. De kan på så sätt lära sig hur beslut går att påverka: 
 

Jag har lite mer koll på vad som händer i utbildningen och jag vet hur man kan 

påverka. I alla fall mer än mina klasskompisar gör. Och vilka man skall prata 

med, koll på vilka som är vilka och… Jag vet var dom sitter, vad dom håller på 

lite med och så där…För att jag vet vilka jag skall vända mig till och den vetska-

pen har inte andra. (---) Man förstår ju processerna i skolan, alltså vart besluten 

tas. Och att just det här att besluten tas på, eller många av besluten tas på mycket 

lägre nivå än vad man tror. Och att man faktiskt kan ta kontakt med dom här 

människorna som gör dom besluten för att påverka.211 
 
I föreningen tränas argumentationskonstens teknik, och allteftersom MED-
medlemmarna lär sig att behärska den tekniken kan hon eller han med allt 
större självförtroende och självständighet framföra sina åsikter:  
 

Och just säkerheten på sig själv också. Jag tror att det ger en större säkerhet för 

mig i min yrkesroll också. Att jag blir säkrare på vem jag är, vad jag står för och 

att föra fram sina åsikter utan att vara rädd för vad alla andra skall tycka. Vilket 

jag har varit väldigt dålig på förut. Jag är väldigt rädd för att andra skall tycka 

att jag är dum eller så. Och just att ju oftare man gör det, desto mindre rädd blir 

_________________________________________________  
211 Intervju 10, kvinna. 
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man för att föra fram det man tycker. Med risk för att andra blir arga. Men det 

kommer alltid att finnas folk som tycker annorlunda! Så det tycker jag är mycket 

positivt.212 
 
Inom styrelsen utfärdas styrelseintyg, vilket liksom i SAM-föreningen kan ses 
som försök att institutionalisera och förhöja värdet av föreningens organisato-
riska kapital. Ordföranden i MED-föreningen framhåller också att hon om-
sorgsfullt skriver ett personligt vitsord till varje enskild styrelsemedlems intyg. 
Intygen uppfattas också som en merit i det kommande yrkeslivet och det berät-
tas att de ska ha varit avgörande för att få anställningar. MED-föreningens med-
lemmar har dessutom flera andra styrelseuppdrag och engagemang. Även för 
dem verkar föreningen således fungera som en plattform för en vidare före-
ningskarriär. Det leder i sin tur till en ytterligare ackumulering av organisato-
riskt och kulturellt kapital.  
 
Genom att röra sig i olika föreningssammanhang får medlemmarna också lära 
sig ’ta folk’: ”Hur man inte manipulerar, men man kan ändå lirka med folk så 
där och man lär sig att bemöta människor. Och att om jag gör si och så med 
den, så kan jag göra si och så med den. Och så får man samma resultat”.213 Med 
föreningsarbetet följer också möjligheter att skaffa ett viktigt socialt kapital, 
som vilar på särskiljandets princip. MED-medlemmen är inte bara en i mäng-
den:   
 

Det märks bara om man går ut på rast med mina klasskompisar att jag och dom 

andra som är med i MED-föreningen vi hejar på 20 personer mer än vad alla 

andra gör.214  
 
De olika sociala kontakterna och känslan av att vara en utmärkt person kan 
kanske bryta den anonymitet och marginalisering, som medlemmarna i egen-
skap av MED-studenter ger uttryck för i andra sammanhang. Sociala kontakter 
med studenter i övre terminer utnyttjas också för att få råd och tips inför de 
studier som väntar: ”man får reda på saker som kommer att hända i utbild-
ningen. Terminer som kanske är jobbiga som man kan förbereda sig på”215. 
Möjligheten finns att låna gamla tentor vilket också torde underlätta att göra sig 
till goda studenter och förhöja värdet av sitt kulturella kapital. Medlemmarna 
kan även spara pengar genom att låna studiematerial från andra studenter.  
 
 

_________________________________________________  
212 Intervju 8, kvinna. 
213 Intervju 3, kvinna. 
214 Intervju 10, kvinna. 
215 Intervju 8, kvinna. 
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Det sociala kapital i form av kontakter med studiekamrater och lärare, som 
erövras under studietiden, kan också ha stor betydelse för och i det framtida 
yrket. En kvinna berättar hur hon använder sitt sociala kapital på arbetsmark-
naden: 
 

Inför nu att jag sökte jobb så har jag kontaktat två personer som har suttit i 

MED-föreningens styrelse. Har jag kontaktat för att höra var dom arbetar, om 

dom tror att det finns möjlighet för mig att arbeta där och hur dom sökte sitt jobb 

där och såna grejer. (---) Sedan har jag även fått god kontakt med en av lärarna 

på institutionen (…) Henne har jag fått kontakt med genom det här internatio-

nella samarbetet som jag pratade om. Och hon har ju då ställt upp som referens 

när jag har sökt jobb.216  
 
Engagemang och kunnighet 
 
Det symboliska kapital som ackumuleras genom föreningsarbetet gör också att 
medlemmarna särskiljer sig från sina studiekamrater som särskilt engagerade 
och kunniga i frågor som rör utbildningen. En man beskriver detta så här: 
 

Ja, som en lärare som vi hade hon märkte oftast vilka som var engagerade. Dels sa 

hon att hon märkte det på studieresultaten när du var mer engagerad i studierna. 

Och så märktes det i klassen liksom vilka som var… I och med att du är engage-

rad och vet mycket så får du automatiskt en position av att du vet mycket.217  
 
Medlemmarna verkar alltså betraktas som personer som vet mycket i största 
allmänhet. En sådan positiv förväntan underlättar också säkerligen medlem-
marnas försök att göra sig till goda MED-studenter. De övriga studenterna 
förefaller dock ibland ifrågasätta värdet av föreningsarbetet. De tycks mena att 
styrelsen egentligen bara håller på med struntsaker, som framställs som viktiga 
trots att de bara tjänar deras egna intressen:  
 

Jag tror att övriga medlemmar kan vara lite sura på dom som sitter i MED-före-

ningens styrelse. Jag vet inte om det är avundsjuka eller vad det är. Men det är 

lite så där ’dom där som sitter där, dom tror att dom är så himla bra’. Dom är så 

himla engagerade och dom är med överallt och dom tror att dom vet så himla 

mycket. Och jämt ska dom komma och ta upp våra raster med att informera om 

en massa tråkiga saker.(---)  Och egentligen så uträttar dom ingenting för att man 

inte vet vad som händer’.218  
 

_________________________________________________  
216 Intervju 5, kvinna. 
217 Intervju 2, man. 
218 Intervju 8, kvinna. 
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Den styrelsemedlem som tar sig rätten att tala inför sin studentgrupp kan såle-
des löpa risken att uppfattas som en ’syster duktig’, som tycker sig vara förmer 
än sina studiekamrater, fast hon egentligen inte gör något märkvärdigt. Det 
ointresse för föreningen, som många av de övriga studenterna verkar visa, kan 
tolkas som deras försök att osynliggöra och marginalisera styrelsemedlemmarna. 
Kanske framstår styrelsemedlemmarna som provocerande uppstickare i förhål-
lande till en framtida yrkesidentitet i den lilla människans tjänst. Medlem-
marna försöker dock i sin tur rättfärdiga sig själva och föreningsarbetet genom 
att framställa de kritiska studenterna som lata, overksamma och oförmögna att 
se sina möjligheter att påverka.219 En man framställer de övriga studenterna som 
de andra genom att förhålla sig till dem så här:  
 

Dessutom tycker jag inte om att vara en sån person som sitter på fikarasten och 

klagar över att ’oh, det är så dåligt’. ’Den och den föreläsaren var jättedålig. Ma-

ten här är jättedålig, lokalerna är dåliga och det och det och det.’ Och sedan inte 

göra något för det. Utan det är att nu har jag rätt att klaga. För jag gör något åt 

det.220 
 
När de övriga studenterna framställs som gnälliga, sura och oföretagsamma, re-
presenterar sig mannen i egenskap av MED-medlem som deras motsats, det vill 
säga som konstruktiv, engagerad och drivande. Ifall medlemmarna också upp-
fattas så av lärare och utbildningsansvariga är det troligtvis lättare att i enlighet 
med den meritokratiska diskursens logik göra anspråk på vissa privilegier. Sty-
relsemedlemmar med viktiga uppdrag beviljades exempelvis förtur till geo-
grafiskt närliggande praktikplatser. När detta blev känt av de övriga studenterna, 
blev många av dem arga och framförde stark kritik mot denna särbehandling. 
Det uppfattades helt enkelt som orättvist att ett frivilligt engagemang skulle 
belönas med en sådan eftertraktad förmån. Styrelsen tvingades därför utlysa ett 
stormöte för att ta beslut i frågan. Till detta möte kom dock inga av de kritiska 
studenterna. Styrelsen kunde alltså ta ett stadgeenligt beslut om förtur och föra 
det vidare till utbildningsansvariga, som skrev till detta i policyn för praktik-
platstilldelning. Händelsen kan tolkas som att medlemmarna genom att ut-
nyttja föreningen och sitt organisatoriska kapital lyckades skapa ett tolknings-
företräde gentemot de övriga studenterna. Det är också värt att notera att ut-
bildningsansvariga samtidigt bekräftade den ideala identiteten sådan den ut-
trycktes av styrelsemedlemmarna.  
 
Medlemmarnas försök att slå vakt om föreningens traditioner och ritualer kan 
också ses som sätt att legitimera föreningens existens och därmed också värdet 
av det symboliska kapital som de förvärvar i föreningsarbetet. En lista har upp-

_________________________________________________  
219 Intervju 10, kvinna. 
220 Intervju 7, man. 
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rättats över dessa traditioner, där det även finns nedtecknat vilken termin som 
har ansvar för att genomföra de olika tillställningarna. Listan formulerar i klar-
text vad som i föreningens namn förväntas av studentkamraterna, och vid varje 
arrangemang är det enligt en av medlemmarna också underförstått att studen-
terna ”förväntas vara med, ja förväntas vara aktiva”221. Studiekamraterna förhål-
ler sig dock ibland ganska likgiltiga till kraven, vilket får som effekt att före-
ningsarbetets symboliska värde reduceras. På grund av studenternas oförmåga 
att engagera sig på rätt sätt i föreningen ser sig medlemmarna i styrelsen också 
tvingade att övervaka att traditionerna följs. Om traditionerna inte efterlevs 
kan medlemmarna vidta åtgärder, vilket i nedanstående exempel blev fallet när 
det gällde en återsparksfest som inte arrangerades: 
 

Så vi såg till att dom arrangerade något. Det vart ingen riktig sittning utan det 

vart som en pub i alla fall och det kom folk. Lite grann i alla fall. Men det blev 

något och det kändes som att det är viktigt. För att för oss är det viktigt att det 

här sker. För säger man att ’jamen, det är ok, det struntar vi i den här gången’ så 

vet dom ju om det. Och då kanske nästa kommer, ’jamen, vi skiter i återsparken 

nu’ eller ’vi skiter i insparken’. Det är viktigt att det händer, att det genomförs 

varje gång.222  
 
Behovet av att formulera traditioner skriftligt och att gripa in när dessa inte 
följs, tyder på att föreningen inte är så institutionaliserad att dess verksamhet tas 
för given. För styrelsemedlemmarna är det viktigt att föreningen fungerar, det 
vill säga att det pågår verksamheter som studenterna deltar i. Härigenom erkän-
ner studenterna föreningen och på så vis också medlemmarna som engagerade 
och kunniga. Har föreningen viss legitimitet inför studenterna kan den också 
utgöra ett viktigt medel för att stärka MED-studenterna och deras utbildning 
gentemot andra studentgrupper. Stor möda läggs exempelvis på nollningscere-
monin, där de nya studenterna bland annat måste svära en ed för att upptas i 
gemenskapen. Kanske har den riten inspirerats av den hippokratiska läkar-
eden223, och kanske hoppas de att något av läkarskråets symboliska glans där-
med också ska falla över MED-studenterna.  
 
Ideologiska dilemman om kön  
 
Hitintills har MED-studenternas ideala identitet, dess olika innebörder och de 
identitetsskapande praktiker medlemmarna använder sig av presenterats. Det 

_________________________________________________  
221 Intervju 1, kvinna. 
222 Intervju 9, kvinna. 
223 Hippokrates levde ungefärligen mellan 460-377 fKr i det antika Grekland och räknas 
som ’läkekonstens fader’. Han formulerade läkarens ansvar i vad som kom att kallas för 
den hippokratiska läkareden. I Sverige läste de nyblivna medicine licentiaterna en läkared 
fram till 1870-talet. (Bra Böckers Lexikon, 1978) 
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har också framgått att studenterna har svårigheter att hävda sina kunskaper och 
färdigheter gentemot framför allt läkarstudenter, vilket kan sägas uttrycka 
MED-studenternas position i förhållande till både klass och kön. I detta avsnitt 
ska jag mer utförligt behandla hur olika innebörder av kön aktiveras i med-
lemmarnas försök att konstruera sig själva i enlighet med den ideala identiteten.  
 
Som framgått använder medlemmarna föreningen bland annat för att stärka 
värdet av MED-studenten och det kulturella kapital utbildningen ger. De svå-
righeter som de därvid möter, har enligt min tolkning till stor del att göra med 
att utbildningen är symboliskt kvinnlig. En av de manliga medlemmarna be-
skriver till exempel utbildningen så här i relation till övriga utbildningar vid 
universitetet: 
  

Stefan - På…. tekniska utbildningar så är det väldigt grabbigt, teknologer och så 

där… Dom går med overaller och det är väldigt grabbigt där. Men jag märker 

samtidigt att det är väldigt kvinnligt hos oss i vårdutbildningar. Väldigt, väldigt 

kvinnligt. Jag tycker det är kvinnliga värderingar och det är kvinnans problem 

som fokuseras och det är…  Ja, jag upplever, i och med att vi endast har två man-

liga lärare och resten kvinnliga i 55-årsåldern. Det är dom lärare vi har och deras 

värderingar som vi matas med. Så jag kan hålla med att det är grabbigt…..(…) 

på tekniska och dom klassiska utbildningarna kanske. Eller klassiska, dom mer 

allmänna utbildningarna. Men inom vård (…) där är det kvinnliga värdering-

ar.224  
 
Stefan karaktäriserar alltså sin utbildning som kvinnlig och ställer den i stark 
kontrast till de tekniska utbildningarna och studenterna i overaller som han 
definierar som grabbiga. Stefan menar också att klassiska eller allmänna utbild-
ningar är grabbiga, vilket kan uppfattas som att det symboliskt manliga både 
utgör det hävdvunna (klassiska) och det generella (allmänna). Det gör att hans 
egen utbildning, MED-utbildningen, framstår som en avvikelse gentemot 
normen eftersom den framställs som ’väldigt, väldigt’ kvinnlig. För Stefan själv, 
men även för de övriga studenterna (vi), verkar det också problematiskt att 
utbildningen fokuserar kvinnans problem och att undervisningen nästan helt 
genomförs av kvinnor. Enligt Stefans berättelse innebär nämligen detta att 
studenterna matas med kvinnliga värderingar på ett sätt som underförstått 
innebär att studenterna tvångsmatas med lärarnas personliga värderingar. Det 
verkar som om Stefan menar att den kvinnliga könskodningen av utbildning-
ens innehåll med automatik placerar den i underläge i förhållande till en klas-
sisk, manlig norm. 
 
 

_________________________________________________  
224 Intervju 2, man. 
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Som man på den symboliskt kvinnliga utbildningen uttrycker Stefan ett di-
lemma när han beskriver sina tidigare erfarenheter av och syn på framtiden 
inom det kvinnodominerade arbetsområdet: 
  

Stefan - En negativ sak det är att man är som ensam kille där och jobbar med, 

ursäkta uttrycket, tanter som är i ungefär 50-55, gråhåriga, pratar om sina 

barnbarn. Till och med tjejerna i min klass tycker det är tråkigt att sitta i 

fikarummet när dom börjar prata om barnbarnen, än fast dom liksom har 

mer gemensamt. Men samtidigt så får man mer uppmärksamhet som kille i 

och med att man är ensam kille. Men skall jag jobba på sjukhus skall jag söka 

mig till där det finns fler killar för man blir less ibland på allt kackel. Man vill 

ha någon att prata med på samma våglängd så man kan prata om samma 

saker, som står inför samma problem kanske. Men samtidigt jag trivs att 

jobba med, alltså i och med att jag jobbade på vårdhem, så var det nästan bara 

tjejer så det gick bra där också.225  

 
Stefan börjar med att framhålla det negativa i att vara ensam man på en kvin-
nodominerad arbetsplats. Han blir uttråkad av att lyssna på äldre kvinnors be-
rättelser om sina barnbarn, och hans ointresse för detta samtalsämne legitimeras 
av att hans kvinnliga jämnåriga studiekamrater reagerar på samma sätt som han. 
Dock menar han att de yngre och äldre kvinnorna ingår i en gemenskap, som 
han står utanför, även om han inte gör klart vari grunden för denna skulle bestå. 
Som ensam man får han också positiv uppmärksamhet, men det negativa över-
väger. Kvinnors kacklande gör att han nog i framtiden kommer att söka sig till 
manliga arbetskamrater på samma våglängd och med samma intressen. Kvinnor 
och män konstrueras därmed som artskilda, med skilda intressen, problem och 
sätt att tala. Avslutningsvis reducerar han denna polarisering genom att konsta-
tera, att han också har erfarenhet av att trivas som ensam man bland kvinnor på 
en arbetsplats.  
 
När Stefan tänker sig in i en trolig framtida situation som ensam man på en 
kvinnodominerad arbetsplats, blir det tydligt att kön utgör ett ideologiskt di-
lemma som han måste hantera på något sätt. Det intressanta med berättelsen är 
att Stefan, trots att han är ensam man, framstår som positiv norm i förhållande 
till majoriteten, det vill säga de tanter som kacklar om sina barnbarn. Detta 
uttrycks också genom den positiva uppmärksamhet han tycker sig få som en-
sam man. Hans ideologiska dilemma förefaller mildras genom att han som 
representant för en manlig norm, kan förlägga problemet mer hos kvinnorna än 
hos sig själv. Dessutom verkar han också se sig ha en valmöjlighet mellan två 
situationer han bägge ser vinster med: dels som ensam man som får positiv 
uppmärksamhet, dels som man i en grupp av män han kan känna samhörighet 
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med och därmed bli erkänd av. I bägge situationerna kan Stefan enligt min 
tolkning bli bekräftad på ett positivt sätt.   
 
Stefan ger ett ytterligare exempel på ett ideologiskt könsdilemma som en man 
kan ställas inför. Han och de tre andra männen i hans studiegrupp upplevde sig 
utpekade på en föreläsning om kvinnomisshandel där en av de fyra föreläsarna: 
 

(…) gick väldigt hårt åt oss som satt och lyssnade. Och vi fyra försvarslösa satt 

där och det var som att hon anklagade oss för att ha gjort allt det hemska. Att 

vi var svin och allt sånt där. Och alla fyra kände sig kränkta av det. Men dom 

andra föreläsarna dom var väldigt duktiga för dom liksom visade att det var vi 

mot dom. Och inte kvinna mot män, utan det var vi mot våldsverkarna. (---) 

Och jag menar vi är ju i alla fall fyra killar som har varandra, men i vissa 

klasser… Är det en kille tycker jag jättesynd om honom. Han kanske inte 

vågar säga något heller just i den position han är. Men tjejerna i min klass höll 

ju med. Dom var på vår sida. Och det känns kul att det var fler som kände 

så.226 

 
Också den här berättelsen handlar om ideologiska dilemman som knyts till att 
vara man i ett kvinnodominerat sammanhang, i detta fall utbildningen. Som 
jag tolkar hans berättelse har problemet att göra med att kvinnorna har makten 
att definiera vad som ska räknas som intressanta ämnesområden, dels genom 
sina positioner (kvinnliga lärare), dels genom att vara i majoritet (både i lärar-
kollegiet och studentgruppen). Detta leder till att studenterna får en föreläsning 
om kvinnomisshandel, men Stefan och de tre andra männen i gruppen känner 
sig kränkta eftersom de upplever sig vara utpekade som kvinnomisshandlare i 
egenskap av att vara män. För Stefan uppstår ett ideologiskt dilemma när han 
ställs inför en världsbild inom vilken han som man framstår som hemsk och ett 
svin. Enligt hans resonemang verkar det svårt, särskilt för en ensam man, att 
ifrågasätta denna världsbild. Till viss del får detta dilemma sin lösning. De tre 
övriga föreläsarna presenterar ju en annan och mer positiv bild vid samma 
tillfälle som verkar överensstämma bättre med hans egen uppfattning. Dess-
utom får Stefan och hans tre manliga kamrater stöd av de kvinnliga studenterna 
i gruppen. Därigenom kan den föreläsare han känner sig kränkt av förstås som 
ett enstaka exempel och ett undantag.  
 
De ideologiska dilemman Stefan uttrycker handlar om att som man passa in i 
de symboliskt kvinnliga normer den ideala identiteten re-presenterar i förhål-
lande till utbildningen och det kommande yrkeslivet. För kvinnorna uppstår 
däremot ideologiska dilemman när de som MED-medlemmar försöker re-
presentera sig i enlighet med den ideala identiteten. Kvinnorna tycks ställas 
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inför dilemman där de inte har samma valmöjligheter som Stefan att kunna 
framstå som positiva exempel. De har heller inte samma stöd från männen eller 
lika självklara och tydliga motbilder till de negativa framställningar som görs av 
kvinnor i egenskap av MED-medlemmar. Dessa negativa framställningar kan 
också betraktas som regel, snarare än undantag som i Stefans fall, eftersom både 
kvinnor och män skapar dem. Kvinnor beskrivs som försiktiga, rädda, veliga 
och osjälvständiga. Männen re-presenteras däremot som orädda, handlingskraf-
tiga, framåt, resultatinriktade och myndiga. Det borde innebära att kvinnorna 
har svårare än männen att motsvara föreningens normer och ideala identitet. 
Nedan följer två exempel på hur både en man och en kvinna på ett likartat sätt 
konstruerar det symboliskt kvinnliga respektive manliga i förhållande till före-
ningen: 
 

Stefan – Men oftast är dom killar som är med rätt så… (…) Kan stå på sig 

eftersom, man är ju i en minoritet så man måste ju verkligen stå på sig. Och 

då kan det vara lätt att dom killarna som väl är med, av dom få killarna… 

Man kan lätt få en styrelsepost eller en befattning just för att dom kanske är 

dom personligheter dom är. I och med att dom är med där, att dom har alltid 

skinn på näsan och kan driva på lite. För det upplever jag, det kanske inte är 

så, men jag upplever att många tjejer är väldigt försiktiga och vill gärna… 

’Men kan man göra så’, och ’Men så kan man inte göra, så har man inte gjort 

förut’. Och jag upplever att killar kör mer på och sedan går inte det börjar 

man bara om och kör något annat. Så upplever jag över huvud taget på 

utbildningar att tjejer är väl lite mer försiktiga på gott och ont i och med att 

dom… Ja, det kan vara det att dom killarna driver på mer och det kan vara 

dom andra i styrelsen, kanske säger att ’ja, här har vi en handlingskraftig 

person’. Men det finns ju jättemånga tjejer som är så också absolut. Men just 

det där att dom killar som är med har lite skinn på näsan i och med att dom 

är i minoritet så har dom lätt att höras mycket.227  

 
I Stefans berättelse får kön betydelse på så sätt att män, som är i minoritet i 
föreningen, måste vara framåt, extra drivande och orädda. Därigenom utmärker 
de sig just som män, men samtidigt kommer de fåtaliga männen att uppfattas 
som unika personligheter som därför lättare får styrelseuppdrag och inflytande i 
föreningen. Han konstruerar män som orädda och framåt medan kvinnorna 
framställs som försiktiga, rädda och osjälvständiga. Samtidigt tar Stefan avstånd 
från sitt eget sätt att argumentera genom att konstatera att många kvinnor också 
är handlingskraftiga och avslutar något motsägelsefullt med att säga att män i 
minoritet hörs mycket även om de är i numerärt underläge. Det verkar som att 
ett fåtal män har kapacitet att överrösta även en stor grupp av handlingskraftiga 
kvinnor. På ett liknande vis resonerar också Stina om kvinnor och män: 
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Stina – Jag tror att alltså killar kräver nog mer att det skall hända saker och 

ting. Det är inte okej att någon sitter och lallar om en sak hit och dit fram 

och tillbaka hur länge som helst. Utan nu gör vi slag i saken så det blir något. 

Ja, det är viktigt att det ger resultat för killarna tror jag.  

 

Ulrika - Varför tror du att det är så då? 

 

Stina – Ja, jag tror att tjejer är oftast väldigt försiktiga och vill läsa in 

omgivningen på ’O vad kommer han och hon att säga om det här? Kan vi 

göra det här? Är det okej?’ Tyvärr.228  

 
Även i Stinas beskrivning framstår män som handlingskraftiga, resultatinrik-
tade och drivande: män ogillar velande och overksamhet. Därför reagerar enligt 
Stina män mot kvinnornas försiktighet och oförmåga att inta en självständig 
ställning. Kvinnors förhållningssätt framstår också som något negativt; det är 
något som tyvärr förekommer. Enligt hennes resonemang tillför således män 
positiv framåtanda och handlingskraft i föreningen. I både Stefans och Stinas 
tal re-presenteras kvinnor som avvikande andra i förhållande till normen om 
hur den goda MED-medlemmen bör vara. Kvinnor har således oddsen emot sig 
när det gäller att konstruera sig själva som drivande, vältaliga och självständiga. 
 
Föreställningar om att kvinnor har dåligt självförtroende, bristande framåtanda 
och självständighet gör det också svårare för dem att hävda sig själva som perso-
ner med rätten att tala. Män förknippas däremot med en hög språklig kompe-
tens och myndighet och därigenom en rätt att utöva inflytande. Så här resonerar 
en av de manliga medlemmarna om språkets betydelse i två olika sammanhang, 
det vill säga chefsgruppen och MED-föreningen:  
 

Niklas – Om man nu drar paralleller återigen till den gången jag var 

butikschef. Jag var ju butikschef i en butikskedja. Och då hade vi butikschefer 

möte. Då var det kanske två tjejer som var butikschefer och sedan var det fyra 

killar med mig inräknad. Då blir det alltså majoriteten killar. Då kan jag 

faktiskt erkänna att då hade vi en grabbig miljö och vi höll ett språk som var 

klart mycket högre artikulärt än vad jag håller nu kanske. Jag märker att jag 

faller tillbaka till det ibland när jag pratar. Att jag pratar väldigt högt så där. 

 

Ulrika - Hur menar du då högt? 

 

Niklas - Alltså avancerat språk. 
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Ulrika - Att du använder svåra ord? 

 

Niklas - Svåra ord ja och så vidare. Ord som jag var tvungen att lära mig för 

att kunna få min vilja hörd på dom områdena. Här där jag sitter har det inte 

blivit riktigt samma sak eftersom där sitter ju mer tjejer än killar lite. Hur 

skall jag säga det utan att det låter för dumt. För att dra lite mer paralleller så 

var jag ju den yngste killen av butikscheferna. Den som var närmast mig var i 

30-årsåldern och sedan var dom andra i 45-50 årsåldern och kvinnorna var i 

35-årsåldern också. Så jag var ju yngst på det sättet och det höjde ju också 

naturligtvis nivån lite på…. Men dom kanske fick ned sin talnivå för att 

jämka för mig. Det vet jag inte, det var inget jag tänkte på när vi satt och 

pratade. Jag vet bara att jag var tvungen att höja min nivå, sätt att prata. Men 

dom gånger (…), som när det varit majoriteten tjejer, då har nivån blivit mer 

kamratskaplig om man kan säga det så. Det är svårt att säga exakt, jag drar ju 

paralleller i en extrem situation egentligen. För den butikschefsparallellen, 

erfarenheten som jag har haft den var lite extrem. Och det var jag medveten 

om då när jag satt… Därför att han som pratade, han som var ägare till 

alltihopa, det var 50 personer alltså …..Det var ju han som höll i alla dom 

trådarna och han var en väldigt auktoriserad människa som krävde att man 

höll ett högt auktorierat språk som krävde att man formulerade sig väl och att 

man höll sig strikt och så vidare. Kan vara för att han var gammal militär.  

 

Ulrika - Men om man säger det sättet att prata då… Kraven på den här 

språkligheten, det är det också som brukar förknippas med medelklasskultur. 

Kan du se den kopplingen hit då? Att det finns krav på… 

 

Niklas - Inte krav. Det är ingen som jag känner som kräver att vi skall prata 

på det här sättet. Jag menar vad skulle det hjälpa mig om jag började använda 

alla dom här svåra orden och sedan om man bara sitter och lyssnar ’Jaha, det 

låter ju bra men vad menar han?’. Då tycker jag det är bättre att jag får min 

röst hörd så att dom hör ’Aha, det är det här han menar’ och så vidare.229 

 
Niklas börjar med att beskriva ett sammanhang där de manliga butikscheferna 
utgjorde ett numerärt överläge och där ett avancerat språk var det gängse. För att 
få sin röst hörd var Niklas tvungen att lära sig detta avancerade språk, vilket blev 
så naturligt för honom att han ofta ’faller tillbaka’ till att använda det. Språket 
framställs som mycket viktigt i hans berättelse eftersom det ger inflytande och 
makt. Niklas förknippar språket med män som också hör hemma i högre sam-
hällspositioner. Dessutom menar han att det avancerade språket är något som 
äldre och mer myndiga personer använder. Det gör att Stefan som ung man 
måste höja sin nivå för att kunna prata som butiksägaren och före detta militä-

_________________________________________________  
229 Intervju 7, man. 



I D E N T I T E T S S K A P A N D E  I  S T U D E N T F Ö R E N I N G E N  

148 

ren, samt de övriga cheferna. Genom att tala om detta sammanhang som en 
extrem situation särskiljer och utmärker han språket som exklusivt. Därigenom 
kan han även framhålla sig själv eftersom han lyckats lära sig behärska det.  
 
Mot sina erfarenheter av chefsmötena kontrasterar han MED-föreningen. 
Chefsmötena präglades av professionella relationer och en officiell karaktär, 
men föreningens styrelsemöten ser han som präglade av kamratrelationer. Han 
menar också att medlemmarna i föreningen, det vill säga mestadels kvinnor, 
inte skulle kunna förstå det avancerade språket även om de ville. Andemeningen 
förefaller vara att Niklas måste sänka sin nivå för att göra sig förstådd i MED-
föreningen. När Niklas beskriver föreningen som ett gäng flickkompisar utan 
förmåga att begripa avancerat språk gör han det svårt för de kvinnliga medlem-
marna att re-presentera sig med rätten att tala. På detta sätt reduceras också 
möjligheten för kvinnor att överensstämma med den ideala identiteten.   
 
När män beskrivs som insatta och kunniga verkar det också självklart att de har 
rätt att lägga beslag på talutrymme på framför allt kvinnors bekostnad. Så här 
berättar Eva om studentkåren och de män hon menar är ”insatta”: 
 

Eva - Fast det vet jag inte heller om dom är men dom lägger fram det på så 

sätt.  Fast det har varit fler killar i styrelsen än vad det varit tjejer. Men nu 

tror jag det är lika många. Så det är lite kul. Men just att dom gillar att 

berätta vad dom har gjort.  Kanske lite mer självsäkra och egocentriska eller 

vad man skall säga. Än vad tjejerna är tycker jag det verkar som. Att dom 

gärna berättar vad dom gör och väldigt ingående ibland brer på och det är 

även dom som…  Det är lite lustigt att det är nästan bara dom som för talan 

också när det kommer upp frågor. Och så att det är dom som ifrågasätter eller 

ja, säger något. Medan det är många tjejer som inte gör det och ändå så sitter 

det nästan mer tjejer med. 

 

Ulrika - Men tror du det har att göra med vilket självförtroende man har då 

eller varför tänker du så? 

 

Eva – Ja, det tror jag. (…) Men det vet jag inte om det är så att dom är mer 

engagerade. Alltså har mer insikt i hur det fungerar och kan ifrågasätta. För 

det är det jag känner att jag inte har och jag känner att jag kan inte ifrågasätta 

saker för jag vet ändå inte riktigt hur det fungerar. Så då är jag hellre tyst.230  

 
Till att börja med kan vi konstatera att det enligt Eva inte spelar någon roll om 
det finns lika många kvinnor och män i kårstyrelsen, eftersom det ändå alltid är 
män som dominerar. Hon beskriver också männen som självsäkra och något 
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självupptagna: de tar plats genom att framhålla sig själva och detaljerat beskriva 
vad de gör. Eva framställer männen som aktiva, de tar ordet och är kritiska och 
ifrågasättande, medan kvinnorna är passiva. Förklaringen till detta är enligt Eva 
att män har, eller åtminstone verkar ha, större kunskap om organisationen och 
spelreglerna vilket i sin tur ger dem större självförtroende och större handlings-
utrymme än kvinnor. Hon själv har däremot inte samma kunskap och insikt, 
och därför vågar hon inte uttala sig. Genom att hon föredrar att sitta tyst, kan 
hon heller inte påverka i samma utsträckning som de kunniga männen.  
 
Det är dock inte alla kvinnor som blir tystade av de dominerande männen i 
kåren. Anna har, liksom Eva, erfarit hur det är att hamna i skuggan av de män 
som har förmåga att göra sig synliga och uppmärksammade och som kan ta sig 
rätten att tala. Ändå har Anna lyckats omvärdera sig själv och sin känsla av liten-
het inför dessa övermänniskor: 
 

Anna – Framför allt så tror jag att jag har sett upp väldigt mycket till dom 

som har suttit i såna här styrelser. Och tänkt att det måste vara några 

övermänniskor. Så tänkte jag när jag började i styrelsen. Tänkte jag 

kommer… Dom kommer att se ned på mig, dom kommer att tänka ’vad är 

det här för liten tjej som kommer och tror att hon vet något?’. Men jag har 

nog börjat inse att jag är faktiskt vuxen och det är något som jag har förnekat 

ganska länge. Tänkt att jag är inte vuxen, jag kan inte göra ett riktigt jobb, jag 

kan inte sitta i en styrelse. Det går ju inte för jag kan inte diskutera och 

argumentera som dom gör. För ingen kommer att lyssna på mig för jag är ju 

bara så himla liten. Har satt ned mig själv på någon nivå på femton år 

ungefär. Fast jag har nog börjat inse att jag är ganska gammal ändå om man 

jämför med dom andra som sitter med också. Så det är nog det viktigaste tror 

jag att man har blivit stärkt som människa och stärkt som person.  

 

Ulrika - Tycker du att du har gjort särskilt viktiga erfarenheter under 

styrelsearbetena som du har påverkats av? 

 

Anna – Jaa, den erfarenhet jag har gjort rent i vår klass till exempel är ju… 

Att när man gräver djupare så kanske inte alla lyssnar på den person som man 

tror att dom lyssnar på. Det kanske inte är den personen som jag tror är 

viktigast som egentligen är det. Det kanske är bara halva klassen som håller 

med den personen. Och kommer man med ett annat förslag så är det minst 

lika många som håller med det förslaget. Så man skall inte vara rädd för att 

lägga fram förslag i klassen.  

(---) 

Anna – Jo, men det är väl det som jag känner. Att jag har väl märkt det att 

folk lyssnar faktiskt ganska mycket på just mig om jag säger något. Folk har 

ganska mycket förtroende för att jag vet vad jag pratar om. Och att jag har 
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kunskap och jag har saker i ryggen när jag säger något. Jag slänger inte bara ur 

mig saker. Och det är något som har stärkt mig personligen väldigt mycket 

som jag också tror jag kommer att ha nytta av framöver.231  

 
Anna berättar alltså att hon tidigare betraktat styrelsemedlemmar som över-
människor med makt att nedvärdera och förminska henne. Hon betraktade 
även sig själv som liten, omyndig och oförmögen att diskutera och argumentera 
på samma vis som dessa övermänniskor. Så småningom har hon kommit att 
rekonstruera sig själv i förhållande till de andra i styrelsen genom att börja se sig 
själv som en vuxen person. Detta har också stärkt hennes självkänsla, och hon 
känner sig som en inflytelserik person med rätt att tala i klassrummet. Hon 
upplever också att hennes kamrater lyssnar på henne och tar henne på allvar. 
Därmed kan Anna definiera sig som kunnig, erfaren, saklig och förtroendeingi-
vande. Detta har gjort att hon även känner sig styrkt inför framtiden.  
 
Som styrelsemedlem har Anna alltså fått möjlighet att ompröva sin identitet. 
Istället för att se sig själv som liten har hon kommit att känna sig vuxen, kapa-
bel, självsäker och med rätten att tala, åtminstone i klassrummet. Därigenom 
har Anna också överskridit de förväntningar på kvinnor och män i förenings-
sammanhang som beskrivits tidigare i texten. Det borde därför vara lättare för 
henne att definiera sig som god MED-medlem men också att ta sig rätten att 
hävda sin status som professionell omsorgsspecialist i den lilla människans 
tjänst.   
 
Omsorgsspecialisten som köns- och klasskonstruktion  
 
Så långt har alltså MED-medlemmarnas ideala identitet och vad den betyder i 
relation till studenternas framtidsdrömmar, studier och föreningsengagemang 
beskrivits. Exempel har getts på ideologiska dilemman som män och kvinnor 
möter i sina försök att identifiera sig med vissa aspekter av denna identitet. 
Medlemmarnas ideala identitet, kan ses som en aktivering av den meritokra-
tiska diskursen och bilden av framtidsmannen i samhällets tjänst. Men diskur-
ser om kön och klass är samtidigt verksamma på ett sätt som leder till nytolk-
ningar av den meritokratiska diskursen. I detta avsnitt ska jag med utgångs-
punkt i tidigare forskning försöka förstå hur köns- och klassdiskurser får bety-
delse för MED-medlemmarnas ideala identitet.   
 
Till att börja med re-presenterar sig MED-medlemmarna som framtida profes-
sionella omsorgsspecialister. De strävar efter att ge föreningen en informell, 
hemlik prägel. Det sociala sammanhanget kring att äta och fika ägnas stor om-
sorg. Det är uppenbart att detta förhållningssätt harmonierar med det kvinnliga 

_________________________________________________  
231 Intervju 8, kvinna. 
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symboliska könet, såsom det framträtt alltifrån upplysningstiden fram till våra 
dagar. Rousseaus Sophie, som skulle fostras till en god kvinna och hustru till 
Emilie, skulle lära sig att förneka sina egna behov. Make, barn och hem skulle 
alltid komma i första rummet (Martin, 2004). Samma rationalitet kan nog 
anses prägla det arbete, som kvinnor idag utför inom vård- och omsorgssektorn. 
Den rationaliteten kommer tydligt till uttryck hos den kvinnliga medlem som 
offrar studier, mat och sömn för föreningsarbetet.  
 
MED-medlemmarna fäster stor betydelse vid att framstå som ansvarsfulla och 
ordentliga. Ansvarskänslan uttrycks i deras förhållningssätt till alkohol, vilken de 
verkar bruka med måtta. Därmed konstruerar de sig själva i enlighet med före-
ställningar om det symboliskt kvinnliga som mer eller mindre oförenligt med 
alkohol (se Knobblock, 1995). För att inte framstå som dåliga eller okvinnliga 
kvinnor särskiljer de sig från manliga studenter som anser det legitimt att ’supa’.  
 
Ordentlighet och respektabilitet framstår som viktiga element i medlemmarnas 
identitetsbygge också när det gäller utseende och klädsel. I sina täckande rejäla 
kläder och sitt hopsamlade hår framstår de som avsexualiserade varelser. I det 
avseendet aktiverar de element ur en historisk diskurs enligt vilken en god 
kvinna måste vilja och kunna behärska och kontrollera sin sexualitet för att inte 
stämplas som lättfärdig och dålig (se Lenz Taguchi, 2004; Martin, 2004).232 En 
blivande omsorgsspecialist har uppenbarligen en i sexuellt avseende respektabel 
framtoning.  
 
Kvinnors sexuella framtoning kan också förstås samverka med deras klasstillhö-
righet. Skeggs (1997) menar att det finns en utbredd föreställning i samhället 
om arbetarklasskvinnors utlevda sexualitet. Därför var de engelska arbetarklass-
kvinnor Skeggs följde, från skoltiden och upp i vuxen ålder, mycket noga med 
att framstå som respektabla och att särskilja sig från det slampiga, särskilt när 
det gällde klädseln. Också Berggren (2001) beskriver hur de arbetarklassflickor 
hon intervjuat är rädda för att få dåligt rykte i omgivningens ögon om de lever 
ut sin sexualitet. Kanske kan MED-studenternas re-presentation av sig själva 
vad gäller alkohol och kläder (respektabla kläder och inte märkeskläder), tolkas 
som ett identitetsskapande hos kvinnor i lägre positioner som vill särskilja sig 
neråt. 
 
 

_________________________________________________  
232 Liliequist (2001, s 56) ger exempel på hur kvinnors sexualitet kontrollerades under 
1700-talet. Kvinnor fostrades till blygsamhet och de som inte bemästrade sin sexualitet, 
”lättfärdiga kvinnor” (s 57), kunde bestraffas genom att få håret avskuret. Det kan tyckas 
som en halsbrytande jämförelse, men det är slående att de kvinnliga MED-studenterna 
framställs med just samlat hår och ’avsexualiserade’ kläder.  
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Att det kommande omsorgs- och vårdarbetet är förknippat med det kvinnliga 
symboliska könet står redan klart. Men vad innebär det i termer av klass? Som 
framgått har flera av medlemmarnas mammor arbetat inom sjukvård och om-
sorgsarbete, och medlemmarna har även själva tidigare erfarenhet av liknande 
yrken. MED-utbildningen och studentföreningen, kan därför betraktas som ett 
sätt att uppvärdera ett omsorgsarbete som fortfarande är osynliggjort och ganska 
lågt avlönat. Den ideala identiteten ställs även i kontrast till arbeten som inne-
bär att ’torka skit hela dagarna’. Att avgränsa sig gentemot grupper som uppfat-
tas stå lägre på den sociala rangskalan är en vanlig strategi för att höja den egna 
sociala statusen (se till exempel Florin, 1987). 
 
Många element i den ideala identiteten kan således förknippas med det sym-
boliskt kvinnliga könet, och som vi tidigare sett leder detta till olika ideologiska 
dilemman för de manliga informanterna. Deras maskulinitetskonstruktion blir 
problematisk, men MED-föreningen förefaller erbjuda en lösning på di-
lemmat. Föreningsengagemanget gör att de åtminstone särskiljer sig från de 
kvinnliga studenter, som inte alls är aktiva i föreningen. De intar dessutom en 
särskild och överordnad roll i förhållande till de kvinnliga styrelsemedlemmarna, 
eftersom föreningsarbetet bygger på en modell som historiskt sett utformades 
av män.  
 
I likhet med de manliga sjuksköterskor som Robertsson (2002, s 28) beskriver 
söker sig MED-föreningens män till ”områden eller positioner som anses ’mas-
kulina’”. Manliga sjuksköterskor uppmuntras ofta av sina kvinnliga kollegor att 
företräda arbetsgruppen i olika sammanhang. Detta menar Robertsson är ett 
sätt för männen att komma till rätta med en motsättning mellan en manlig 
könsidentitet och ett feminint könskodat yrke. Effekterna av att de utmärker 
sig i egenskap av män blir ofta att de avancerar inom vårdens hierarki (se även 
Nordberg, 2001; Robertsson, 2003). Därmed hamnar de också i ett överläge 
gentemot de kvinnliga sjuksköterskorna. Huruvida de två manliga MED-
medlemmarna kommer att göra en liknande karriär är förstås en öppen fråga. 
Det är dock anmärkningsvärt hur de redan som studenter uttrycker medveten-
het om att de kan dra fördelar av att de är män inom ett symboliskt kvinnligt 
yrke, till exempel genom att föra sina kvinnliga medstudenters och blivande 
kollegors talan.  
 
I kapitlet om SAM-föreningen kopplades förmågan att göra sig till en självsäker, 
kunnig student med rätten att tala till borgerskapets eller medelklassens män (se 
till exempel Nilsson, 2001; Tjeder, 2003). I konsekvens därmed ses inte den 
praktiskt kunniga MED-studenten som den normala föreningsmedlemmen. 
En kvinna menar till exempel att: ”läser man till MED-yrket så då är man tro-
ligtvis inte så där jätteintresserad (…) av att hålla på med styrelsearbete och så 
där. Läser man däremot till, ja, säg ekonom så tror jag att där finns det kanske 
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mer att man måste kunna sånt här och man är mer intresserad och såna gre-
jer”233. Det är alltså mer eller mindre underförstått att en MED-student inte 
intresserar sig för föreningsarbete. Just därför borde de som trots allt gör det ha 
större möjligheter att höja sitt värde på den framtida arbetsmarknaden.   
 
Medlemmarnas engagemang i föreningen kan alltså förstås i ljuset av att de 
befinner sig i de dominerades position inom högskolefältet i stort. Till detta 
bidrar både att utbildningen har en praktisk inriktning och att den leder till en 
kvinnodominerad sfär inom arbetslivet. En av medlemmarna uttrycker mycket 
tydligt en medvetenhet om MED-studentens plats i den rangordning som 
kommer att råda i det framtida yrkeslivet. Denna rangordning kan i likhet med 
Lindgrens (1992) studie av relationen mellan ’doktorer, systrar och flickor’, 
beskrivas som präglad av klass och kön. Svårigheterna att rekrytera studenter 
tyder också på att utbildningen inte har särskilt hög status, men medlemmarna 
använder sig av en nytolkning av den meritokratiska diskursen om studenten 
som framtidens hopp för att höja utbildningens värde. I den omtolkningen 
gäller det att uppvärdera kvalifikationer som knyts till det symboliskt kvinnliga 
könet: sådana kvalifikationer ska också ha ett meritvärde, och med de kvalifi-
kationerna som grund försöker MED-medlemmarna konstruera sig som fram-
tida omsorgsspecialister. Genom att hävda sig som specialister försöker de också 
uppvärdera sin ställning i klassmässig mening. Föreningsengagemanget kan 
också leda till en facklig eller administrativ karriär. 
 
Av de gamla symboler som förknippas med studenten som framtidens hopp 
finns alltså bara viljan att argumentera och tala för sig kvar. Medlemmarna 
hävdar istället värdet av nya symboler, vilka de förknippar med sig själva som 
studenter. Teoretisk kunskap, rationell förmåga, engagemanget för ett högre 
mål och officiella tillställningar har alltså ingen större betydelse för MED-stu-
denterna. Istället framhåller de sin praktiska kunskap, empati och inlevelseför-
måga, vikten av att kunna visa och utföra omsorg på ett ordentligt sätt samt 
vikten av att tillgodose den lilla människans behov. Kort sagt försöker de hävda 
kvinnliga symboler med hjälp av manliga föreningsstrategier. 

_________________________________________________  
233 Intervju 5, kvinna. 
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VIII. SAMMANFATTANDE 
ANALYS  

 
NATEK-, SAM-, och MED-medlemmarna – Tre särskiljande 
ideala identiteter 
 
I beskrivningarna av den ideala identiteten i de tre olika studentföreningarna 
har det framgått hur medlemmarna re-presenterar sig själva genom att särskilja 
sig gentemot andra grupper av människor, studenter eller yrkesgrupper. Det har 
då också funnits exempel på hur den ideala identiteten skapas i relation till 
uppfattningar om hur naturvetar- och samhällsvetarstudenter är. I de avsnitt 
som följer skall jag göra en sammanfattande jämförelse över de olika framställ-
ningarna av studenter som medlemmarna i de olika föreningarna gör.  
 
NATEK-medlemmarnas sätt att konstruera ideal identitet har jag betraktat 
som en aktivering av diskursen om skrået och den bild av studenten som ska-
pades där. Denne student framställdes som en sorglös person som förväntades 
leka av sig under studietiden. Studenten tillerkändes rätten att ’höras genom att 
störa’, och studenttillvaron utgjorde ett frirum där nuet betonades. NATEK-
medlemmarna uttrycker en liknande sorglöshet och vilja att leva i nuet. Festerna 
sägs exempelvis prioriteras framför studierna. Skråandan syns också i overal-
lerna, som särskiljer dem både från studenter, som läser andra ämnen, och från 
ämneskamrater vid andra utbildningsorter. Förhållningssättet till alkohol och de 
sånger som sjungs under festerna kan ses som uttryck för en vilja att störa. Den 
ideala identiteten både förutsätter och befordrar en vilja att hålla ihop: för ett 
väl sammansvetsat gäng är det möjligt att konstruera en identitet, som inte är 
politiskt korrekt och som dessutom av andra grupper uppfattas som barnslig 
och omogen. Föreningsaktiviteterna har dessutom en utpräglat social karaktär: 
de utövas ju per definition inom glada vänners lag. Föreningsarbetet verkar 
också ge ett socialt kapital med ett visst överspridningsvärde utanför förening-
ens gränser.   
 
NATEK-medlemmarna framhåller i intervjuerna sin sorglösa attityd till studi-
erna, fastän de är medvetna om att de därmed särskiljer sig som negativa andra i 
förhållande till andra studenter, lärare och en i utbildningssammanhang domi-
nerande meritokratisk diskurs. Detta underlättas förmodligen av att den sorg-
löse studenten fungerar som en tillfällig identitet, men jag har också konstaterat 
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att NATEK-medlemmarna inte framställer sig som en framtida elit. De ser sig 
snarare som vanliga, det vill säga måttligt framgångsrika, men driftiga framtida 
yrkesmänniskor.  
 
NATEK-medlemmarnas re-presentation av sig själva har jag vidare sett som 
uttryck för en maskulin identitet, där det symboliskt kvinnliga förknippas med 
de andra. Kvinnliga studenter har förmodligen svårare att inta positionen som 
sorglösa, eftersom kvinnor enligt dominerande könsdiskurser förväntas plikt-
troget fullgöra sina uppgifter också i studiesammanhang. Den jämställdhets-
diskurs, som NATEK-medlemmarna aktiverar när de säger sig vilja inkludera 
kvinnor i föreningen, krockar med diskursen om den sorglösa studenten, vilket 
ger upphov till ideologiska dilemman för medlemmarna.  
 
SAM-medlemmarnas identitetsskapande bygger på en aktivering av den me-
ritokratiska diskursen, där studenten framställs som samhällets framtida hopp 
och som en person med rätt att både synas och höras. Studentlivet ska ge de 
meriter som krävs för att hävda sig på arbetsmarknaden, och det ägnas åt syssel-
sättningar som kan vara till nytta i yrkeslivet. Föreningsengagemanget innebär 
till exempel en möjlighet att erövra ett viktigt organisatoriskt kapital. SAM-
medlemmarna strävar även efter att förbättra utbildningens kvalitet och status 
och att göra sig själva till goda studenter, innehavare av ett värdefullt utbild-
ningskapital. De framställer sig själva som drivande, engagerade, uppoffrande 
och osjälviska föreningsmedlemmar. Med sin vilja att verka för allas bästa kon-
struerar de sig därmed i enlighet med den meritokratiska diskursens logik som 
ännu mer rättmätiga och legitima innehavare av framtida toppositioner. Ge-
nom föreningsarbetet får de också möjlighet att knyta kontakter för framtiden, 
och de försöker på olika sätt att föröka sitt sociala kapital. Detta kommer delvis 
också deras medstudenter tillgodo, samtidigt som det ligger i sakens natur att 
styrelsemedlemmarna själva skördar de största vinsterna.  
 
SAM-medlemmarna särskiljer sig framför allt från naturvetar- och teknolog-
studenter som de framställer som negativa andra. De kontrasterar de egna dyra 
märkeskläderna gentemot teknologernas overaller, som kommenteras på ett 
nedlåtande sätt, även om tonen kan vara skämtsam. De ser sig själva som de 
intellektuella medan teknologerna förknippas med kroppsarbete. De beskriver 
de egna sittningarna som mer kultiverade jämfört med det ’supande’ som tek-
nologstudenter ägnar sig åt. Med hjälp av de negativa andra kan de konstruera 
sig själva som de framtida makthavare som ska styra och ställa i samhället.  
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SAM-medlemmarnas representationer av den ideala identiteten har jag sett 
som uttryck för en (övre-)medelklassmaskulinitet. I det perspektivet kan man 
också förstå de ideologiska dilemman som uppkommer för de kvinnor som 
försöker re-presentera sig som framtida makthavare. Det symboliskt kvinnliga 
framställs som en allmän oförmåga att vara rationell och fokusera rätt arbets-
uppgifter. Kvinnor som är karriärinriktade verkar dessutom riskera att uppfat-
tas som inte tillräckligt uppoffrande och därmed kanske också som otrevliga. 
De kvinnor som försöker framställa sig själva som framtida makthavare borde 
dock underlätta för andra kvinnor att re-presentera denna identitet. För studen-
ter med arbetarklassbakgrund framträder de ideologiska dilemmana framför allt 
som en allmän osäkerhet inför universitetsmiljöns outtalade normer och regler 
och sin egen förmåga att rätt förstå och tillämpa dessa normer, men de känner 
sig inte främmande i SAM-föreningen. De två arbetarklasstudenterna bejakar 
också den ideala identiteten och gör sitt bästa för att konstruera sig själva i 
överensstämmelse med denna.  
 
MED-medlemmarnas ideala identitet kan också ses som en aktivering av den 
meritokratiska diskursen, där studenten ställer sig i samhällets tjänst. Studentli-
vet är även för dem en förberedelse för det framtida yrkeslivet, men i den lilla 
människans tjänst. I likhet med SAM-medlemmarna arbetar MED-medlem-
marna för att på olika sätt höja utbildningens kvalitet och status. De framställer 
också sig själva som kunniga och engagerade föreningsmedlemmar. Deras enga-
gemang i föreningen kan ses som ett sätt att skaffa sig både ett kulturellt, organi-
satoriskt och socialt kapital, och utifrån detta re-presenterar de sig som studen-
ter med rätten att tala. I kraft av den rätten försöker de så hävda värdet av det 
som jag kallat för ett omsorgskapital och som uttrycks i förmågan att visa om-
sorg genom att uppoffra sig, vara ansvarsfull och ordentlig. Om detta kapital 
även erkändes av andra som en värdefull merit, skulle medlemmarna också 
kunna konstruera en positivt särskiljande ideal identitet som framtida om-
sorgsspecialister. Deras ambitioner i den vägen bottnar också i en känsla av att 
positioneras som de negativa andra dels i förhållande till läkare och sjuksköters-
kor, dels i relation till samhällsvetarstudenterna som de själva både bildligt och 
bokstavligt placerar i centrum av campus.  
 
MED-medlemmarna beskriver sig som ordentliga, flärdfria och skötsamma, 
vilket ställs i positiv kontrast till deras uppfattningar om samhällsvetarstudenter 
med dyra kläder och de supande teknologerna. De betonar också sina täckande 
kläder i förhållande till andra kvinnor som visar för mycket av sina kroppar. I 
MED-föreningen konstrueras som jag ser det framförallt en feminin identitet: 
den ideala identiteten är på många sätt präglad av det symboliskt kvinnliga 
könet. Likafullt, eller kanske på grund av detta, uppstår det ideologiska dilem-
man för de kvinnor, som använder rätten att tala för att hävda den ideala identi-
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teten. De många kvinnorna i föreningen bidrar nämligen tillsammans med de 
fåtaliga männen till att konstruera kvinnor som försiktiga, rädda, osjälvständiga 
och passiva. Det symboliskt manliga framställs däremot som att vara drivande, 
framåt och orädd. Förmågan att behärska det avancerade språk som förknippas 
med officiella sammanhang ses också som förbehållen männen. Som klasskon-
struktion uttrycks den ideala identiteten i försöken till avståndstaganden gent-
emot vårdens lägst värderade kroppsarbeten. I förhållande till läkare och sjuk-
sköterskor positionerar MED-medlemmarna sig själva som underordnade, 
även om de på olika sätt samtidigt uttrycker ett motstånd mot den positione-
ringen.  
 
Ideal identitet och symboliskt kapital i massuniversitetet 
 
Sammanfattningsvis tar sig den ideala identiteten i de tre olika föreningarna 
både likartade och särskiljande uttryck. Alla framhåller vikten av att engagera sig 
i studentföreningen, de har möten, de ordnar fester och nollningar, och de 
tillägnar sig symboliskt kapital. Ändå framträder studenten och den ideala 
identiteten i olika skepnader i varje förening. Dels aktiverar NATEK-med-
lemmarna en diskurs som är präglad av föreställningar om kön och klass och 
oförenlig med den meritokratiska diskursen som SAM- och MED-medlem-
marna aktiverar. Dels uttrycks studenten som olika köns- och klasskonstruk-
tioner genom att diskurser om kön och klass interagerar på olika sätt med den 
meritokratiska diskurs som aktiveras i SAM- respektive MED-medlemmarnas 
utsagor. Massuniversitetet inkluderar alltså fler grupper i den högre utbild-
ningen, men trots statliga strävanden att inom det formella utbildningssam-
manhanget verka för demokrati och jämställdhet, återskapar studenter själva i 
studentföreningen ojämlikheter och orättvisor utifrån föreställningar om klass 
och kön. På liknande vis kan också de nutida gymnasieföreningar Sundkvist 
(u.å.; se även Sundkvist, 1998) studerat beskrivas. Hon menar att ungdomar i 
dagens mer eller mindre obligatoriska gymnasieskola ”reproducerar en (utifrån 
dagens skolpolitiska visioner) föråldrad, hierarkisk samhällsuppfattning, där 
den vite, borgerlige mannen är normen” (s 263).  
 
I detta arbete tycks studentföreningens ideal dels innebära att kvinnor och 
studenter från arbetarklassen exkluderas/exkluderar sig från föreningen. Dels 
verkar det innebära att de som ändå söker sig dit har svårt att konstruera sig i 
enlighet med den ideala identiteten. Dominerande diskurser om klass och kön 
förefaller också försvåra för medlemmarna i MED-föreningen att få sin ideala 
identitet erkänd. Det symboliska kapital de erövrar genom utbildningen och i 
föreningen mäts fortfarande med normer, som i förhållande till andra studeran-
degrupper tillmäter dem ett lägre värde. De individer, kvinnliga studenter eller 
studenter med arbetarklassbakgrund, som inkluderas i föreningarna och lyckas 
re-presentera den ideala identiteten, bidrar dock till vissa betydelseförskjut-
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ningar inom köns- och klassdiskurserna. Ett exempel på detta är att medlem-
marna i den symboliskt kvinnliga MED-föreningen tar sig rätten att tala och 
därigenom genomdriver tillgång till åtminstone vissa privilegier de tidigare 
nekats. I och med den kostnadsfria vaccineringen tycks de åtminstone i visst 
avseende räknas till den grupp av ’finare’ studenter som blivande läkare och 
sjuksköterskor tillhör.  
 
De som däremot på grund av sin klasstillhörighet eller kön utesluter sig själva 
eller utesluts från studentföreningen, går miste om möjligheten att erövra olika 
former av symboliskt kapital. Detta är mest framträdande i SAM- och MED-
föreningen, som ger kunskap om och insyn i utbildningen, det vill säga ett 
kulturellt-/utbildningskapital, som de övriga studiekamraterna inte har tillgång 
till. Föreningsmedlemmen kan även erövra ett organisatoriskt kapital och tränas 
att argumentera och föra både studenternas och sin egen talan. I alla tre före-
ningar är det sociala kapitalet viktigt, och det kan fungera som en dörröppnare 
till framtida arbetsplatser. Genom SAM- och MED-föreningen kan medlem-
marna få tillträde till och inflytande i programråd och arbetslag, och deras möj-
ligheter att väljas in i studentföreningssektionen och studentkåren ökar. Stu-
dentkåren skickar i sin tur representanter till universitetets styrelse, där studen-
terna bland annat kan påverka valet av rektor. De kan också utses till represen-
tanter i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), varigenom porten till maktens 
korridorer kan öppnas på glänt. SFS träffar exempelvis ibland universitetskans-
lern för överläggningar. Jag vill därför påstå att möjligheten att delta i studentfö-
reningen och det där pågående identitetsarbetet ökar möjligheten att göra en 
föreningskarriär med de fördelar denna skulle kunna innebära. Tidigare forsk-
ning har också visat att studenter genom studentorganisationer kan göra denna 
typ av karriär (se till exempel Skoglund, 1991). Denna avhandling bidrar till en 
större förståelse av vilken betydelse kön och klass har för sådana karriärmöjlig-
heter.  
 
Men hur förhåller sig dessa karriärmöjligheter i förhållande till hela högskolefäl-
tet? Som tidigare framhållits studerar föreningsmedlemmarna inte vid utbild-
ningar som kan karaktäriseras som elitutbildningar vid ett elituniversitet. Till 
detta kommer Broadys, Börjessons och Palmes (2002, s 47) iakttagelser om att 
det dessutom verkar ske en förskjutning inom den högre utbildningen mot ett 
”transnationellt utbildningsfält” och att betydelsen av forskningsmeriter ökar. 
Om detta stämmer kommer förmodligen elitstudenterna inom en snar framtid 
att finnas vid internationellt välrenommerade institutioners forskarutbild-
ningar eller vid utländska universitet. De tre föreningarnas medlemmar kan inte 
heller i ett sådant perspektiv sägas vara några elitstudenter. NATEK-medlem-
marna har visserligen möjligheter att påbörja forskarutbildning men detta 
skulle kräva ett intresse och engagemang för studierna som verkar oförenligt 
med den ideala identiteten. MED-medlemmarna försöker re-presentera sig 



V I I I -  S A M M A N F A T T A N D E  A N A L Y S  

159 

som goda studenter, men med tanke på utbildningens praktiska karaktär och 
det jag uppfattar som ett intresse bland studenterna att snabbt komma ut på 
arbetsmarknaden, verkar forskarutbildning inte vara eftersträvansvärt. Däremot 
görs vissa försök att genom till exempel studentutbyte skapa internationella 
kontakter. SAM-medlemmarna kanske är de som tydligast uttrycker med-
vetenhet om vikten av internationella kontakter. De skulle gärna vilja tillbringa 
åtminstone en termin vid ett utländskt universitet, och de ser utlandsstudier 
som nästan nödvändiga för att göra karriär. Att endast ett fåtal studenter avlade 
examen vid utbildningen skulle enligt en informant bero på att många studen-
ter blev doktorander innan de avslutat studierna inom programmet. Av de tre 
föreningarnas medlemmar verkar det således vara SAM-studenterna som har 
största möjligheterna att använda sig av framtida särskiljande strategier. Åter-
igen måste det dock påpekas att detta sker inom ett sammanhang som i sin 
helhet inte kan sägas vara forskningsmässigt internationellt välkänt eller utsatt 
för särskilt högt tryck av till exempel besökande utbytesstudenter.  
 
I vilket förhållande står då de tre föreningarnas medlemmar till vad som anses 
vara arbetsmarknadens eliter? Enligt en rapport från Justitiedepartementet 
(2005) återfinns dagens svenska eliter inom näringslivstoppen, politiken, för-
valtningen, folkrörelsen, media och akademin. Akademin har redan berörts, 
åtminstone när det gäller tillträdet till forskarutbildning som kan anses som en 
väg in i akademin. Av de övriga eliterna tycks NATEK-, SAM- eller MED-
medlemmarna varken ha tillträde vare sig till näringslivstoppen eller media-
rummet. NATEK-medlemmarna uttrycker heller inga elitistiska ambitioner, 
och de anstränger sig inte för att erövra symboliskt kapital som skulle kunna 
öppna vägen till samhällets toppositioner. Däremot kan möjligtvis politiken, 
förvaltningen och folkrörelserna utgöra områden där framför allt SAM-med-
lemmarna, men till viss del även MED-medlemmarna, skulle kunna inta fram-
trädande positioner. SAM-medlemmarna kan dels utnyttja sitt intresse för 
politik och samhällsfrågor, dels sitt organisatoriska kapital och kunskaper om 
organisation och regelverk för att vinna tillträde till politiken eller förvaltningen. 
För dem kan till exempel ett engagemang i studentkåren ligga nära till hands, 
vilket i sin tur kan leda vidare till höga positioner inom politik och förvaltning. 
SAM-medlemmarna kan också ha nytta av det sociala kapital som de fått ge-
nom föreningsarbetet. Deras uttryckta intresse av att verka för det goda är också 
förenligt med ett engagemang i olika typer av folkrörelser.  
 
MED-medlemmarnas organisatoriska kapital och deras ideala identitet med 
tillhörande omsorg om den lilla människan kan vara värdefulla inom förvalt-
ning som har med vård och omsorg att göra. Deras engagemang för MED-
studenterna kan tänkas leda vidare in i fackrörelsen. I vilken mån de verkligt 
lyckas erövra elitpositioner framstår enligt Justitiedepartementets (2005) rap-
port som beroende på samhällets maktstruktur och i vilken mån och på vilket 
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sätt olika sociala grupper värdesätts och positioneras i hierarkin. Jag vill därför 
hävda att SAM- och MED-medlemmarna, om än i olika hög grad, särskiljer sig 
gentemot de övriga studenterna på respektive utbildning genom sitt förenings-
engagemang. Vilken reell betydelse detta får för dem i framtiden ligger dock 
utanför denna studie att besvara.          
 
Diskursens ordning, studentföreningen och medlemmen 
som subjekt 
 
Diskurser definierar vad som skall anses klokt och sant, och de bestämmer vad 
som överhuvudtaget kan vara möjligt att tänka i ett specifikt diskursivt sam-
manhang. De fungerar också uteslutande: för att få tillträde till en diskurs måste 
man vara och handla på ett visst sätt (Foucault, 1993a). Detta uttrycks till ex-
empel i NATEK-föreningen som att bara de studenter som verkar trevliga och 
rätt väljs in i styrelsen, medan den som ingen gillar knappast är välkommen. 
Därigenom återskapas diskursen, samtidigt som subjektet re-presenterar sig 
själv i enlighet med den ideala identitet, som diskursen erbjuder och anbefaller. 
De studentföreningar, som jag studerat, kan ses som institutionaliserade former 
av diskurser om den goda studenten. Vissa studenter känner sig kallade att träda 
in i föreningen, och de blir insläppta ifall de lyckas re-presentera sig på ett sätt, 
som är någorlunda förenligt med den ideala identiteten. Om de misslyckas med 
detta, riskerar de att uteslutas ur föreningen. I SAM-föreningen uteslöts till 
exempel en kvinna som inte visade tillräckligt stort engagemang, och som inte 
heller ansågs trevlig och social. Men de allra flesta studenter gör inte ens några 
försök att träda in i föreningsdiskursens ordning, vilket skulle kunna tyda på att 
den ideala identiteten i deras ögon inte är särskilt eftersträvansvärd.  
 
Vissa inslag i studentföreningarnas praktiker har karaktären av ritualer, vars 
genealogi sträcker sig långt tillbaka i tiden. Den som deltar i ritualerna blir 
också delaktig i det symboliska kapital som är institutionaliserat i dessa. Men 
det ligger i sakens natur att riter som inte ständigt återupprepas förlorar sitt 
symboliska värde. Deras värde måste dessutom erkännas genom att alla deltar i 
dem, och vi har sett exempel på att föreningsmedlemmar kan ta till ganska 
drastiska åtgärder mot kamrater, som försökt undandra sig ritualerna. I 
NATEK-föreningen blev en kvinna utskälld och hotad med att uteslutas från 
nollningen när hon inte ville bära sin nollaskylt. I MED-föreningen måste styrel-
semedlemmarna ständigt övervaka att traditionerna följs på rätta sättet.  
 
Den som vinner tillträde till en diskurs och lyckas forma sig själv i enlighet med 
diskursens ordning, kan enligt Foucault uppleva en känsla av ”perfektion, lycka, 
renhet och övernaturliga krafter” (Foucault & Sennett, 1985, s 37). Vissa utsa-
gor tyder på att det i så fall kan krävas ett ansenligt identitetsarbete, särskilt om 
diskursen kräver att subjektet visar prov på ett uppoffrande engagemang. 
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MED-medlemmen Anna uttrycker glädje och tillfredsställelse över att hon nu 
kan placera sig själv på jämlik fot med de kårmedlemmar som hon tidigare 
betraktat som övermänniskor. Hon uppfattar sig inte längre som en tyst, försagd 
och osäker liten kvinna utan som subjekt med rätt att tala. Det förvandlings-
numret har emellertid krävt att hon offrat både mat och sömn. Annas berättelse 
illustrerar hur starkt diskursen kan verka på subjektens sätt att förstå världen och 
sig själva. Den visar också att identitetsarbete kan leda till ideologiska dilem-
man som måste hanteras. Men Anna utgör också ett exempel på att den som 
inkluderas i diskursens ordning också kan ha mycket att vinna på kuppen. 
 
De diskurser som verkar i de tre studentföreningarna tillhandahåller också 
föreställningar om klass och kön. Under lång tid i studentens historia har dessa 
föreställningar inneburit att män från bättre bemedlade samhällsgrupper ansetts 
som synonyma med begreppet student. Därför är det väldigt talande att det är 
Anna, en kvinna från en i viss mening underordnad studentgrupp, som kämpar 
så hårt för att inkluderas i studentföreningen och diskursens ordning. Den lycka 
Anna uttrycker över att bli ett subjekt med rätt att tala säger också något om det 
symboliska värdet av denna identitet. Hennes förmåga att re-presentera sig i 
enlighet med den ideala identiteten kan mycket väl få betydelse för hennes 
framtid. Samtidigt bidrar hon också aktivt till att i viss mån omdefiniera några 
av de föreställningar som förknippas med den ideala identiteten.  
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IX. AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 
Studenten som social kategori 
 
Min förhoppning är att denna avhandling har bidragit till att problematisera 
den idylliska bild av studenten, som tecknas i flertalet forskningsarbeten, jubi-
leumsskrifter och memoarberättelser. I dessa framställs studenten ofta på ett 
oproblematiskt sätt som en generaliserad Student och inte som en man från de 
övre samhällsskikten. Denna förgivettagna och generaliserande bild av studen-
ten har jag tolkat som uttryck för köns- och klasskonstruktioner. Mitt fokus har 
dock riktats mot den organiserade studenten, det vill säga föreningsmedlem-
men. De studenter som engagerar sig i olika slag av studentföreningar utgör en 
ganska liten del av det totala antalet studenter. Enligt min mening gör detta det 
ännu mer angeläget att diskutera om och på vilket sätt den generaliserade stu-
denten fortfarande i våra dagar upphöjs till norm. Risken finns, som nämndes 
ovan, att det bara är de individer som överensstämmer med denna generalise-
rade student som har möjlighet att skaffa sig ett reellt inflytande och en förmåga 
att påverka sina studier. Detta vore inte bara olyckligt utan även orättvist mot 
det stora flertal studenter, som inte lever upp till den normerande bilden av 
studenten på grund av sin klasstillhörighet, kön eller det faktum att de är vuxna 
individer med familj och andra förpliktelser.  
 
För de olika studentorganisationerna och studentföreningarna hoppas jag att 
avhandlingen kan fungera som ett fortsatt stöd i det jämställdhets- och demo-
kratiarbete, som många av dessa redan påbörjat. Studentsånger och olika inslag 
i nollningarna har exempelvis granskats och ibland dömts ut då de har ansetts 
vara könsdiskriminerande. Nollningen har döpts om till mottagning som ett 
sätt att skapa nya innebörder av inträdet i studentlivet. Med detta arbete vill jag 
dock påminna om att sexistiska sånger fortfarande används i olika samman-
hang. Könsdiskrimineringen har inte upphört utan pågår outtalat under till 
exempel styrelsemöten. Det är också viktigt att studentorganisationerna upp-
märksammar frågor om klass. De kvinnor och arbetarklasstudenter, som tar sig 
rätten att tala i studentföreningen, förändrar dock inte bara sig själva, utan 
bidrar också till att omdefiniera den generaliserande studenten. Detta skulle i 
sin tur kunna bidra till att flera och olika slags studenter får möjligheten att lära 
sig göra sina röster hörda.  



I X  A V S L U T A N D E  R E F L E K T I O N E R  

163 

Jag har utgått från begreppet intersektionalitet för att försöka förstå hur de två 
sociala kategorierna kön och klass genomskär varandra och hur de olika ideala 
identiteterna utgör samtidiga uttryck för kön och klass. Jag har dock upplevt att 
språket utgjort en begränsning för att presentera denna samtidighet. Det bör 
dessutom påpekas att studenten även konstitueras av andra sociala kategorier 
som inte studerats i detta arbete. En sådan är sexualitet som är intimt förknip-
pat med olika könskonstruktioner. Den heterosexuella mannen intar en över-
ordnad position som drivande och stark inte bara i det kommande yrkeslivet, 
utan även som den aktive erövraren när det gäller sexuella handlingar (se även 
Søndergaard, 1994, 1996). I vilken mån och på vilket sätt studentföreningen 
fungerar som en plats där heterosexualitet återskapas eller möjligen utmanas 
vore ett intressant och viktigt forskningsområde. En annan viktig social kate-
gori är ras eller etnicitet, och en angelägen forskningsfråga handlar om hur den 
dimensionen påverkar människors möjlighet att få tillträde till den meritokra-
tiska diskursen och att göra sig synliga och hörda som kunniga subjekt med rätt 
till inflytande. En tredje och allt mer framträdande kategori är ålder: På distans-
utbildningar och nätbaserade utbildningar återfinns många äldre studenter, som 
inte får tillgång till det traditionella studentlivet, och de är ofta helt osynliga på 
campus och i universitetens byggnader. Hur ska dessa studenter kunna delta i 
institutionsstyrelsemöten eller programrådsmöten, och vilka reella möjligheter 
har de att synas och höras? Alla dessa frågor pekar också på vikten av att påpeka 
det självklara: studenten är ingen entydig social kategori.  
 
Några ord om process och resultat 
 
I den här avhandlingstexten har jag försökt att väva in mina reflektioner över 
avhandlingsarbetets villkor där jag bedömt att innehållet borde kommenteras. 
Några frågor kring detta kan dock förtjäna att behandlas mer sammanhållet. 
För det första har detta arbete funnits med mig under en ganska lång tid. Allt 
eftersom mina teoretiska utgångspunkter tog form, har de i samspel med det 
empiriska materialet bidragit till att min förståelse av vad det innebär att vara 
student och aktiv i en studentförening successivt förändrats. Min teoretiskt 
grundade förståelse utgick till att börja med från Bourdieus arbeten om särskil-
jandets logik. Efterhand blev jag mer bekant med Foucault och den diskursteo-
retiska traditionen, och fann därmed fler verktyg för att förstå vad som händer i 
studentföreningen. Det som i denna avhandling presenteras som en (förhopp-
ningsvis någorlunda) strukturerad och sammanhängande teoretisk ram, har 
alltså varit en mödosam, motsägelsefull men också spännande kunskapsprocess 
för min egen del. Under resans gång har dock forskningsfokus hela tiden varit 
riktat mot frågor som rör den sociala kontextens dominerande normativa före-
ställningar om hur människan bör vara. 
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De frågorna formuleras mer precist i avhandlingens syfte och frågeställningar, 
och jag har försökt att tydliggöra både för mig själv och andra hur jag gått till 
väga för att besvara dem. Som forskare har jag utgått från ett bestämt perspek-
tiv, eller annorlunda uttryckt: jag har beskrivit och tolkat det utsnitt av verklig-
heten, som mina informanter re-presenterar, med hjälp av vetenskapliga diskur-
ser om diskurser, identitet och särskiljande. Denna berättelse är således mitt sätt 
att beskriva särskiljande identitetsskapande i studentföreningen, och jag har 
genomgående i texten försökt hjälpa läsaren att själv kunna göra en bedömning 
av den kunskap som presenteras här.   
 
Pedagogik och diskursteoretisk tradition  
 
Till sist skulle jag också vilja skriva några ord om den diskursteoretiska tradi-
tionen och hur den har använts i detta arbete. Som jag ser det är diskursteori en 
fruktbar ansats för att studera pedagogiska problem, som i vid bemärkelse 
handlar om hur människor formas och formar sig själva i olika sociala sam-
manhang. Jag har försökt förstå hur enskilda människor skapar sina identiteter 
genom att läsa ett samhälles mer eller mindre förgivettagna kartor, eller snarare 
diskurser. Jag har utgått från att identitetsskapande bygger på ett särskiljande 
från andra och att identitetsskapande inte är enkelt och fritt från motsägelser, 
utan en ständigt pågående process där människor ställs inför olika dilemman. 
Identitetsskapande är präglat av både kontinuitet, förskjutning och förändring. 
Jag menar därför att den diskursteoretiska traditionen erbjuder pedagogen ett 
intressant, mångsidigt och problematiserande perspektiv för att studera hur 
människan blir till människa. Inte minst står den för en reflexiv hållning till det 
forskande subjektets egna föreställningar och förmåga att argumentera för sin 
framställning av verkligheten. Den ger dessutom goda möjligheter att studera 
hur vi till vardags använder språket för att ge vår tillvaro och våra identiteter 
mening. Som människor skapar vi ständigt oss själva i det vardagliga, i samtal 
och andra sociala praktiker. Och när vi gör det gjuter vi inte bara liv i oss själva 
utan även i de olika sociala kategorier som för tillfället sätts på spel i det speci-
fika sammanhanget. Identitet handlar i så måtto lika mycket om subjektet som 
dess plats inom olika maktrelationer. För att tala med Foucaults språk betyder 
detta att en pedagog måste förstå att där finns ingen neutral position. All den 
kunskap vi skapar refererar alltid till dåtidens, nutidens och framtidens kom-
plexa nätverk av betydelser. Kunskap är alltid makt. 
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SUMMARY 
 
Background and Overall Aim 
 
Students have always organised themselves in various types of societies, and 
thereby also distinguished themselves vis-à-vis other students or other groups in 
society. Through this and the social practices in the societies, the members 
have constructed particular marked and marking identities. The present study 
deals with some students’ societies at a present-day university and the process of 
identity construction going on there. 
 
The radical transformation of higher education during the last decades consti-
tutes the background of the study. In the 19th century the educational system 
contributed to upholding gender and class distinctions and hence also the sub-
ordination of women and the working classes. In the 20th century, however, 
many reforms were made for the purpose of widening the recruitment to uni-
versities with respect to both gender and class. Education has also been seen as a 
tool for increasing equality and gender equity in society at large. What happens 
in lecture halls and seminar rooms often seems, however, to be governed by 
quite other principles: Researchers have shown that many different, and some-
times very subtle, mechanisms contribute to maintaining unequal class and 
gender power relations. One research question concerns the impact of social 
class and gender on other activities in student life. 
 
The concept of ‘the knowledge and information society’ is frequently used to 
describe today’s society, and great importance is attached to higher education. 
The demands on formal education have also been raised for many occupational 
groups; at the same the labour market of many occupations is in practice dimi-
nishing, and therefore education may be the only alternative to unemployment. 
These changes are reflected for example in concepts such as ‘life-long learning’ 
and various forms of distance education. Never before have so many people 
taken up higher education, and today we have generally started talking about 
mass universities. 
 
Since higher education is no longer reserved for a few people, its character of 
elite education has undeniably been toned down. This has in turn led to the 
value of academic degrees generally being not quite what it was at the begin-
ning of the last century. Today many academics are for example unemployed. 
In order to positively distinguish oneself on the labour market it may be impor-
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tant for the individual student to obtain some extra qualification. One possi-
bility could be to take part in the activities offered by student societies, as vari-
ous studies show that such extra-curricular activities may make it possible to 
acquire distinctive knowledge, skills and identities. 
 
Against the above background the following research questions are posed: Does 
life in student societies function as a way of distinguishing oneself in the mass 
university as well, and in that case, how does this manifest itself? Who have 
access to this opportunity to distinguish themselves, and what roles do gender 
and class play in this respect? In order to answer such questions three students’ 
societies have been examined, and the overall aim is to find out if, and in that 
case how, the members construct distinguishing identities by taking part in 
social practices going on in the society.  
 
Theoretical Approach 
 
The theoretical framework of this study is based on discourse theory and its 
assumption of the importance of language for the creation of meaning. Michel 
Foucault, Judith Butler, Stuart Hall, Margaret Wetherell, Jonathan Potter and 
Nigel Edley have been important sources of inspiration. Discourse is a central 
concept in their theoretical thinking. Discourses are manifested for example in 
people’s ways of talking about the world, and they are hence linked to a parti-
cular social, historical and cultural context. The world picture provided by the 
discourse also prescribes how to be as a human being. In the present study the 
concept of discourse refers to the world picture which governs the students’ 
description of themselves and their actions in the students’ society, but with 
the restriction that it must not be about a comprehensive world picture. 
 
When a human subject enters a discourse, she or he is given and occupies a 
special place within it, from which she or he understands both the world and 
herself/himself as a subject in a certain way. What is expressed in this meeting 
between an individual and her/his position in the discourse becomes her/his 
identity. Identity does hence not exist within the individual but must be captu-
red, acquired and constantly constructed and reconstructed. Identity construc-
tion is thus a constantly ongoing process in which a human being repre-
sents/repeats the way of being that is provided by the discourse. Identity is 
therefore about trying all the time to shape oneself, or present oneself, in accor-
dance with an ideal that nobody can ever completely fulfil. 
 
Ideal identity is a central concept in this study. It refers to the way of being 
that, in accordance with the order of the discourse, is perceived as desirable by 
the people included in the discourse. The ideal identity is thus a stereotypical 
expression of the group’s ideas of who they want to be, and it is a means of 
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positioning oneself in relation to and distinguishing oneself from other groups. 
The others represent an identity that is deviant according to the discourse, and 
they are thereby excluded from the discourse and deprived of the right to speak. 
The ideal identity is thus constructed in accordance with the order of the dis-
course, but in a concrete context it may be expressed fragmentarily and contra-
dictorily. Therefore it can also be reconstructed by the people who activate it in 
various ways. 
 
I have also received theoretical inspiration from Pierre Bourdieu’s theories of 
symbolic capital. I regard ideal identity as embodied symbolic capital, whose 
value is supported by the discourse and which therefore also has a distingui-
shing function. The symbolic capital can exist as economic, cultural and social 
capital, but in a Swedish context the form of capital acquired through partici-
pation in popular movements, trade-union organisations, and the like, also 
stands out as valuable. One research question therefore deals with whether 
working in a students’ society also yields an organisational capital, and what 
content it might have in such a case. 
 
I also assume that there may different discourses competing for preferential 
right of interpretation. For this reason contradictory images of the ideal human 
being may exist simultaneously, which may give rise to so-called ideological 
dilemmas. Ideological dilemmas may arise when a person faces difficulties in 
representing the ideal identity. By identifying ideological dilemmas, it may be 
possible for the researcher to understand both how the ideal identity is con-
structed and how its meanings can be re-negotiated in the individuals’ identity 
construction. 
 
As already pointed out, my research questions deal with gender and class in 
higher education. Expressed in discourse theoretical terms, I am interested in 
the interplay of discourses about gender and class and how they manifest them-
selves in students’ identity construction. In this respect I have also been guided 
by theories on intersectionality. 
 
Aim and Questions of the Thesis 
 
The overall aim is to describe and understand the identity work taking place in 
some different students’ societies. Empirically the following questions will be 
studied: 
 
What discourses about students do the society members activate when they 
construct the ideal identity? 
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What meanings are associated with the ideal identity? Who represent the 
‘others’, and how do the members distinguish themselves from them?  
 
In what ways do the members try to be in accord with, represent or re-negotiate 
the ideal identity? 
 
What symbolic capital do the members try to gain in the society and how does 
this manifest the ideal identity? 
 
How is the ideal identity manifested as an intersection of class and gender and 
what does this mean to individual members in terms of ideological dilemmas? 
 
Methodological considerations and issues 
 
The main data was collected form interviews with members of the board of 
three student societies. The interviews were based on an interview guide in 
which the informants were asked to describe, explain and take a stand on vari-
ous issues related to their background, education, view of the future and invol-
vement in the students’ society. The informants were asked to describe the 
members of the board, the other members of the society and their fellow stu-
dents, and to reflect on the university environment. They were also asked to 
comment on some pictures and texts taken from the union’s homepages. 
 
A total of 29 board members were interviewed. They represented three diffe-
rent students’ societies, belonging to the Faculty of Natural Sciences and Tech-
nology, the Faculty of the Social Sciences, and the Faculty of Medicine respec-
tively. In the text the three societies are called the NATEK, SAM and MED 
society respectively. The three societies are linked to a specific education pro-
gramme in the sense that they recruit students attending the same course. They 
are located at the ‘grass root level’ of the student union hierarchy. The inter-
views have been transcribed as carefully as possible. 
 
Furthermore, texts and pictures from the societies’ homepages have been exa-
mined. In addition, the four available issues of the SAM society’s journal were 
analysed. This data consists of both written texts and pictorial language, and 
they are regarded as parts of the members’ own joint narrative about themselves 
and hence as a manifestation of the ideal identity. 
 
In the analysis I looked for both recurrent themes and more unusual thought 
patterns, and a large amount of data was summarised in this process. From the 
logic of the informants’ ways of representing the world and themselves, funda-
mental elements of their ideal identity could be described. Some narratives 
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were critical events in which discourses of gender and class were activated. 
They were about norm transgressions or remarkable events, and they have been 
analysed in more detail as manifestations of ideological dilemmas. The analysis 
resulted in a preliminary description of the ideal identities.  
 
In the next step a Foucault-inspired genealogical analysis was made of texts 
about students, student life and students’ societies in different time periods. 
The texts are primarily written by researchers in History or History of Ideas. I 
have read and interpreted them as definitions of different discourses about 
students through the ages. This showed that certain old ideas, or images of 
students, were still active and significant in my informants’ creation of identity. 
I also found that certain strategies, rituals and practices that earlier on shaped 
students’ identities were still staged in the students’ societies. The different 
historical meaning of the concept ‘student’ thus function as ‘presuppositions’ 
of what characterises a student, and these presuppositions are still manifested in 
the ways my informants’ represented themselves. Hence the students’ narratives 
could be understood as interplay between the present and the past, and the 
preliminary analysis that I had already made of the interview data could be 
tightened up. 
 
The ‘Student’ as a Gender and Class Construction: A 
Genealogical Analysis of Research on Students 
 
The genealogical analysis, primarily based on earlier research, resulted in the 
identification of two discourses about the student. Initially and up until 17th 
century Sweden, a guild discourse was prominent. To be included in this, the 
male student had to fulfil certain demands, for example to go through the depo-
sition ritual and place himself at the bottom of the patriarchal hierarchy. As a 
member of the university guild, the male student enjoyed the privilege of being 
above the general judicial system. Substantial alcohol consumption, violence 
and carnivals overturning normal behaviour were part of the student guild’s 
social practices. Taken together this made the student appear to be carefree and 
irresponsible. Life as a student was seen as a free space in which the student was 
allowed to stretch many limits before the seriousness of life in public service 
started.  
 
The meritocratic discourse began to manifest itself in the 18th and 19th centu-
ries, and it constituted the student as a man with the right and ability to be 
heard in the public debate. This right and ability was linked to the qualifica-
tions acquired through higher education. The meritocratic discourse had ob-
vious middle-class overtones, since it was used by the raising middle class in 
their struggle against the aristocracy. The student in the meritocratic discourse 
was seen as the hope of the nation, and the time of study was no longer a care-
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free period but an important and necessary preparation for the positions of 
power in the future. 
 
In these two discourses the student is constructed with the middle class man as 
the norm. Up until the 1870s women were excluded from the universities, and 
men with a working-class background were in practice a very small minority. 
The small number of women and men from the working classes who never-
theless took up higher education found it difficult to assert themselves. They 
were defined and conceived of themselves as the others, as the deviants in rela-
tion to the genealogical images of the student. 
 
The NATEK, SAM and MED Members – Three 
Distinguishing Ideal Class and Gender Identities 
 
How do the society members construct the ideal identities? Are these distingu-
ishing, and if so, in what way? How do gender and class operate in the creation 
of identity? The answers to these questions are summarised below. 
 
The NATEK members construct their ideal identity by activating the carefree 
student of the guild discourse. They express a carefree desire to live for the 
moment. They claim to prioritise parties over studies. The guild spirit is also 
visible in the overalls, which distinguish them both from students in other 
programmes and from fellow students at other universities. Their attitude to 
alcohol and the songs that are sung during the parties may be seen as manifesta-
tions of a desire to disturb. The ideal identity both presupposes and promotes a 
desire to stick together. As a closely united group they are able to construct an 
identity that is not politically correct and is moreover perceived by other groups 
as immature. This is probably facilitated by the carefree student functioning as 
a temporary identity, but I have also observed that the NATEK students do not 
describe themselves as a future elite. They see themselves rather as ordinary, that 
is, moderately successful, but enterprising future professionals. The society’s 
work also yields social capital which is valuable even outside the society’s bor-
ders. 
 
I regard the NATEK members’ representation of themselves as a manifestation 
of a masculine identity, and what is symbolically feminine is associated with 
the others. Female students probably find it more difficult to occupy the care-
free position, since in accordance with predominant gender discourses they are 
expected to attend to the studies conscientiously. The gender equity discourse 
that the NATEK members activate when claiming to be willing to include 
women in the society therefore clashes with the discourse about the carefree 
student, which in turn gives rise to ideological dilemmas for the members. 
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The SAM members construct their ideal identity within the meritocratic 
discourse, in which the student is described as society’s future hope and as a 
person entitled to be both seen and heard. Student life will provide the qualifi-
cations that are required in order to assert oneself on the labour market, and it 
is devoted to activities that may be useful in working life. The involvement in 
the society means for example an opportunity to gain important organisational 
capital. The SAM members are also striving to raise the quality and status of the 
education and thereby the value of the symbolic capital that it provides. They 
describe themselves as energetic, committed, self-sacrificing and unselfish soci-
ety members. They claim their readiness to work for everybody’s best interests, 
and thereby they construct themselves, in accordance with the logic of the 
meritocratic discourse, as even more rightful and legitimate holders of future 
top positions. Through the work in the society they also get an opportunity to 
make contacts for the future, and they try in various ways to increase their 
social capital. This also benefits their fellow students to some extent, but the 
board members themselves reap the greatest benefits. 
 
The SAM members distinguish themselves above all from the students in sci-
ence and technology, whom they describe as negative others. They contrast 
their own neat designer clothes to the technologists’ overalls, and see themselves 
as intellectuals, while the technologists are associated with manual labour. They 
describe their own parties as more cultivated than the ‘boozing’ that the tech-
nology students go in for. With the aid of the negative others, they can con-
struct themselves as rightful future holders of power. 
 
The SAM members’ representations of the ideal identity may be seen as a ma-
nifestation of (upper) middle-class masculinity. In this perspective it is possible 
to understand the ideological dilemmas that arise for the women who try to 
represent themselves in accordance with the meritocratic discourse. The female 
symbolic gender is associated with a general inability to be rational and to focus 
on the right work tasks. Ambitious women also risk being perceived as insuffi-
ciently self-sacrificing and hence even as unpleasant. The women who try to 
form themselves as future holders of power contribute, however, to the redefi-
nition of this identity to some extent. For students with a working-class back-
ground, the ideological dilemmas manifest themselves as general insecurity 
about the university environment’s implicit norms and rules and their own 
ability to understand and apply these norms correctly, but they do not feel alien 
in the SAM society. They also do their best to construct themselves in accor-
dance with the ideal identity.  
 
The MED members’ ideal identity may also be seen as an activation of the 
meritocratic discourse, as the students are prepared to serve society. The MED 
members do not describe themselves, however, as the hope of the nation, as 
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they want to be at the service of ordinary people. Student life is for them a 
preparation for their future working life, and like the SAM members they strive 
to raise the quality and status of their education. They also describe themselves 
as competent and committed society members. Their involvement in the 
society may be seen as a way of gaining cultural, organisational and social capi-
tal, and on these grounds they represent themselves as students with the right to 
speak. By dint of this right they try to assert the value of what I call ’care capital’, 
which is manifested in their representation of themselves as self-sacrificing, 
responsible and orderly people. If this capital were to be recognised as valuable, 
the members would be able to construct a positively distinguishing ideal iden-
tity as future care specialists. Their ambition in this direction is also based on a 
feeling of being positioned as the negative others, in relation both to doctors 
and nurses and to social science students, whom they themselves both figurati-
vely and literally place at the centre of campus. 
 
The MED members describe themselves in contrast both to the social science 
students with expensive clothes and drinking technologists. They prefer to be 
dressed in full-cover clothes which do not show too much of their bodies. Their 
ideal identity is in many ways marked by the symbolic feminine gender. Per-
haps for this reason, ideological dilemmas are experienced by the women who 
exercise their right to speak in favour of and assert the ideal identity. The nu-
merous women in the society contribute themselves, together with the few 
men, to constructing women as cautious, timid, lacking in independence and 
passive. As a class construction, the ideal identity is expressed as a strive to dis-
tinguish themselves from the least valued manual labour in nursing. In relation 
to doctors and nurses, the MED members position themselves as subordinate, 
even if, at the same time, they also resist this positioning in various ways. 
 
Ideal Identity and Symbolic Capital 
 
In both the SAM and the MED society, involvement in the student society 
implies knowledge of and insight into the studies which the other fellow stu-
dents do not have access to. The society members can also gain organisational 
capital, and are trained to act as the spokesmen of both the fellow students and 
their own. The social capital is important in all the three societies, and it can 
serve as a door opener to future workplaces. Through the SAM and the MED 
societies many members have access to programme committees and working 
teams, and they can be elected to the section of the students’ union or the stu-
dents’ union. The students’ union in turn elects representatives to the university 
board, and they can also be appointed representatives in the National Swedish 
Union of Students, whereby the door to the corridors of power can start ope-
ning. Thus, it could be argued that the opportunity to participate in the stu-
dents’ society and the identity construction going on there, will improve the 
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chances of making a career in the union with the potential advantages this 
might involve. Previous research has also shown that students can make this 
type of career through students’ organisations. 
 
According to some researchers, the expansion of higher education has resulted 
in a shift towards a transnational field of education, at the same time as the 
importance of research qualifications is increasing. The elite students will 
therefore be found in the postgraduate programmes of internationally reputable 
departments or at foreign universities. In this respect none of the three socie-
ties’ members can be said to be elite students. The SAM members are perhaps 
the ones who most clearly manifest an awareness of the importance of interna-
tional contacts. They would like to spend at least one semester at a foreign 
university, and they regard it necessary to study abroad for making a career. Of 
the three societies’ members, it thus seems to be the SAM students who have 
the greatest opportunities of utilising future distinguishing strategies. It must, 
however, be pointed out again that this happens within a context that as whole 
cannot be said to be internationally well-known in terms of research or exposed 
to particularly high pressure for example from visiting exchange students. 
 
The Order of the Discourse, the Students’ Society and the Member as 
Subject 
 
The students’ societies that I have studied may be seen as institutionalized 
forms of discourses about the model student. Some students feel called upon to 
join the society, and they are admitted if they manage to represent themselves 
in a way that is sufficiently compatible with the ideal identity. If they fail to do 
so, they risk being expelled from the society. But most students do not even try 
to enter into the order of the society’s discourse, which might indicate that the 
ideal identity is not particularly desirable in the eyes of the great majority. 
 
In the societies rituals dating far back in time are still practised. Anyone who 
takes part in the rituals also becomes a shareholder of the symbolic capital that 
is institutionalized in these. But rituals that are not constantly repeated will lose 
their symbolic value. Their value must also be acknowledged by everybody 
taking part in them, and there are examples of society members taking rather 
drastic measures against fellow students who have tried to evade the rituals. 
 
Anyone who gains access to a discourse and succeeds in shaping herself/himself 
in accordance with the order of the discourse may experience a feeling of hap-
piness, according to Foucault. Some statements indicate, however, that consi-
derable identity work may be required in order to reach that state, in particular 
if the discourse demands that the subject display self-sacrificing commitment. 
There are however examples of this very kind of self-sacrifice, and hence of 
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how strongly the discourse can affect the subject’s way of understanding the 
world and herself/himself. The most obvious observation is that anyone who is 
included in the order of the discourse may also have a lot to gain in the bargain. 
 
The discourses at work in the three students’ societies are also in accord with 
conceptions of class and gender: For a very long time in the history of students, 
men from well-to-do social groups were regarded as synonymous with the 
concept of ‘student’. It is also evident that it is above all the MED society’s 
members, as representatives of a female-dominated and subordinate student 
group, who find it most difficult to be included in the order of the discourse. 
At the same time they also contribute actively to re-defining to some extent 
some of the conceptions associated with the genealogical student. 
 
Concluding Reflections 
 
By way of conclusion, I wish to express my hope that the present study can 
function as support for the work with gender equity and democracy that many 
students’ societies have already started. Gender discrimination has not ceased to 
exist but is still going on, for example in board meetings. It is also important for 
the students’ organizations to pay attention to issues concerning class and class-
based discrimination. This might contribute to more and different kinds of 
students getting an opportunity to learn to make their voices heard. 
 
It should be pointed out, however, that the student is also constituted by other 
social categories that have not been studied in this work. One such category is 
sexuality, which is closely connected to various gender constructions. To what 
extent and in what way the students’ society functions as a place where hetero-
sexuality is reconstructed as a norm or possibly challenged would be an impor-
tant area of research. Another important social category is race or ethnicity, and 
research is needed about the interplay between this dimension and people’s 
opportunities to gain access to the meritocratic discourse and to be regarded as 
competent subjects with the right to be influential. A third and increasingly 
more noticeable category is age. In distance and net-based courses there are 
many older students who do not get access to traditional student life and who 
seldom are seen on campus. How could these students be able to take part in 
departmental board meetings or programme committee meetings, and what 
real chances do they have of being seen and heard? If, in a poststructuralist spi-
rit, we do not regard the student as a generalised Student, a great number of 
interesting and important research questions can thus be asked. 
 
As I see it, discourse theory is a fruitful approach to studying pedagogical pro-
blems that in a broad sense are about how people are formed and form them-
selves in different social contexts. I have tried to understand how some young 
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people create their identities by reading a society’s more or less taken-for-gran-
ted maps, i.e. different discourses about the student. I have assumed that iden-
tity construction is based on distinction from others and that it is neither 
simple nor free of contradictions, but rather a constantly ongoing process in 
which people face different dilemmas. For this reason I think that discourse 
theory provides the educational science researcher with a fruitful and relevant 
perspective for studying how a human being becomes a human being.  
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Bilaga 1 

 
 
 
Intervjuguide 
 
Presentation  
 
Ålder och uppväxtort 
 
Föräldrar: utbildning, yrken, intressen 
 
Barndom och uppväxt:  
 
skola, uppbackning, elevråd 
kompisar, omgivning, idoler/förebilder 
föreningsliv  
 
Utbildning: varför xx-utbildningen? 
 
Nuvarande familj 
 
Erfarenheter av andra (student)föreningar/styrelser 
 
Övriga intressen (t ex umgänge med ”klasskamrater”) 
 
Framtidsplaner  
 
Framtida betydelse i samhället 
 
Sammanfattningsvis: Hur skulle du beskriva dig själv med några få ord? 
 
Medlemmen  
 
Beskriv vad du gör i styrelsen (styrelsepost) 
 
Hur blev du med i föreningen/styrelsen? 
 
Varför är du med i styrelsen och sen hur länge? 
 
Vad betyder det för dig att vara med i styrelsen: fördelar/nackdelar, kunskaper/ 
lärdomar, kontakter, övrigt…? 
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Tror du engagemanget i föreningen kommer att vara till nytta för dig i framti-
den – hur? 
 
Finns styrelseintyg? Kommer du att be om ett? 
 
Föreningen  
 
Det här materialet finns på er hemsida – vad vill det berätta om er förening? 
 
Beskriv föreningen: 
 
vad är syftet/meningen? 
får man introduktion som ny styrelsemedlem? 
hur går mötena till (formella?), var och hur ofta? 
vilka frågor tas upp? 
hur förbereds och tas beslut? 
 
Beskriv den typiska styrelsemedlemmen 
 
Vilka egenskaper är bra att ha i föreningen? 
 
Vilka kvinnor respektive män har status i föreningen? Varför? 
 
Finns det skillnad mellan vad och hur tjejer och killar gör i föreningen (styrelse-
poster, intressen, frågor, aktivitet? Hur uppfattas dessa skillnader tror du? 
(bra/dåliga, vad beror de på)  
 
Vilka är aktiva/passiva medlemmar?:  
 
vilka skillnader finns dem emellan? 
varför tror du en del är aktiva andra passiva? 
hur är relationerna mellan de aktiva/passiva? 
 
En del beskriver universitetsmiljön som medelklassmiljö och som en grabbig 
miljö: hur tror du det fungerar att vara arbetarklass och/eller kvinna och aktiv i 
föreningen? Behövs särskilda strategier? 
 
Hur fungerar styrelsen respektive föreningen? Varför?: 
 
förekommer konflikter eller stridsfrågor – mellan vem/vilka? 
hur har dessa lösts? 
hur är relationerna mellan styrelsen och övriga medlemmar? 



B I L A G O R  
 

195 

hur ser föreningens relation ut till sektionen? 
hur ser föreningens relation ut till kåren? 
 
Vad gör ni ? Vilka traditioner och ritualer finns, beskriv t ex under ett år… 
 
vad tror du dom betyder för den enskilda personen? 
vad tror du dom betyder för föreningen? 
 
Går det att beskriva någon speciell identitet/kultur i föreningen?: 
 
finns det några outtalade regler?  
hur bär man sig absolut inte åt? 
minns du någon som gjort bort sig – gått över gränsen på något sätt - vad hände? 
när får man uppskattning/beröm? 
 
Vad har föreningen för roll gentemot utbildningen – 
 
Vilket inflytande har föreningen i utbildning/undervisning? 
 
Hur ser föreningens relation till lärarna ut? 
 
Vad tror du er föreningen fyller för funktion/har för plats på universitetet i 
stort? 
 
Studenterna i övrigt 
 
Beskriv en typisk xx-student: kläder, intressen, framtidsmål/drömmar 
 
Stämmer detta också med föreningen? 
 
 
Vill du tillägga något eller kommentera det vi pratat om på något sätt? 
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Bilaga 2 
 
 
 
NATEK-MEDLEMMARNA 
 
Informant Kön  SEI Moder SEI Fader 
1 Man  Ej facklärd arbeta-

re 
Facklärd arbetare 

2 Man  Högre tjänsteman Facklärd arbetare 
3 Man  Tjänsteman på 

mel-lannivå 
Tjänsteman på 
mellannivå 

4 Man Tjänsteman på 
mel-lannivå 

Högre tjänsteman 
i ledande befatt-
ning 

5 Man Företagare (fri 
yrkesutövare med 
akademikeryrke) 

Företagare (fri 
yrkesutövare med 
akademikeryrke) 

6 Man  Tjänsteman på 
mel-lannivå 

Företagare 

7 Man  Facklärd arbetare 
Mindre företagare 

Facklärd arbetare 

8 Man  Tjänsteman på 
mel-lannivå 

Facklärd arbetare 

9 Man Ej facklärd arbeta-
re 

Högre tjänsteman 
i ledande befatt-
ning 
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Bilaga 3 
 
 
 
SAM-MEDLEMMARNA 
 
Informant Kön  SEI Moder SEI Fader 
1 Man Högre tjänsteman Ej facklärd arbeta-

re 
2 Man Ej facklärd arbeta-

re 
Ej facklärd arbeta-
re 

3 Man  Tjänsteman på 
mellannivå 

Högre tjänsteman  

4 Kvinna Tjänsteman på 
mellannivå 

Tjänsteman på 
mellannivå 

5 Kvinna Facklärd arbetare Facklärd arbetare 
6 Man Lägre tjänsteman Facklärd arbetare 
7 Kvinna Lägre tjänsteman Tjänsteman på 

mellannivå 
8 Kvinna Högre tjänsteman  Högre tjänsteman 
9 Man  Lägre tjänsteman Tjänsteman på 

mellannivå 
10 Kvinna Lägre tjänsteman  Högre tjänsteman 
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Bilaga 4 
 
 
 
MED-MEDLEMMARNA 
 
Informant Kön  SEI Moder SEI Fader 
1 Kvinna Facklärd arbetare Facklärd arbetare 

Ensamföretagare 
2 Man Ej facklärd arbe-

tare 
Facklärd arbetare 

3 Kvinna Lägre tjänsteman  Lägre tjänsteman 
4 Kvinna Tjänsteman på 

mellannivå 
Tjänsteman på 
mellannivå 

5 Kvinna Ej facklärd arbe-
tare 

Facklärd arbetare 

6 Kvinna Facklärd arbetare Facklärd arbetare 
7 Man Tjänsteman på 

mellannivå 
Ej facklärd arbetare 

8 Kvinna Facklärd arbetare Högre tjänsteman 
9 Kvinna Ej facklärd arbe-

tare 
Facklärd arbetare 

10 Kvinna Tjänsteman på 
mellannivå 

Tjänsteman på 
mellannivå 
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