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1 INLEDNING 

1.1 Undersökningen: bakgrund» syfte och uppläggning 

"Det intressanta med de vänstervridna studenterna 

på min nation är att de antingen härstammar från 

storfinansen, från den högre ämbetsmannakåren eller 

från riddarhuset". 

(Nationsinspektor i Uppsala, citerad i Segerstedt, 1968). 

Detta inledande citat, som enligt Segerstedt bygger på 'sociological ima

gination', är mycket belysande för de uppfattningar om s k vänsterstudenter 

som rådde i slutet på 1960-talet, både hos allmänheten, pressen och en del 

framträdande sociologer (t ex Lipset och Altbach, 1966, Segerstedt, 1968). 

Citatet ger också en bra bild av bakgrunden till vår undersökning. Både 

utifrån allmänna kunskaper om politisk socialisation och relationer mellan 

klasstillhörighet och politiska sympatier samt våra egna konkreta erfaren

heter av vänsterstudenter i Umeå föreföll detta inte bara som en ytlig utan 

också missledande bild av verkligheten. Denna så ofta framförda uppfattning 

gav oss också impulsen att göra egna studier och det första steget blev en 

undersökning i samband med det första politiska kårvalet i Umeå 196F (Korpi, 

1969 a och b, Johansson och Ottosson, 1973). Med bland annat denna under

sökning som stöd kunde Korpi tillbakavisa de mest efterhängsna myterna om 

den s k vänsterstudenten som "barn av borgare". 

Nästa steg blev att försöka göra en bredare upplagd studie som inte bara 

skulle ta sikte på politik och bakgrund utan skulle täcka fler variabler 

och problem samt universitetsmiljöns betydelse. Den ökande politiska aktivi

teten bland studenterna under 1960-talet hade väckt en rad frågeställningar, 

bland annat frågan om politisk aktivitet och studieframgång. I den allmänna 

debatten fördes ofta fram att de politiskt aktiva inte skötte sina studier 

utan "bara demonstrerade". En del data från USA tydde dock på motsatsen 

(Bay, 1967, Keniston, 1967). Dessa visade att s k 'vänsterradikala' aktivis

ter var akademiskt framgångsrikare, intelligentare och mera intellektuellt 

orienterade än såväl konservativa som politiskt passiva studenter. Inga 

svenska data fanns heller till stöd för uppfattningen att vänsterpolitiska 

aktivister skulle ha låg studieeffektivitet (Korpi, 1969 a), snarare tvärt

om (Aftonbladet 7 april 1969). 
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Utifrån dessa och andra frågeställningar inom området 'studenter och 

politik' växte forskningsprojektet fram. Forskningsprojektets titel, 

"Universitetsmiljö, studieeffektivitet och politisk aktivitet", är också 

en god återspegling av de utgångspunkter vi hade. Som vi skall se längre 

fram i denna framställning skedde dock for min del en viss förskjutning 

från dessa tidiga problem. 

Två viktiga allmänna frågeställningar i sammanhanget, förändringar under 

studietiden och universitetsmiljöns betydelse, löste problemet med under

sökningsuppläggning och design. Det enda möjliga blev naturligtvis att 

lägga upp undersökningen som en panelstudie, vilket möjliggör uppföljning 

av samma individer under några år och att man därmed på ett säkrare sätt 

kan studera förändringar och, åtminstone i en viss mening, hålla den yttre 

miljön under kontroll. 

Med vissa undantag (t ex Gesser, 1967) har de flesta undersökningar nöjt 

sig med tvärsnittsdata, vilket begränsar möjligheterna att studera univer

sitetsmiljöns inverkan på t ex politiska sympatier under studietiden. 

Undersökningens allmänna syfte, som det en gång formulerades, är "att be

lysa hur studenternas totala miljö och särskilt universitetsmiljön påverkar 

och kanaliserar deras attityder och aktiviteter framför allt i fråga om 

studier och politik. I denna allmänna målsättningsformulering ligger: 

1) att beskriva studenternas sociala och ekonomiska situation och de för

ändringar denna genomgår under de första studieåren; 2) att söka förklara 

studenternas attityder och aktiviteter (handlande) med hänsyn tagen till 

a) deras sociala coh ekonomiska situation, b) universitetsmiljön och för

ändringar i denna, c) förhållanden på samhällsnivå och förändringar i dessa" 

(Cigêhn och Karlsson, 1971). 

Som synes är syftet både allmänt och brett formulerat, vilket gör att en 

fullständig avtäckning av syftet blir svårt att genomföra men som samtidigt 

tillåter många olika slags analyser. 

Undersökningen lades alltså upp som en panelundersökning med första data

insamlingstillfället i samband med inskrivningen till universitetet och 

högskolorna i Umeå höstterminen 1970, när studenterna ännu inte hade hunnit 
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bli påverkade av universitetsmiljön. Undersökningen är en totalundersökning 

av samtliga nyregistrerade studerande höstterminen 1970 som aldrig tidigare 

hade läst vid universitet eller högskola. För att göra gruppen mera homogen 

med hänsyn till sociala erfarenheter uteslöt vi dock sådana som var födda 

1939 eller tidigare samt utländska studerande. Andra panelvågen (datain

samlingen) genomfördes i maj 1971 (efter ett läsårs studier) och tredje 

vågen i maj 1972 (efter två läsår). Undersökningsuppläggningen begränsade 

därmed ytterligare undersökningsgruppen till att omfatta dem som fortfarande 

läste vid Umeå universitet och högskolor vårterminen 1972. (Vidare om under

sökningsuppläggning, syfte och första datainsamlingen, se Cigehn och Karlsson, 

1971). 

Undersökningen har drabbats av ett relativt stort bortfall, vilket inte 

är ovanligt i samband med panelundersökningar. Av dem som svarade vid första 

panelvågen hösten 1970 hade 50 % fallit bort vid vår tredje enkät i maj 

1972. I detta bruttobort fall ingick dock många som hade avbrutit sina stu

dier eller flyttat från Umeå för studier på annan ort. Efter kontroll visade 

det sig att ca hälften av bruttobortfallet inte längre hörde till undersök

ningsgruppen våren 1972 och trots osäkerheten rörande vissa uppgifter kan 

vi med relativt stor säkerhet konstatera ett nettobortfall på 25 %. (Vidare 

om bortfallet, se Cigehn, 1975 a - c). 

1.2 Om teori och metod i studiet av stabilitet under studietiden 

1.2.1 Undersökningens teoretiska ram 

När undersökningen lades upp (1969-70) hade en våg av teoretiska diskussioner 

gått över de sociologiska institutionerna i landet sedan en tid. Kritiken 

mot den positivistiska slagsidan hos sociologin och ett starkt uppvaknande 

intresse for marxismen fick gehör inte bara hos yngre och oetablerade socio

loger. Ett av problemen med marxismen är dock att det har saknats 'mikro

teori 1, vilket heller inte är så märkligt då ju marxismen främst är en 

makroteori och de teoretiska problemen på denna nivå sysselsatt marxis

tiskt orienterade vetenskapsmän ända sedan Marx och Engels dagar. Många, 

inte minst vid sociologiska institutionen i Umeå, upplevde det emellertid 

som otillfredsställande att inte kunna göra mera än allmänna referenser 

till makroteorin i samband med empiriska undersökningar på individnivå. 

I det läget kom också s k 'handlingssituationsanalys' att användas i under-
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visningen vid Umeåinstitutionen som ett alternativ till rollteori och som 

ett försök att inom marxismens allmänna teoretiska ram visa hur samhälls

klassernas och deras medlemmars handlingar bestäms av deras skilda hand

lingsvillkor . ̂ ̂ 

Handlingsanalysen var trots allt kanske mera ett försök att fånga stäm

ningar i tiden än något egentligt menat försök till teoretisk förnyelse. 

Handlingsanalys och begreppet handling bygger ju också på gamla diskus

sioner inom sociologin. Den extremt mekaniska synen på mänskligt beteende 

där man antog att det mänskliga beteendet helt och hållet styrs av yttre 

faktorer, av faktorer utanför individen (Skinner, 1965), fick svar både 

i form av kritik och alternativa modeller i vilka man tillmäter den hand

lande individens egna syften och motiv en större betydelse. I detta 

senare sammanhang har begreppet handling (action, se t ex Schutz, 1965) 

och begrepp som t ex (begränsat) rationellt handlande (se tex March och 

Simon, 1966) kommit in. 

Inom projektets ram gjorde vi ett försök att renodla och presentera en 

variant av handlingssituationsanalys i syfte att den skulle utgöra en 

teoretisk ram för kommande analyser (Cigéhn och Karlsson, 1970, Cigéhn, 

1973. Se också bilaga 1 i denna rapport). Denna teoretiska ram kan samman

fattas på det sätt som görs i Figur 1. 

1) Inspiratör till detta var Sten Höglund. Ett försök att relatera hand
lingsanalys till marxismens klassteori återfinns i Cigéhn och Höglund, 
Den materialistiska historieuppfattningen och klasserna, 1969. 
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Figur 1 Undersökningens teoretiska ram: handlingssituationsanalys. 

De faktorer som direkt eller indirekt berör individen (studenten) och 

som bestämmer hans levnadsvillkor och handlande i vid mening utgör vad 

sora i Figur 1 kallas studentens (allmänna) situation. Dessa faktorer åter

finns dels på makronivå, dels på mikronivå. På makronivå är det fråga om 

strategiska strukturella egenskaper hos det större sociala system i vilket 

individen ingår. (Exempel: samhällets klassindelning). 

På mikronivå är det fråga om såväl individegenskaper som egenskaper i det 

omedelbara sociala fält som direkt berör studenten (bostad, sociala rela

tioner, studieförhållanden m m). Det omedelbara sociala fältet har dessutom 

egenskapen att utgöra en förmedlande länk mellan makro- och mikronivå. 

Att individen befinner sig i ett bestämt socialt fält (t ex Umeå univer

sitet) vid en viss tidpunkt får ses som resultat av egenskaper i det 

sociala systemet, individegenskaper samt egenskaper i ett tidigare omedel

bart socialt fält. I det omedelbara sociala fältet konkretiseras individens 

levnadsvillkor och det är i detta fält som individen handlar. Handlings-
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Situationen är en given, specificerad situation, vilken bestämmer hand

landet. Hur och varför individen handlar i denna situation bestäms av 

faktorer i denna situation och anledningen till att individer handlar 

olika i en ytligt sett lika situation beror på att situationen för olika 

individer inte upplevs och tolkas på samma sätt. 

Handlingssituationen är alltså en specificering av den allmänna situa

tionen i vilken individen ställs inför ett eller flera handlingsalterna

tiv. I den givna handlingssituationen samverkar vissa faktorer vilka är 

bestämmande för vilken handlingen blir. Resultatet, handlingen, kommer 

att påverka den allmänna situationen och i något avseende förändra den. 

Detta är i mycket grova drag den teoretiska ram som ligger till grund för 

undersökningen och för de huvudanalyser jag genomfört inom undersökningen. 

1.2.2 Teoretisk ram och analys av stabilitet och förändring 

Den teoretiska ramen är också, precis som syftet med hela forskningspro

jektet, så pass vid och allmän att man inom den kan bedriva både induktiv 

och deduktivt teoretiskt arbete. På sätt och vis fungerar den teoretiska 

ramen som en vägvisare eller en 'modell' för inriktningen av analyser av 

individdata. 

Trogen den ursprungliga iden att undersöka förändringar i den studerade 

panelen och samtidigt försöka pröva den teoretiska ramen valde jag att 

studera två urskiljbara handlingar av vilka den ena, byte av utbildning 

under studietiden, är direkt handling medan den andra, byte av partisympati, 

mera har karaktären av handlingsbestammande attityd. (Se vidare nedan samt 

kapitel 5 i Cigehn, 1975 b). Båda dessa handlingar utfördes i en handlings

situation iL det omedelbara sociala fältet (universitetsmiljön) och kan rela

teras till och ses som bestämda av individegenskaper, egenskaper i det 

omedelbara sociala fältet och systemegenskaper. 

Vid kœkretiseringen av de antagna handlingsbestämmande faktorerna (på resp 

nivå) för respektive handling har jag främst tagit sikte på att studera be

tydelsen av faktorer som verkat före universitetstiden kontra faktorer som ver-

kat under universitetstiden. Detta kan alltså sägas vara ett huvudsyfte med 

mina panelanalyser: att utifrån den allmänna teoretiska ramen studera vissa 
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bestämda förändringar i panelen och därvid främst söka utvärdera betydelsen 

av social bakgrund och universitetsmiljön för dessa förändringar. 

Vad analyserna alltså försöker täcka av är den sociala process (på indi

vidnivån) som föregått de studerade handlingarna; en social process som 

tar sin startpunkt i uppväxtmiljön, går över åren närmast före universitets-

tiden (vilka för de allra flesta i panelen innebar gymnasieåren) och slutar 

i vuxenlivets högskolestudier. De erfarenheter som dessa tre faser i indivi

dens socialisation åstadkommit har jag låtit representeras i en analysmodell 

(se nedan om metod) med olika variabler och indikatorer på olika variabler. 

I en del fall har indikatorerna antagits vara ett uttryck för eller ett 

resultat av vissa bestämda erfarenheter. (Så har t ex studiemotivation an

tagits vara ett resultat av tidigare studieerfarenheter, vilka i sin tur 

antagits vara ett resultat av social bakgrund). 

Analysmodellens innehåll (stegen i den undersökta sociala processen) går 

också att återföra på de olika nivåerna i den teoretiska ramen. (Så får 

faderns socialgruppstillhörighet delvis representera samhällets klasstruktur 

utan att socialgrupp för den skull sätts som liktydigt med klass). Utgående 

från att verkligheten karakteriseras av orsakssammanhang har jag också låtit 

analysmodellen få en kausal form och delvis också tolkat resultaten i kau-

sala termer, även om jag gärna vill vara försiktig med kausaltolkningar på 

grund av att jag bara gjort ett utsnitt av mängden möjliga förklaringsva

riabler. 

Den hittillsvarande framställningen har tyvärr varit relativt abstrakt i 

avsaknad av det konkreta innehållet i analyserna, men jag hoppas att det 

skall klarna och bli konkretare när huvudresultaten sammanfattas senare. 

1.2.3 Om metod och analysmodell 

Den ovan nämnda analysmodellens viktigaste egenskap är att den är irreversibel, 

dvs påverkan går bara i en riktning fram mot den huvudsakliga beroende va

riabeln: den undersökta handlingen. Detta gör det lättare att behandla den 

i kausala termer. 
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Figur 2 Analysmodellens allmänna form 

Irreversibiliteten har i första hand att göra med den tidsmässiga relationen 

mellan variablerna X^-X^, i andra hand med att viss påverkan är 'omöjlig' 

(så kan t ex inte partipreferens påverka kön), och den är därmed också 

direkt kopplad till det faktum att de olika stegen i de undersökta sociala 

processerna är tidsmässigt relaterade till varandra (före-efter). Syftet 

med att använda en sådan analysmetod är att kunna sortera ut vilka variab

ler som i kombination med varandra 'förklarar' mest av variationen i sta

bilitet med avseende på val av utbildning respektive partipolitiska sym-

patier. Detta syfte har två delsyften: 

1) att undersöka vilka variabler som tillsammans ger det högsta relativa 

förklaringsvärdet när det gäller stabilitet/instabilitet. Det bör dock 

påpekas att den variabelkombination som visar sig ha det högsta relativa 

förklaringsvärdet därmed inte 'slutgiltigt' förklarar rörligheten under 

studietiden. Resultatet kommer bara att säga att av de undersökta variabel

kombinationerna är det en som förklarar mest. 

2) att undersöka vilken variabel som visavi de andra i en kombination 

är relativt starkast. Här bör påpekas att den relativa styrkan hos denna 

variabel bara gäller i kombination med de undersökta variablerna. En 

variabel är i mina studier särskilt viktig: social bakgrund mätt med 

faderns socialgruppstillhörighet och ingår därför i de flesta variabel

kombinationer. Detta för att kunna utvärdera dess betydelse främst i 

relation till universitetsmiljöns betydelse. 

För beräkningar av den relativa styrkan av olika faktorer i dessa huvud

analyser av stabilitet och instabilitet under studietiden har jag använt 

mig av Colemans variant av multivariatanalys (Coleman, 1964), som dels är 

enkel och handfast att använda och dels är lämplig med tanke på de data 

vi har och karaktären på de variabler jag använder i analyserna. Metoden 

går ut på beräkning av genomsnittliga procentdifferenser och eftersom detta 
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är ett totalurval (visserligen med ett stort bortfall men detta tycks inte 

i några avgörande avseenden ha förändrat panelens utseende) och studiet 

gäller sociala processer så är procentjämförelser lämpliga och fullt till

räckliga som metod för att fastställa skillnader. Skalnivån på de variabler 

jag använder uppfyller heller inte kraven för mer sofistikerade metoder 

och dessutom kan procentdifferenser tolkas som regressionskoefficienter 

(Blalock, 1964). Colemans metod förutsätter också att man har eller kan 

skapa dikotomier (ev trikotomier) vilket passar utmärkt med detta material. 

Nu kan ju skapandet av dikotomier vara ett riskabelt företag, men inte så 

länge dikotomiseringen inte döljer eller uppförstorar skillnader och snitt

punkten görs i en 'naturlig* snittpunkt och efter teoretiska överväganden. 

Den begränsning med Colemans metod som gör den en smula problematisk löses 

inte heller så lätt med andra metoder. Begränsningen gäller att beräkningarna 

sker under antagande om att den bakomliggande modellen är additiv, dvs att 

de oberoende variablerna i sin samtidiga påverkan gör detta utan att inter-

agera med varandra. I många fall har man emellertid att göra med just så

dana interaktionseffekter (multiplikativa effekter) vilket gör att vissa 

variabler inte bara ökar eller minskar tendensen att (som i det här fallet) 

ändra politisk uppfattning eller byta utbildning utan intensifierar denna 

tendens. Ett av de problem som många försökt lösa (se t ex Goodman, 1972) 

är beräkningen av 'riktiga' värden när man har att göra med multiplikativa 

effekter. Mindre problematiskt är det att avgöra förekomsten av interaktions

effekter eller misstanken om sådana. Därför har jag inte prövat alternativa 

beräkningar utan nöjt mig med att påpeka förekomsten av eventuella inter

aktionseffekter samt försökt tolka innebörden av detta för de framkomna 

resultaten. Huvudskälet till denna strategi har inte varit att lösa problemet 

åt sidan utan för att framställningen (särskilt i Cigehn, 1975 b) redan 

med införda begränsningar har en metodisk omständlighet som jag inte velat 

accentuera ytterligare. 

Det bör kanske till sist påpekas att delar av analyserna i de olika rapporter

na består av sedvanliga korstabuleringar och uppdelningar av materialet utan 

beräkningar av effektparametervärden enligt Coleman och att det som sagts 

ovan gäller huvudanalyserna av stabilitet och instabilitet vid val av ut

bildning och i partipolitiska sympatier. 
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1.2.4 Om analysen och utvärdering av universitetsmiljöns betydelse 

Den sociala process som studenterna deltår i under sina första år vid uni

versitet och högskola hai? mycket karaktär av en social inlärningsprocess, 

en vux^nsoclalisation i en bestämd social miljö. Men, studenterna har redan 

en lång social inlärningsprocess bakom sig när de kommer tili universitetet 

och bär därför f>å olika egenskapen, sòm de under universitetstiden behåller 
eller förändrar» De erfarenheten som studentêttià gär uhdet* universitets-
tiden Mr äv olika slag, dels dlfrekta egna erfarenheter oöH déife förmedlade 

via andra källor, kamrater, lärare, böcker etc. (Distinktionen görs av 

Georg Karlsson, 1971. Min framställning här bygger delvis på de resonemang 

han för). 

Dessa erfarenheter tolkas och omsätts i handling eller attitydförändring 

hos den enskilde studenten. Tolkningarna av dessa erfarenheter är delvis 

bestämda av erfarenheter gjorda före universitetstiden och de förändringar 

som kan iakttas hos studenten under universitetstiden är alltså resultat av 

en kontinuerlig process. Därför är också den typ av indelning av faser i 

individens socialisation som jag gör via analysmodellen en kraftig förenkling 

och abstraktion av den verklighet som den enskilde studenten lever i, på

verkas av och påverkar. 

Men, om man skall ta hänsyn till alla de element och faktorer som är vik

tiga för den enskilde och åstadkommer en förändring hos honom så blir det 

svårt att undersöka fler än några få individer och vi kommer dessutom att 

få svårt att reda ut vad som är tillfälligheter och bara gäller för enskilda 

individer och vad som gäller för flera individer och i ett större socialt 

sammanhang. Ändå är det troligt att en undersökningsuppläggning av det slag 

vi haft medför att man inte tar hänsyn till att viktiga förändringar hos 

individen under hans studietid inte passar in i datainsamlingsschemat. 

(En viktig händelse kan t ex inträffa strax efter en datainsamling och 

upplevelsen av denna kan ha förbleknat till nästa datainsamling efter ett 

år). 

När jag trots allt har gett mig i kast med att söka utvärdera betydelsen 

av universitetsmiljön så har jag fjärmat mig ganska långt från de undersökta 

studenternas omedelbara sociala verklighet. Min utgångspunkt har dock varit 

att finna strategiska mätbara händelser och erfarenheter som motsvarar 
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teoretiska antaganden om samband och processer och som har en generell 

betydelse för aggregat av individer och över tid. De mått på universitets

miljön och dess betydelse jag använt mig av är dels de iakttagna föränd

ringarna i partisympatier och val av utbildning och dels politiska erfaren

heter och studieerfarenheter under första istudieåret. Om individer med olika 

social bakgrund ändrar sig på samma sätt och lika ofta och om erfarenheterna 

under första året är viktigare än bakgrundsvariabler, då är detta en indi

kator på att erfarenheterna under studietiden minskat den sociala bakgrun

dens inflytande. Om detta inte sker, då är det en indikator på att den so

ciala bakgrunden fortsatt att inverka på det sociala handlandet under stu

dietiden och att universitetsmiljön bara delvis modererat detta inflytande. 

Universitetsmiljöns inflytande är naturligtvis stort på den enskilde indi

viden (hela 62 % av den studerade panelen ändrade t ex partisympatier under 

de två första åren), men hur skall detta inflytande tolkas och vad är det 

egentligen som händer? 

Donovan och Shaevitz (1973) sammanfattar några studier av studenter på 

följande sätt: "However... it appeared that no one was fundamentally 

transformed during college, in values, life style, or personality func

tioning... To an almost uncanny degree, each student seemed to have sought 

out groups and experiences at the university which could change and soli

dify his personality but always in directions towards which he was already 

inclined". (Min understrykning). 

1.3 Relation till annan forskning inom högskoleområdet 

De studier som sammanfattas i denna rapport har större eller mindre an

knytning till, som jag uppfattar det, tre forskningsområden som rör högre 

utbildning och studenter. 

A Studenter och politik 

Som redan framgått hade hela undersökningen sin bakgrund inom detta problem

område. En mängd tidskriftsartiklar och böcker inom detta område publicerades 

i slutet av 1960-talet, medan utbudet minskade kraftigt under början av 

1970-talet. Detta förhållande återspeglar också på sätt och vis student

rörelsens utveckling och dess olika arbetsformer under 60- och 70-talet. 
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På klassiskt amerikanskt vis studerade amerikanska sociologer de radikala 

studenterna i socialpsykologiska termed och var ofta mest intresserade av 

personlighetsvariabler. Detta tog sig också uttryck i antaganden om för-

äldraprotester och ident itet skri,ser hos radikäla studerande. Många under-

sSknihgät* i USA Visade dock att de radikala studenterna också hade radikala 

föräldrar, (t ex Lipset och Aitbach, 1966, Braiirigart, 1971, Donovan och 

Shaevitz, 1973), Varför åtminstohe föräldraprotesthypotesen övergavs. Den 

politiska strukturen i USA, den sociala rekryteringen till universiteten, 

det annorlunda universitetssystemet liksom innehållet i undersökningarna gör 

dock att många undersökningar har ett begränsat värde för jämförelser med 

svenska data, utom på en del punkter. 

Svenska undersökningar saknas emellertid inte. Förutom redan nämnda (Korpi, 

1969 a och b, Johansson och Ottosson, 1973, Gesser, 1967) finns bl a 

Goldman m fl (1968) som i likhet med amerikanska studier studerat person-

lighetsvariabler, Fredriksson (1969) som sammanfattar en rad mindre svenska 

undersökningar, Albinsson m fl (1969), Elsässer (1967), Hartman och Jenner 

(1973) m fl. 

En intressant svensk studie är Hartmann (1973) genom att den har en mer 

teoretisk ansats än vad de flesta undersökningar om studenter och politik 

brukar ha och som behandlar både svenska data och internationella student

rörelser. 

De Umeåstudier som presenteras i denna rapport är 'klassiskt' sociologiska 

i sin inriktning på social bakgrund och politik. Teoretiskt baseras de på 

allmänna sociologiska resonemang och politiska socialisationsteorier, för

utom den nämnda teoretiska ramen. Den kanske teoretiskt intressantaste 

anknytningen finns i Bourdieu och Passerons (1970) reproduktionsstudier 

(se nedan och Cigehn, 1975 b). Den mera ambitiösa sidan av mina undersök

ningar av studier och politik ligger väl snarast i .analysansatsen, som 

är relativt 'teoretisk' till sin karaktär och inte så vanligt förekommande 

i dessa sammanhang. 

B Sociala bakgrundsfaktorer och högre studier 

Här finns en viss men inte lika tydlig anknytning till ett stort forsk

ningsområde och en rad studier, t ex med avseende på social rekrytering 

(Gesser, 1967 och 1971, Gesser och Fasth, 1973, Johansson, L, 1970 och 
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och 1971, Holm och Häggström, 1972, Szymczak och Tängdln, 1973, Hammarberg 

och Häggström, 1974, för att nämnda några av senare datum) och med av

seende på val av studier, studieresultat, studiemotivation etc. Inom detta 

omnare område finns en rad studier inom det pedagogiska området av vilka 

Inga Elgqvist-Saltzman (1973) förtjänar att nämnas speciellt eftersom hon 

arbetat med Umeådata och i likhet med mig funnit att kvinnorna är rörligare 

inom utbildningssystemet än männen. Bland de sociologiska finns även här 

Gesser (1967 och 1971) till vilken det finns många paralleller, Swärd m fl 

(1968) Sjöstrand (1968), Styrborn (1969), Styrborn och Trost (1970). 

Vid pedagogiska institutionen i Göteborg har bedrivits studier inom olika 

projekt (Kompass och Tips) som behandlar universitetsmiljön, men dessa har 

dock mera allmän anknytning till de studier som sammanfattas här genom 

tyngdpunkten på undervisningsförlopp och direkta miljöbeskrivningar (Dahllöf 

och Lundgren, 1970, André, 1972). 

C Social bakgrund, utbildning och karriär 

Ytterligare ett forskningsområde, till vilket det finns viss anknytning 

och som kanske är det mest intressanta, handlar grovt sett om vad som 

är viktigast för vuxenkarriären (= löner, inflytande, yrkesstatus, social 

status etc): den sociala bakgrunden eller utbildningen. Området rör i ett 

vidare perspektiv än område B ovan frågan om utbildningens jämlikhets-

skapande effekter, även om man ibland kanske på ett alltför ytligt sätt 

sätter likhetstecken mellan individuell social rörlighet och jämlikhet. 

Här finns en rad olika studier, bl a Duncan m fl (1972), Jencks m fl (1972), 

Fägerlind (1975) vilka visat på den sociala bakgrundens och socio-ekonomiska 

faktorers stora, både direkta och indirekta (över utbildningen), effekter 

på yrkesstatus och inkomst, Jencks m fl (a a) är en uppmärksammad kritik 

av utbildningens möjligheter att skapa jämlikhet. Fägerlind (a a) är en 

uppföljning av Husens berömda 10-åringår i Halmö 1938 och visar liksom 

Husln (1969) bl a att socio-ekonomiska faktorer är viktigare än intelligens 

('cognitive ability') för yrkesstatus och inkomst. 

Den anknytning som finns till dessa studier ligger på ett indirekt plan 

(vi har ju ännu inte kunnat följa upp panelen efter studietiden) genom att 

de studier som presenteras här gäller den sociala bakgrundens inflytande 

kontra erfarenheter av utbildningstiden för handlandet under studietiden 
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och, som vi snart skall se, det visar sig att den sociala bakgrunden haft 

stor betydelse för både utbildningsbeteende och politiskt beteende samt 

ett social bakgrund varit viktigare än alla de andra undersökta variablerna. 

Detta är kanske en indikator på att vi måste börja värdera utbildningen och 

utbildningstiden i andra termer än vad som varit vanligt, även om naturligt

vis universitetstiden sätter djupa spår hos individen och påverkar beteende 

och handlande senare i livet (Newcomb, 1943, Newcomb m fl, 1967). 
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2 STABILITET OCH INSTABILITÈT I PARTIPOLITISKA SYMPATIER 

2.1 Social bakgrund« studier och politik*^ 

NMr studenterna i päneieh började läsa vid Umeå Universitet och högskolor 

hösten 1970 häde säkerligen många vissa förhahdskuriskajiér òm Utneå , univer

sitetet och studetitertta. t>e allra flesta vistete nog att Uméê var yhgst 

och mitifct alv de 'stora' universiteten (sie för övrigt bilaga 2). Många 

kände säkert också till att Umeås studenter i pressen fått epitetet att 

vara Sveriges "rödaste" och en hel del av dem som kom till Umeå gjorde 

det sannolikt för den politiska miljöns skull. Med det tidigare citatet 

från Donovan och Shaevitz (1973) i minnet är det då kanske inte förvånande 

att hela 62 % av panelen ändrade politisk uppfattning under de två första 

studieåren. Detta särskilt om man också vet att universitet, studentkår, 

matsal ('campus') samt bostäder ligger relativt koncentrerat med goda 

kommunikationer och korta avstånd. En social och fysisk miljö som karak

teriseras av en sådan överblickbarhet och närhet möjliggör ju också för 

nya studenter att relativt snart få kontakter med kamrater och politiska 

grupper samtidigt som de politiska organisationerna har lätt att sprida 

information och budskap. "The existence of a large number of students at 

one location, with similar interests, and subject to similar stimuli from 

the environment, gives a powerful impetus to organizational activities of 

all kinds. It is difficult to imagine a more cohesive community from which 

to recruit members". (Altbach, 1966). Men, även om detta är en del av för

klaringen till de förändringar som skedde i panelen, så är det långt ifrån 

hela förklaringen. Visst är studiemiljön av betydelse, men dess betydelse 

måste tolkas i termer av vad som hänt studenterna före universitetstiden, 

sociala och klassmässiga förändringar i samhället i stort samt de studerade 

individernas sociala situation. 

Det finns flera skäl till att studera studenters partipolitiska sympatier 

och betydelsen av social bakgrund i sammanhanget. Dels tycks det s k 'klass-

röstandet* (dvs att arbetarklassen röstar socialistiskt och att medel- och 

1) Sammanfattning av rapporten: Social bakgrund, studier och politik -
några paneldata från Umeå (Cigéhn, 1975 c). 

2) Humanistisk, matematisk-naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig, medi
cinsk och odontologisk fakultet, socialhögskolan och lärarhögskolan 
(mellanstadielärarutbildningen). 
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överklassen röstar borgerligt) uppvisa en vikande trend i allmänhet 

(Indikator, februari 1975), dels utgör studenter en speciell grupp såväl 

politiskt som socialt. 

En allmänpolitisk aspekt på studenter och politik finns i det faktum att 

studenterna efter studietiden kommer att inta betydelsefulla yrkespositioner, 

även om akademikerrollen sedan 70-talets början påtagligt förändrats både 

på grund av det växande antalet akademiker och förändrade arbetsuppgifter. 

Det är högst rimligt att anta att de långtidsutbildades politiska betydelse 

kommer att öka i takt med den offentliga sektorns tillväxt. Allt fler tjänste

män kommer att fatta dagliga rutinbeslut med politiska implikationer. Givet 

detta är det inte oväsentligt för något politiskt parti, vare sig det är 

regeringsbärande eller inte, var tjänstemannakadern inom offentlig för

valtning står politiskt. Om man dessutom lägger till utbildningssektorn 

och dess betydelse i socialisationsprocessen, så är det uppenbart att 

studenternas partipolitiska hemvist inte bara är av intresse så länge de 

studerar och särskilt inte om man antar att universitetstiden i stor ut

sträckning bestämmer den framtida politiska uppfattningen. 

2.1.1 Den sociala bakgrundens betydelse för förändringar i partipolitiska 

sympatier 

Det kanske mest kända sambandet i samhällsvetenskapliga sammanhang är sam

bandet socialgruppstillhörighet - politisk uppfattning. (Det svenska social-, 

gruppsmåttet skapades ju för övrigt i samband med mycket tidiga väljar-

undersökningar). Studenter intar dock en särställning när det gäller so

cialgruppstillhörighet* ̂ och social position, vilket beror på att studenten 

under studietiden befinner sig i rörelse från en social position bestämd 

av föräldrarnas till en social position som delvis kommer att bestämmas 

av de egna studierna. 

Förut var det vanligt att studenter från arbetarhem under studietiden vid 

universitetet kom att socialt identifiera sig med sin framtida situation 

och därmed också politiskt överge sin bakgrund, vilken oftast var social

demokratisk. Mycket har dock hänt sedan den tid då det tycks ha varit 

1) Umeå intar också en särställning i Sverige med avseende på social rekry
tering av studenter (Swärd m fl, 1968, Cigéhn och Karlsson, 1971, Hammarberg 
och Häggström, 1974), vilket återspeglas i en social sammansättning bland 
studenterna som minst avviker från befolkningens. Detta har mest troligt 
att göra med den regionala rekryteringen till Umeå universitet. 
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regel att arbetarstudenter Övergåv sin förankring i arbetarrörelsen och 

blev borgerliga. Dels ger inte längre universitets- och högskolestudier 

automatiskt ett välavlönat yrke med hög status, dels har, som påpekats, 

klassröstandet i allmänhet förändrats och dels finns inte längre samma 

politiska bas vid universitetet för en student ur arbetarklassen att över

ge en socialt bestämd socialistisk uppfattning. Det har också visat sig 

att studenter från arbetarhem inte längre är mer borgerliga än sina fäder 

(Korpi, 1969, Gesser, 1971, Johansson och Ottosson, 1973), vilket också 

gällde för panelen. 

Studenter utgör ju en i flera avseenden rörlig grupp och om man tar hänsyn 

till detta och ovan omtalade förhållanden så borde man också i den studerade 

panelen finna en politisk rörlighet som dels tar sig uttryck i att arbetar-

studenter inte förborgerligas och att medel- och överklasstudenter går till 

vänster. Om man så lägger till den höga andelen arbetarstudenter och vänsterns 

styrka i Umeå,1^ så borde dessa tendenser vara särskilt tydliga i den stu

derade panelen. 

Naturligtvis spelar inte bara den sociala bakgrunden roll utan också den 
2 )  

politiska uppfattningen i hemmet. För panelens del var dock det s k 

'klassröstandet* bland fäderna utpräglat endast för dem i socialgrupp III. 

Det var bara bland fäderna i socialgrupp I som en majoritet hade en borger

lig politisk uppfattning och panelen är säkerligen unik med den höga andelen 

socialistiska fäder i socialgrupp I och II. Huvudtendensen i det klassiska 

sambandet mellan socialgrupp och politisk uppfattning var ändå klart markerad 

bland dessa fäder. Dessutom var överensstämmelsen stark mellan fädernas 

politiska uppfattning och den uppfattning panelen hade vid inskrivningen 

hösten 1970, särskilt bland dem med en socialistisk far. 

1) Man har antagit att det är den höga andelen studerande vir socialgrupp 
III som är bas för vänsterns styrka i Umeå. Detta antagande äger en viss 
rimlighet, men är ändå en alltför ytlig och mekanisk tolkning av sociala 
sammanhang. Däremot kan denna höga andel studenter med arbetarbakgrund 
få till resultat, via närhet-likhet under studietiden, att studerande 
från socialgrupp I och II inte avskärmar sig och blir den viktigaste re
ferensgruppen. Därför kan också studenter ur medelklassen utgöra rekry
teringsbas för vänstern. 

2) Den mångomtalade konservatismen bland amerikanska arbetarstudenter har ofta 
visat sig vara resultat av föräldrarnas koservatism (se t ex Braungart, 1971). 
I Sverige ser vi mera sällan kombinationen arbetarbakgrund - konservatism 
hos föräldrarna, utan den mera klassiska arbetarbakgrund - socialism, vil
ket också tycks gälla England (Abbot, 1971). Detta är en viktig skillnad 
mellan svenska (europeiska?) och amerikanska studenter som man bör ha i 
minnet. 
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Utifrån detta var det heller inte förvånande att den sociala bakgrunden 

fortsatte att sätta sin prägel på panelens politiska uppfattningar under 

studietiden. Studenterna ur socialgrupp III var oftast socialister både 

i början och i slutët av den studerade perioden, trots att andelen socialis

ter minskade och andelen osäkra ökade. Även otri andelen socialister hela ' 

tiden var minst bland studenterna från socialgrupp I så var det faktiskt 

bara bland dessa som det förekom någon ökning av andelen socialister. Del

vis kan förändringar i attityder hos eh viss grapp ses som en anpassning 

till omgivningen och då är ju heller inté ökningen av andeleh socialister 

bland socialgrupp I-studenterna förvånande eftersota dessa startade på en 

relativt låg nivå vad avser andelen socialiste* (37 

Nettoresultatet äv denna förändring Var att studenter med olika social 

bakgrund blév mera lika varandra utider stlidietiden med avseende på andelen 

socialister. Men - den iakttagna minskningen i socialistiska sympatier 

i panelen berodde i huvudsak på en mycket kraftig minskning i sympatier 

med det socialdemokratiska partiet. Samtidigt ökade sympatierna med de övriga 

socialistiska partierna (främst Vpk) påtagligt. Om man med den diffusa termen 

"vänstervridning" avser övergång från borgerliga till socialistiska sympatier 

då skedde ingen sådan i panelen som helhet. Om man däremot avser övergång 

till sympatier med någon rörelse till vänster om socialdemokratin, då skedde 

en tydlig vänsterorientering i paneJen och här var det studenterna ur social

grupp II som svarade för den kraftigaste och studenterna ur socialgrupp III 

för den svagaste "vänstervridningen", men även dessa senare gick kraftigt 

till vänster. 

Det minskade stödet till socialdemokratin i panelen innebar dock inte att 

det skedde någon omfördelning av den sociala sammansättningen bland de 

socialdemokratiska sympatisörerna. Tvärtom - det kvarvarande stödet kom 

i ännu högre grad från studenterna ur socialgrupp III. En viss omfördel

ning i den sociala sammansättningen bland sympatisörerna med de övriga 

socialistiska organisationerna skedde dock. Däremot ökade inte andelen 

socialgrupp I-studenter bland sympatisörerna med dessa. Den omhuldade tesen 

att vänstern i stor utsträckning rekryterar sina sympatisörer från överklass 

och högre medelklass (= socialgrupp I) får alltså inte heller i vårt material 

något stöd. 

1) I slutet av den studerade perioden var 43 % socialister, 31 % borgerliga 
och 22 % osäkra bland studenterna ur socialgrupp I. Motsvarande siffror 
för dem ur socialgrupp II: 48, 26 och 26, samt för dem ur socialgrupp III: 
57, 25 och 18. 
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Om man tittar närmare på den grupp som var socialdemokrater vid inskriv

ningen (socialdemokratin var det populäraste valet i samtliga socialgrupper 

vid inskrivningen hösten 1970) så finner man att det var viktigast att ha 

en far i socialgrupp III for att förbli socialdemokrat under studietiden. 

Bland dessa ursprungliga socialdemokrater hade studenter ur socialgrupp I 

och II lättast att övergå till sympatier med någon organisation till vänster. 

Det var alltså ett starkare motstånd att övergå till sympatier med kommu

nistiska partier och organisationer bland socialdemokratiska studenter från 

arbetarhem än från andra hem. Troligtvis är detta socialt och historiskt 

betingat. Många av föräldrarna till dessa studenter upplevde 40- och 50-talets 

starka anti-kommunism och särskilt bland dem som var arbetare kan den hårda 

anti-kommunismen från den fackliga och politiska kampen på arbetsplatserna 

ha förts över på barnen. Om man därtill lägger att kopplingen mellan pri

vata sociala förhållanden och socialdemokratiska sympatier är (och var) 

mera direkt i ett arbetarhem än i andra hem så är det sannolikt att bind

ningen till det socialdemokratiska partiet upplevs mindre stark för en 

socialdemokratisk student från ett ieke-arbetarhem. Även i fråga om de något 

mer ovanliga övergångarna till borgerliga sympatier bland de ursprungliga 

socialdemokraterna kunde man finna ett klart samband med social bakgrund: 

det var minst ovanligt med sådana övergångar bland dem ur socialgrupp I 

och mest ovanligt bland dem ur socialgrupp III. 

De som oftast övergick till en osäker (indifferent) hållning från att ha 

haft en bestämd partisympati var de ursprungligen borgerliga studenterna 

ur socialgrupp II. Detta var sannolikt ett resultat av korstryck där hem

miljön påbjöd fortsatta borgerliga sympatier medan studentmiljön favorise

rade socialistiska sympatier. Skälet till att inte fler av dessa studenter 

från de sociala mellanskikten»vars klassmässiga situation är både socialt 

och politiskt labil, övergick till socialistiska tynpatier var antagligen 

just deras egen ursprungliga uppfattning. Detta antagande stöds också av 

att bland de ursprungligen osäkra var det oftast studenterna ur socialgrupp 

II som blev socialister. 

Det är uppenbart att den sociala bakgrunden fortsatte att påverka panelens 

politiska beteende under studietiden, både i fråga om innehåll och rikt

ningar. Särskilt tydliga var skillnaderna i rörelsemönster och i vissa 

undergrupper, t ex bland dem som var socialdemokrater när de började läsa 

vid universitet och högskola. 
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2.1»2 Kön ôch förändringar i partipolitiska sympatier 

En rad olika studier har visat att kvinnor oftare än män är borgerliga 

och att kvinnorna mindre ofta har någon bestämd partisympati. Det finns dock 

skäl att anta att manliga och kvinnliga studenters sociala situation under 

studietiden inte skiljer sig åt i lika hög jrad som t ex yrkesarbetande mäns 

och hemarbetande kvinnors sociala situation, varför eventuella skillnader 

mellan manliga och kvinnliga studenter mera får sökas i förhållanden före 

studietiden. Olika uppfostran mellan pojkar och flickor, olika förväntningar 

inför studier och framtid samt olika socialt ursprung är troligen viktigare 

i det här sammanhanget. En av svårigheterna med att få stöd hos kvinnorna i 

kampen för lika villkor mellan män och kvinnor har varit att kvinnorna bland 

annat genom sin uppfostran, syftande till att bli ett bihang till mannen, 

en god mor osv, också kommit att omfatta vissa grundläggande borgerliga 

värderingar. 

När det gäller denna klassiska, socialt betingade, bild av kvinnan som 

politisk varelse, så stämmer den bara i ett avseende på den studerade 

panelen: en högre grad av osäkerhet. Skillnaden härvidlag ökade också under 

de två åren och den ursprungliga större osäkerheten bland kvinnorna kan 

också vara ett tecken på att även de kvinnor som uppgav någon partisympati 

hösten 1970 var mindre säkra på sin uppfattning. Detta kombinerat med det 

politiska korstrycket i studentmiljön skulle då kunna vara en förklaring 

till den ökande skillnaden. 

Men - i fråga om borgerliga sympatier var kvinnorna i panelen klart mindre 

borgerliga än männen. Däremot var skillnaderna små när det gällde socia

listiska sympatier och uppenbart gick kvinnornas större osäkerhet ut över 

de borgerliga sympatierna. Tidigare Umeå-data (korpi 1969) visade också att 

kvinnorna mindre ofta uttalade borgerliga sympatier. Det är naturligtvis 

tankeväckande att det till Umeå kommer kvinnliga studerande som är mindre 

borgerligt inriktade än sina manliga kamrater. Man kan fråga sig om det är 

ett resultat av ett medvetet politiskt val av studieort som gör att Umeå

studenterna i så stor utsträckning utgörs av socialister (jfr med t ex 

Uppsala, Hartmann och janner 1973) och att kvinnorna är mindre borgerliga 

än männen eller om detta bara återspeglar sociala och politiska förhållanden 

i Umeås upptagningsområde. Det troliga är väl att det är resultat av både 

dessa och andra faktorer. Väljer man studieområde efter politiska sympatier 

(se nedan) så kan man också välja studieort. 
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Precis som i fallet med socialgrupp visade sig intressanta skillnader bland 

dem som var socialdemokrater vid inskrivningen hösten 1970. Männen var efter 

två år oftare kvar som sympatisörer, medan kvinnorna oftare gick till vänster. 

Männen fördelade dock sina övergångar till vänster jämnare över de två åren. 

De en gång socialdemokratiska Kvinnor som gick till vänster gjorde det i 

huvudsak först under andra läsåret. Detta tyder på att de kvinnliga studen

terna behövde första läsåret för att smälta in i miljön innan de lät sig 

påverkas. Detta i sin tur kan vara ett tecken på att kvinnorna var mindre 

bekanta med universitetsmiljön i förväg, mindre förberedda på innebörden 

av att studera vid universitet och högskola, Det ligger också nära till 

hands att anta att de kvinnliga studenterna under gymnasietiden var mindre 

politiskt skolade och därför även på detta sätt mindre förberedda inför den 

starkt politiska miljön bland Umeåstudentema. 

Oberoende av partisympati var männen stabilare än kvinnorna. Stabilast i 

sina partisympatier var de män som var borgerliga hösten 1970 och mest 

rörliga var de kvinnor som var borgerliga vid samma tidpunkt. 

2.1.3 Studieval och förändringar i partisympatier 

Från olika undersökningar (t ex Peterson, 1968, Keniston, 1967, Trent och 

Craise, 1967) vet vi, och detta bekräftas också av den studerade panelen, 

att det finns vissa relationer mellan studieval och politiska preferenser. 

Studenter med bestämd yrkesinriktning vid vissa klart yrkesinriktade ut

bildningar (t ex blivande ingenjörer, företagsekonomer och lärare som ut

bildas vid lärarhögskolor) brukar vara både politiskt konservativa och 

politiskt inaktiva, medan studenter vid mindre tydligt yrkesförberedande 

utbildningar av humanistisk och samhällsvetenskaplig karaktär samt blivande 

socialarbetare brukar vara politiskt radikalare och aktivare. I panelen vi

sade sig också humanister, samhällsvetare samt framför allt blivande social

arbetare vara mer socialistiskt inriktade än de andra. Detta gällde hela 

den studerade perioden, alltså även i början, vilket alltså är ett uttryck för 

för att valet av studier delvis bestämts av den politiska uppfattning man hade 

före studiernas början. Aktivast var dessutom de studerande vid socialhögskolan 

om man vill ge aktivitet en så svag innebörd som att överhuvud uppge någon 

partisympati. 
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Studievalet påverkades inte bara utan påverkade också. Den kraftigaste ok -

ningen ar vänstersympatier (=sympatier till vänster om det socialdemokra

tiska partiet) återfanns bland de studerande vid socialhögskolan och därefter 

bland de studerande vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Det är kanske inte 

förvånande att studier om samhälle och sociala problem mera än andra studier 

bidrar till att öka intresset för de politiska organisationer som mest tyd

ligt baserar politik och samhällsuppfattning på en samhällsvetenskaplig 

teori, en teori som dessutom är den mest övergripande och allomfattande, 

dvs marxismen. 

En intressant förändring skedde också bland de studerande vid socialhög

skolan, den mest 'genompolitiserade' gruppen, som i början av perioden 

uppvisade en mycket låg andel politiskt osäkra, men som också svarade för 

den kraftigaste ökningen av denna andel under andra läsåret. Detta var 

säkerligen ett svar på korstryck i studentmiljön, som vid socialhögskolan 

både är mera sammanhållen än andra och som dessutom vid denna tid karakteri

serades av hårda politiska diskussioner. Många med oklara partisympatier 

föredrog antagligen i det läget att inte alls ta ställning framför att ta 

någon entydig sådan. 

Helt andra förhållanden råder vid lärarhögskolan med sina annorlunda tradi

tioner och med studier som inte på samma sätt inbjuder till politiska diskus

sioner samt med sina mera borgerligt orienterade, indifferenta och politiskt 

inaktiva studerande. Dessa förhållanden kan också ha gjort det mindre svårt 

att ta politisk ställning för en del lärarhögskolestuderande i panelen och 

detta kan också förklara att andelen osäkra minskade samtidigt som det 

bidrar till förklaringen varför dessa studerande mera än andra i panelen 

beskrev den traditionellt akademiska politiska utvecklingen: att bli mera 

borgerliga under studietiden. Samtidigt förekom också en märkbar ökning 

av vänstersympatier varför man säga att bland dem i panelen som påbörjade 

sina studier vid lärarhögskolan hösten 1970 skedde en politisk polarisering 

under de två första studieåren. 

Den helt olikartade utvecklingen av de studerande i dessa två olika studie

miljöer är- en bekräftelse på att en del av de politiska förändringarna i 

panelen helt visst går att föra tillbaka på förhållanden i studiemiljön, 

men resultaten av den sociala bakgrundens (inkluderande kön) visade också 

att uppväxtförhållanden fortsatte att påverka det politiska beteendet 

under studietiden. 
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2.2 Social bakgrund eller universitetsmiljö?1^ 

De politiska förändringar som kan iakttas bland studenter hänger också 

samman med förändrade samhälleliga förhållanden. Dagens student kan i all

mänhet t ex inte automatiskt vänta sig ett välavlönat yrke och en god social 

position efter studierna och får alltså inte heller någon utpräglad privili-

gerad ställning som behöver försvaras med eller hör ihop med en borgerlig 
2 )  

politisk uppfattning. 

Men, i^ denna samhälleliga förändring så fortsätter utbildningen och uni

versitetssystemet att bidra till reproducerandet av klassmässiga förhållanden 

och relationer som en huvudtendens utifrån tidigare förhållanden. (Den fort

satta sociala snedrekryteringen till högre utbildning är en aspekt på detta.) 

Bourdieu (1974) menar t ex att det är utbildningssociologins viktigaste 

uppgift att studera denna reproduktion via utbildningssystemet. Bourdieu 

(och Passeron, 1970) har dock tydligen inte tänkt sig att reproduktions-

begreppet också kan omfatta politisk reproduktion, vilket jag, än så länge 

på ett spekulativt plan, menar att det mycket väl kan göra. 

3) 
Tankegångarna utvecklas något mera i rapporten Stabilitet och instabili

tet i partipolitiska Sympatier (Cigehn 1975 b) och mynnar ut i följande 

spekulation: Akademikernas samhälleliga roll som en del av samhällets 

högre sociala skikt har bland annat bestått i att utgöra en relativt libe

ral och framstegsvänlig del av detta skikt. Som sådana har akademikerna om

fattat vissa liberala idéer, t ex yttrandefrihet och forskningens frihet. 

Den vänsterorientering medelklasstudentema uppvisar kan mycket väl tolkas 

som en återspegling av det faktum att liberalismen som politisk företeelse 

uppenbarligen spelat ut sin roll på grund av samhälliga förändringar och 

kapitalismens utveckling« Socialistiska organisationer till vänster om 

socialdemokratin kan ha övertagit liberalismens roll som företrädare för 

de frihetsideal som liberalismen stått för och som länge attraherat aka

demiker och intellektuella, men nu insatta i ett helt annat socialt perspek

tiv. De förändringar i samhällets dominerande ideologi som betingats av 

1) Sammanfattning av rapporten Stabilitet och instabilitet i partipolitiska 
sympatier (Cigehn 1975 b) 

2) En intressant hypotes i det här sammanhanget förs fram av 0'Kane (1975) 
som menar att de amerikanska medelklasstudenternas politiska radikalism 
och kritik av det kapitalistiska samhället helt enkelt beror på att de 
faktiskt är soaialt nedåtinobila. 

3) Värdefull kritik av dessa tankegångar har jag fått av Amedeo Cottino, 
som också själv behandlat Bourdieu och Passerons resonemang (Cottino 1973). 



24 

samhälleliga och ekonomiska förändringar tenderar att gå mot socialt sam

arbete och här passar varken konservativa eller liberala idler in utan 

hellre ett radikalt alternativ till vänster om det dominerande politiska 

partiet. Detta särskilt som det socialdemokratiska partiets politik kommit 

att stå för negativa aspekter på socialt samarbete: social teknologi, anpass

ning till det rådande samhällssystemet, överskylande av klassmotsättningar 

osv. 

Den huvudsakliga innebörden av resonemanget är att över- och medelklasstuden-

ternas vänsterorientering under universitetstiden inte utgör någon brytning 

med utbildningssystemets roll att bidra till reproduktionen av ideologiska, 

klassmässiga och politiska förhållanden. Denna vänsterorientering är i stället 

ett uttryck för vissa samhälleliga och ideologiska förändringar och att 

akademikerna i denna situation 'reproducerar' sin roll som en 'progressiv* 

del av över- och medelklassen.Den kraftiga politiska rörligheten bland fram

för allt studenterna ur socialgrupp I och II kan i det här perspektivet då 

också ses som ett uttryck för en ideologisk och politisk osäkerhet beroende 

på att dessa förändringar samtidigt skapar oklarhet om var man klassmässigt 

hör eller kommer att höra hemma efter studietiden. Den dubbla insikten hos 

individen att akademikern både håller på att förlora sin traditionellt pri-

viligierade ställning och ändå samtidigt kommer att fortsätta att besätta 

viktiga samhällsposter kan utgöra en möjlig förbindelselänk mellan individens 

politiska handlande och den klassmässigt reproduktiva processen på samhälls

nivån. 

Den förändring som sker med studenterna under studietiden skulle då, precis 

som Donovan och Shaevitz (1973) framhållit, ligga i linje med en utveckling 

som redan var på gång och jag menar att detta gäller både på mikro- och 

makronivå och att kopplingen mellan dessa båda nivåer får göras på ungefär 

det sätt som den presenterade teoretiska ramen anger. 

Den analys av den sociala bakgrundens kontra universitetsmiljöns betydelse 

för förändringar i partipolitiska sympatier under studietiden som jag genom

fört får då också en vidare innebörd än den något begränsade som frågeställ

ningen i snäv tolkning kan innebära. 
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Syftet med multivariatanalysen (enligt Coleman, se inledningen) av olika 

faktorers betydelse för den politiska stabiliteten under studietiden kan, 

vilket redan framhållits, delas upp på följande sätt: 

a) att undersöka den relativa styrkan hos den sociala bakgrunden (mätt med 

faderns socialgruppstillhörighet) jämfört med några andra viktiga faktorer 

i den politiska socialisationsprocessen; 

b) att undersöka vilka faktorer som tillsammans med den sociala bakgrunden 

(i samtidig påverkan) förklarade mest av variationen i politisk stabi

litet; 

c) att undersöka universitetsmiljöns betydelse för den politiska stabili

teten under studietiden. 

När det gäller universitetsmiljöns betydelse så har jag inte använt mig 

av några direkta mått på dess inflytande utan indirekta, dels genom själva 

rörligheten och dels genom panelens redovisade egna politiska erfarenheter 

av första studieåret. 

Antagandet om universitetsmiljöns betydelse innebär samtidigt ett antagande 

om att universitetsmiljön har olika inflytande på studenter med olika bakgrund. 

Om studerande med olika social bakgrund skiljer sig åt med avseende på politisk 

stabilitet under universitetstiden så är detta också en första indikator på 

att de faktorer i universitetsmiljön som verkar i förändrande riktning gör 

detta olika och olika starkt för studerande från olika uppväxtmiljöer. 

Den sociala process som stüderats med hjälp av analysmodellen (se inled

ningen) kan grovt indelas på följande sätt: 1) uppväxtmiljö, 2) politisk 

utveckling före universitetstiden, 3) politiska erfarenheter av första 

studieåret vid universitet och högskola. Utfallet av denna politiska socia-

lisationsprocess, byte eller fasthållande av den politiska uppfattning man 

hade vid inskrivningen till universitet och högskola, har alltså fått utgöra 

den huvudsakliga beroende variabeln i analysen. Det grundläggande antagandet 

är att de erfarenheter man gjorde före universitetstiden kommer att verka 

i universitetsmiljön och dämmed också ingå i den uppsättning samverkande 

faktorer som bidrar till en ändrad (eller fasthållen) partisympati. 
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En mycket stabil tendens visade sig snart och fortsatte genom hela analysen: 

den sociala bakgrundens starka inverkan på den politiska stabiliteten. Ingen 

av de andra uppväxtmiljöfaktorerna visade sig vara tillnärmelsevis så starka 

som faderns socialgrupp. Indikatorer på uppväxtmiljön som till sist visade 

sig ha någorlunda starka relativa förklaringsvärden var faderns politiska 

uppfattning och gemensamma intressen med fadern. 

Ett syfte med att studera kombinerade effekter av olika uppväxtmiljöfak

torer var att söka finna varför socialgrupp som mått på social bakgrund 

differentierade så starkt med avseende på politisk stabilitet. Socialgrupp 

är ju ett relativt oprecist mått på sociala erfarenheter (se dock Johansson, 

S, 1970, som pekar på att socialgrupp trots detta är en av de bättre indi

katorerna på sociala erfarenheter), och det känns därför otillfredsställande 

att formulera sig i termer av att socialgrupp som mått på social bakgrund 

förklarar en stor del av den politiska rörligheten. Men nu visade det sig 

alltså att andra Uppväxtmiljöfaktörer, istället för att ge någon lösning 

till varför den sociala bakgrunden varit så betydelsefull, förstärkte be

tydelsen av faderns socialgruppstillhörighet. 

Eftersom studenterna ur socialgrupp III var de politiskt mest stabila och 

inga av de andra undersökta uppväxtmiljövariablerna kunde ge något till

fredsställande svar varför det var på det viset så återstår bara en speku

lation: den politiska uppfattningen (oberoende av innehåll) var starkare 

förankrad i sociala erfarenheter bland studenterna ur socialgrupp III, 

vilket skulle kunna utgöra en del av förklaringen till deras större mot

stånd mot politisk rörlighet under studietiden. Här kan man då också tänka 

sig att den politiska uppfattningen bland studenterna ur socialgrupp I och II 

mera var ett resultat av teoretiska och intellektuella överväganden. Sam

tidigt tillkommer för dessa också det sociala och politiska vakuum som jag 

talat om tidigare. 

I de flesta fall har antaganden om samband mellan vissa faktorer och poli

tisk stabilitet visat sig gälla för den sociala process panelen genomgått. 

Många gemensamma intressen med fadern, lågt intresse för politik och låg 

politisk aktivitet såväl före som under studietiden samt stor tilltro till 

det parti man sympatiserade mest med hösten 1970 verkade alla i riktning 

mot politisk stabilitet. 
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Det var dock kanske något förvånande att tendensen till stabilitet var 

starkare bland dem med en borgerlig far i socialgrupp III och som själva 

var borgerliga vid inskrivningen med tanke på den framförda spekulationen 

ovan om varför de studerande ur socialgrupp III var stabilast. Men dels 

kan som bekant en besvikelse över kvardröjande 'onda1 förhållanden leda 

till en besvikelse på socialdemokratin och till att man sätter sin lit till 

borgerliga partier, dels är det inte ovanligt med borgerliga sympatier bland 

småbrukare (vilka ju tillhör socialgrupp III) och dels är det troligen sär

skilt svårt att ändra uppfattning för en individ som redan avvikit från det 

politiska huvudmönstret i sin samhällsklass. 

Den stora rörligheten bland dem med låg tilltro till det parti man sympa

tiserade mest med förefaller självklar och därför är det snarare förvånande 

att denna variabel inte oftare än som var fallet var den relativt starkaste 

variabeln. I den trevariabelkombination av variabler från var och en av de tre 

urskiljbara faserna i den sociala processen som förklarade mest av variationen 

i politisk stabilitet var dock denna faktor starkast och socialgrupp svagast. 

Resultatet tillhörde dock undantagen och vissa interaktionseffekter kan ha 

spelat in. 

I den trevariabelkombination som uppvisade det starkaste totala (relativa) 

förklaringsvärdet ingick ingen indikator på politiska erfarenheter av första 

studieåret och detta är ett exempel på ytterligare en viktig tendens i det 

redovisade materialet: Endast undantagsvis uppvisade någon indikator på 

politiska erfarenheter av första studieåret större relativ styrka än fak

torer som verkat före universitetstiden och i de fall där trevariabelkom-

binationerna innehöll två sådana indikatorer blev de totala förklarings

värdena relativt låga.1^ 

Denna tydliga tendens som visar att de politiska erfarenheterna av univer

sitets- och studentmiljön inte hade den stora betydelse man kanske kunde 

ha förväntat sig innebär dock inte, vilket jag påpekat tidigare, att uni

versitetsmiljön skulle ha varit oviktig för den politiska förändringen i 

panelen. Förändringarna låg säkerligen i linje med én redan påbörjad process 

1) Det bör också påpekas att när man utesluter socialgrupp ur trevariabel-
kombinationer så minskar differenserna och det totala värdet blir rela
tivt lågt. Det förefaller som om man måste hålla socialgrupp under kont
roll för att få fram betydelsen av andra variabler. 
Det förtjänar också att påpekas att kön var svagare än socialgrupp när 
det gällde att förklara den studerade politiska rörligheten. 
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och universitetsmiljöns betydelse får därför tolkas i ungefär följande termer: 

de ackumulerade politiska och sociala erfarenheterna frän tiden före univer

sitetet bröt igenom pä allvar först vid universitetet och den starkt poli

tiska student- och universitetsmiljön kom att fungera som en katalysator genom 

vilken dessa erfarenheter bröts och gjorde att sä många kom att ompröva sina 

tidigare partipolitiska sympatier.Panelmedlemmarna skulle säkerligen ha om

prövat sina politiska sympatier even i andra sociala miljöer, men inte i 

lika stor omfattning och inte lika snabbt. 
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3 STABILITET OCH INSTABILITET I UTBILDNINGSVAL1^ 

3.1 Social bakgrund, kon och förändringar i utbildningsval 

När studenterna kommer till universitet eller högskola har de utifrån sina 

sociala erfarenheter, sina framtidsförväntningar och sina begränsade kun

skaper om den kommande utbildningen träffat ett utbildningsval. För vissa 

är detta val mycket fast och bestämt, för andra mindre fast och för en 

tredje kategori är det fråga om ett andraval därför att de inte kommit in 

på spärrad utbildning. I undersökningen av förändringar av utbildningsvalet 

har jag dock inte skilt på dessa kategorier eftersom man ändå kommer att 

få en god bild av hur olika faktorer samvarierar med fullföljandet av en 

påbörjad utbildning. 

Ett rimligt antagande i detta sammanhang är att det krävs starka skäl för 

att i dagens arbetsmarknadssituation förlänga studietiden (och därmed också 

öka studieskulderna), vilket ju oftast blir fallet om man ändrar sitt stu

dieval. De som i den situationen påbörjar sina studier under förutsätt

ningen att eventuellt byta utbildning (vare sig det har att göra med för

hoppningen att komma in på spärrad utbildning eller är fråga om ett sökande 

efter passande utbildning) eller ändrar sig efter påbörjade studier har 

med all säkerhet andra sociala erfarenheter än den som förblir stabil i 

sitt utbildningsval. Utifrån ett sådant antagande spelar det mindre roll 

för analysen om instabiliteten är 'planerad' eller inte. 

Ett av målen med ett utbildningssystem med fasta utbildningsvägar (t ex 

"PUKAS") är att minska kostnaderna genom nedkortning av utbildningstidens 

längd, ett annat mål är att göra utbildningen mera arbetsmarknadsanpassad 

och yrkesinriktad. (Ett syfte med U 68 är ju att göra utbildningen tydligare 

yrkesinriktad än vad PUKAS-reformen kunde åstadkomma). Ett sådant system 

bygger på vissa förutsättningar: stabil och 'prognosticerbar' arbetsmarknad, 

kunskaper hos de studerande före studiernas början om utbildningens innehåll, 

utformning och konsekvenser i fråga om sysselsättningsmöjligheter osv. Om 

1) Sammanfattning av rapporten Stabilitet och instabilitet vid val av ut
bildning hos en grupp studenter (Cigéhn, 1975 a). Sammanfattningen här 
är grovt summarisk i förhållande till den mängd data som finns i rapporten. 
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studenterna av olika skäl upptäcker att systemets förutsättningar inte är 

uppfyllda och bland annat av detta skäl byter utbildning så implicerar detta 

två saker: dels är systemet irrationellt och dels desavuoeras det av stu

denterna. Ur den enskilde studentens synvinkel är dock ett byte av utbild

ning rationellt: män byter för att få en arbetsmarknadsmässigt jbättre ut

bildning eller för att få studera sådant man trivs bättre med än det man 

yia bristfällig information före studierna trodde skulle vara bra. Om ut

bildningssystemet på detta sätt är irrationellt och studenterna därför 

söker individuella lösningar på sin utbildningssituation, då blir frågan om 

sociaia bakgrundsfaktorers betydelse for stabiliteten i utbildningsvalet 

också utbildningspolitiskt relevant. fiVeh ota vi ännti inte vet vilket ut

bildningsbeteende som ur arbetsmarknadssynpunkt är bäst, att så snabbt som 

möjligt klara av en påbörjad utbildning vilken den vara må eller att pröva 

sig fram till en utbildning som man dels trivs med och som dessutom är 

marknadsanpassad, så kan man spekulera i om inte stabilitet i utbildnings

valet för många kan vara till framtida besvär. 

Om denna spekulation är riktig, då är det främst studenterna ur social

grupp III i panelen som drabbas av ett irrationellt utbildningssystem. 

Dessa var nämligen stabilare i sitt utbildningsval än de andra. Om de re

sonemang som förts är riktiga så innebär det också att de negativa konsekven

serna av utbildningssystemet främst träffar dem som redan är utbildnings-

mässigt missgynnade och detta i så fall på ett mindre känt sätt. Ett ut

bildningssystem skall naturligtvis inte vara så konstruerat att det rela

tivt sett gynnar dem som via sociala erfarenheter har möjlighet och är 

beredda att finna individuella lösningar på sina utbildningsproblem. 

Ett annat resultat i den studerade panelen får däremot en motsatt effekt 

om spekulationen om det bästa utbildningsbeteendet är riktigt. Normalt är 

kvinnorna i underläge på arbetsmarknaden oberoende av utbildningsvivå, 

men i panelen skulle männen oftare missgynnas av sitt utbildningsbeteende 

eftersom kvinnorna var rörligare i sitt utbildningsval. De mest rörliga 

kvinnorna var de som kom ur socialgrupp I och II vilket ytterligare be

kräftar den sociala bakgrundens betydelse. Vid en kontroll av vilken va

riabel som betydde mest, socialgrupp eller kön, så visade det sig att 

kön var relativt starkare än socialgrupp i fråga om val av fakultet, medan 

socialgrupp var relativt starkare i fråga om val av utbildningslinje vid 
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de filosofiska fakulteterna. Dessa skilda resultat beroende på vilket 

utbildningsval man studerar beror på att kvinnornas större rörlighet 

till spärrade utbildningar1^ (främst social- och lärarhögskolan) slår 

ut betydelsen av socialgrupp i fråga om fakultetsvalen, medan socialgrupp 

I och Il-studenternas större rörlighet mellan utbildningslinjerna slår 

ut betydelsen av kön. 

Flera resultat rörande förändringarna i utbildningsval tyder på att de 

studerande ur socialgrupp I och II oftare valde mera 'medvetet* i bemärkel-
2 )  

sen mera matnyttiga utbildningar ur arbetsmarknadssynpunkt. Exempel på 

detta var det ökande intresset för speciella ämneskombinationer utanför 

de fasta utbildningslinjerna (särskild utbildningslinje), det ökande 

intresset för ekonomutbildningen vid linje 6 och, intressant nog, ett 

ökande intresse för studier vid socialhögskolan från de studerande ur 

socialgrupp I. Kan detta vara ett tecken på studerande från socialt och 

ekonomiskt gynnade hem har börjat söka sig till utbildningar som tidigare 

inte utövat någon dragningskraft på dem, men som i dagens arbetsmarknads

läge ändå räknas som matnyttiga? 

Förändringarna i utbildningsval förändrade dock inte de uppenbart skilda 

studievalen hos manliga och kvinnliga studenter. Kvinnornas större intresse 

för humanisktisk, socialt-kurativ och pedagogisk utbildning (vid humanistisk 

fakultet, psylologutbildning, socialhögskola och lärarhögskola) och männens 

större intresse för matematisk-naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig 

kvarstod. I en del fall förstärkte rörligheten skillnaderna i studieval, 

t ex i fråga om studier vid lärarhögskolan. Totalt ökade också skillnaderna 

mellan männen och kvinnorna i fråga om 'manliga' och 'kvinnliga* studieval. 

Skall man dra några slutsatser av detta så är det mest näraliggande att 

universitets- och högskoletiden istället för att minska tendensen till 

könsbundna studieval ökade denna tendens och detta trots ett mera allmänt 

intresse för spärrade och mera yrkesförberedande utbildningar. Här fun

gerade inte universitetstiden som en tid då studerande med olika bakgrund 

blev mera lika varandra. 

1) Inga Elgqvist-Saltzman (1973) fann också på ett Umeåmaterial att kvin
norna var rörligare inom utbildningssystemet, men i motsats till mig 
fann hon att männen oftare sökte sig till spärrade utbildningar. 

2) Vilket också stämmer med andra data, bl a Gessers (1971 från Lund. 
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3'2 Stabilitet i utbildningsvalet: bakgrund eller universitetsmiljö? 

Precis som i fallet med partipolitiska sympatier har jag gjort en multi-

variatanalys av betydelsen av olika steg i en utbildningsprocess for sta

biliteten i utbildninssvalet. De steg som jag urskiljt och analyserat i 

denna process är följande: 1) social bakgrund/kön, 2) tidigare studieer

farenheter, 3) studieerfarenheter av första året vid universitet och hög

skola. Syftet med denna analys är densamma som i fråga om politiska för

ändringar. Jag skall försöka att så kortfattat som möjligt sammanfatta 

huvudresultaten. 

3.2.1 Resultat val av fakultet 

Baserat på tidigare genomgångar valde jag ut kön som indikator på (social) 

bakgrund,^^ säkerhet att den valda utbildningen skulle leda till ett bra 

arbete som indikator på tidigare studieerfarenehter och om man hade ångrat 

att man började läsa som en indikator på studieerfarenhet«» av första året 

vid universitet och högskola. Dessa förklarade tillsammans så pass mycket 

som 35 % av variationen i stabilitet i utbildningsvalet och resultatet kan 

också sägas vara ett stöd till utgångsantagandena att dessa faktorer skulle 

vara betydelsefulla. Den relativt starkaste av dessa faktorer var kön och 

den svagaste var indikatorn på studieerfarenheter vid universitet och hög

skola, dvs studieerfarenheter vid universitet och högskola betydde minst 

i den studerade utbildningsprocessen. 

Stabilast var de män som före utbildningens början var säkra på att ut

bildningen skulle leda till ett bra arbete och som inte ångrade att de 

hade börjat läsa. Instabilast var de kvinnor som före utbildningens början 

var osäkra och som efter ett års studier ångrade att de hade börjat läsa 

vid universitet och högskola. 

1) Kön brukar användas som en allmän bakgrundsvariabel utan tillägg av social, 
men kön får nog betraktas,som en i högsta grad 'social' variabel. Den 
socialt och kulturellt betingade och olika uppfostran som pojkar och 
flickor får åstadkommer ju också tydliga sociala skullnader i hand
lingsmönster hos vuxna män och kvinnor. 
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3.2.2 Resultat val av utbildningslinje 

När det gällde utbildningslinjevalen inom fil fak visade det sig att de 

utvalda indikatorerna på olika steg i den studerade processen förklarade 

hela U1 % av variationen i rörligheten. Än en gång var den sociala bakgrun

den - här mätt med faderns socialgruppstillhörighet - den relativt star

kaste och erfarenheter av studierna vid universitetet den svagaste. 

En trolig förklaring till såväl resultaten i stort som vissa delresultat 

är följande: En student från socialguppp III är socialt uppåtmobil, men 

har genom sin familjebakgrund begränsade ekonomiska resurser, vilket utgör 

ett hinder för att förlänga studietiden. I en socialt uppåtmobil situation 

spelar det säkert också mindre roll vilke t akademiskt yrke man får än att 

man verkligen får ett sådant och i en osäker arbetsmarknadssituation gäller 

det också att snabbt komma ut på arbetsmarknaden, särskilt om man befarar 

att den kommer att försämras ytterligare. 

För en student ur socialgrupp I eller II, som inte alls eller inte på 

samma sätt är socialt uppåtmobil, är det däremot viktigare vilket det aka

demiska yrket blir, att man trivs med studierna osv än en strävan efter 

kort studietid. Om man dessutom har bättre ekonomiska resurser bakom sig 

och kanske en social erfarenhet att 'kontakter' är värdefulla på arbets

marknaden, då spelar heller inte en förlängd studietid så stor roll. 

Resultaten svarade också mot denna generella förklaring, även om sambanden 

inte var lika tydligt linjära som fallet var i fråga om falultetsvalen. 

Stabilast var de som kom ur socialgrupp III, hade arbetat mycket för höga 

betyg i gymnasiet och var missnöjda med studieresultaten efter första årets 

studier. Minst stabila var de som 3com ur socialgrupp I eller II, hade ar

betat mycket för höga betyg och var missnöjda med studieresultaten. Här 

var det uppenbart att missnöjet med studieresultaten hade olika innebörd 

beroende på social bakgrund och studieambitioner. För studerande ur so

cialgrupp I och II med höga studieambitioner fungerade första årets dåliga 

studieresultat som en uppmaning till att byta utbildning medan förhållandet 

var det motsatta bland de studieambitiösa ur socialgrupp III. 



34 

Även andra delresultat visade att erfarenheter av första studieåret hade 

olika innebörder för studerande med olika social bakgrund, vilket också 

gällde i fråga om politiska erfarenheter. Detta är också ett stöd till 

antagandet att studerande med olika social bakgrund under studietiden 

tolkar och upplever likartade erfarenheter på olika sätt. 

3.3 Stabilitet i utbildningsval och stabilitet i partipolitiska sympatier 

På goda grunder kan man anta att det finns ett samband mellan stabilitet 

i utbildningsvalet och stabilitet i partipolitiska sympatier. De politiskt 

stabila skulle alltså i så fall vara stabilare i sitt utbildningsval. 

Man kan här tänka sig att individer som ändrar sin syn på samhället och sin 

livsåskådning också känner sig tvingade att ändra på ett utbildningsval 

som är gjort under andra förutsättningar. 

De politiskt stabila var också något stabilare i sitt utbildningsval både 

med avseende på val av fakultet/högskola och val av utbildningslinje, men 

bara som en mycket svag tendens.^ Av de politiskt stabila var 8H % också 

stabila i sitt val av fakultet mot 82 % av de politiskt instabila; 75 % 

av de politiskt stabila vid fil fak var stabila i val av utbildningslinje 

mot 73 % av de politiskt instabila. För att uttrycka det milt är dessa 

resultat förvånande och svårtolkade. 

Nu visar det sig dock att om man konstanthåller socialgrupp och studerar 

betydelsen av politisk stabilitet för stabiliteten i utbildningslinje

valen , så går sambanden i olika riktning i de olika socialgrupperna. Det 

var de politiskt instabila ur socialgrupp III som var mest stabila i sitt 

utbildningsval» medan sambanden gick i förväntad riktning bland de stu

derande ur socialgrupp I och II, dvs de politiskt instabila var också 

instabilast i sitt utbildningsval. 

Återigen ser vi ett resultat som visar att studerande med olika social 

bakgrund tolkat och omsatt sina sociala erfarenheter under studietiden 

på olika sätt och i skilda handlingsmönster. 

1) Dessa resultat har ej tidigare redovisats i någon rapport. 
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4 AVSLUTANDE KOMMENTAR 

Den stora betydelsen av faderns socialgruppstillhörighet som kommer fram 

i dessa studier av rörlighet i attityder och handlingar under studietiden 

är måhända inget kunskapsmässigt framsteg inom sociologin, men man borde 

ändå kunna dra vissa slutsatser av värde. Även om jag inte gett svaret 

på frågan om vad som betyder mest, den sociala bakgrunden eller universitets

miljön, för de iakttagna förändringarna i panelen, så vill jag ändå hävda 

att det är mycket som talar för följande slutsats: det är de tidigare er

farenheterna och den sociala bakgrunden som bestämmer vilken betydelse uni

versitetsmiljön får för förändringar under studietiden. 

Den undersökta panelen är kanske unik i vissa avseeeden, t ex i fråga om 

social sammansättning, men alldeles säkert inte i fråga om den sociala 

process den genomgått. Sociala erfarenheter beroende på socialt ursprung 

skiljer sig åt på ungefär liknande sätt oberoende av var man vuxit upp i 

Sverige, klasstrukturen sätter likartade erfarenhetsgränser i hela landet, 

utbildningssystemet producerar likartade studiebetingelser vid de olika 

universiteten och när arbetsmarknaden är kärv för akademiker så är den kärv 

både för Umeå- och Lundastudenter. Därför borde också det teoretiska pers

pektiv (via Bourdieu och Passeron), den analytiska koppling mellan makro-

och mikronivå som ges via den teoretiska ramen, analysansatsen och de resul

tat som presenteras i dessa studier kunna få en vidare betydelse och utgöra 

en källa till vidareföring av det teoretiska arbetet i studier av utbild

ning och social förändring. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

This thesis consists of a summary of some reports which have been written 

within the framework of an investigation called "Universitetsmiljö, studie-
/ 

effektivitet och politisk aktivitet" ("University milieu, study-efficiency 

and political activity") the aim of which is to throw some light upon the 

impact of university-life on students and their attitudes and activities, 

especially as regards their studies and politics. 

The investigation was supported by Universitetskanslersämbetet (the 

Swedish Board of Higher Education) and Statens råd for samhällsforskning 

(the Swedish State Social Science Research Council). 

The reports which have been produced within the framework of the project 

and which constitute parts of this thesis are: 

1 Cigehn, G, Karlsson, J, 1971, Umeåstudent 1970. Några data om de 

nyinskrivna studenterna vid Umeå universitet och högskolor 

höstterminen 1970. (Umeå student 1970. Some data about the 

freshmen of the autumn term in 1970 at the University and 

Colleges of Further Education in Umeå.) 

2 Cigehn, G, 1975 a, Stabilitet och instabilitet vid val av utbildning 

hos en grupp studenter. (Stability and instability in the 

choice of field of study within a group of students.) 

3 Cigihn, G, 1975 b, Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sym

patier. (Stability and instability in political party pre

ferences . ) 

H Cigihn, G, 1975 c, Social bakgrund, studier och politik - några panel

data från Umeå. (Social background, studies and politics -

some panel data from Umeå.) 

This report summarizes the most important results, especially those 

contained in reports 2, 3 and 4 above. 
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In the late sixties (in connection with the so called "student revolt") 

there were a let of studies concerning students and politics and there 

were also lots of questions and myths about the left-wing students, e.g. 

that they came from upper class homes and that their radicalism was simply 

a result of their protest against their parents. All this served as the 

take-off point for this investigation. In an earlier study the myth of 

the left-wing student's social origin was rejected. It was seen (Korpi 

1969 a and b) that in Sweden the left-wing students came mainly from 

working class homes. In the USA some studies (e.g. Lipset and Altbach 

1966, Braungart 1971, Donovan and Shaevitz 1973) showed that the radical 

students also had radical parents and therefore the hypothesis about 'protest 

against parents' was abandoned. 

Our object was to make a broader study about students than earlier and as 

we were concerned with the way students change during their time at the 

university we have chosen a longitudinal methodological design, a panel 

study with three waves. The population studied (i.e. the panel) comprised 

all students who registered for the first time at the University and 

Colleges of Further Education in Umeå, Sweden, in the autumn of 1970 and 

who were .still studying there at the end of the spring term 1972. Foreign 

students and those bom in 1939 and before were excluded from our study. 

The first data collection (i.e. the first panel-wave) was made in connection 

with official registration at the University, before the freshmen had been 

influenced by the university milieu. The second data collection was made 

at the end of the first year (after two semesters) at the end of the 

spring terml971 and the third at the end of the spring term 1972, i «e. 

after two years at the university. 

The main purpose of the studies has been to investigate the importance of 

certain factors for stability and change during the time spent at the 

university, especially as regards stability and change in political party 

preferences and stability and change in choice of field of study within 

the panel during its first two years at the university. 

The main purpose can be sub-divided into three: 

1) To investigate the relative importance of the social background compared 

with other factors of significance in the socialization process. 
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2) To investigate which other factors together with (and simultaneously 

with) the social background explain most of the variation in stability 

and change. 

3) To investigate the importance of experiences during the first year 

at the university as an indicator of the importance for stability and 

change of the university environment. 

Behind the analysis of stability and change lies a theoretical'frame of 

reference which is a kind of action analysis (see Figure 1) and which was 

developed in an attempt, within the frame of Marxist theory, to show how 

the actions of the members of the various social classes depend on their 

different conditions of life. There are also some references, especially 

in connection with political changes, to the theory of the educational 

system's cultural and social reproduction of social classes developed 

by Bourdieu and Passeron (Bourdieu and Passeron, 1970, Bourdieu, 1974). 

The investigation of the importance of the university milieu for stability 

and change was a starting point for the investigation in general and also 

for my analysis in particular. In the panel studied 62 per cent changed 

political party preferences during the first two years at the university. 

If one finds that so large a proportion within a group of students change 

during two years at university one may also assume that the university it

self, or the attendance at it, hac norr^thing to do with the instability. 

But this assumption about the importance of the university milieu implies 

at the same time an assumption that students with different social backgrounds 

are differently influenced by the university. Several studies have shown that 

social origin is a very important influence on social actions and attitudes, 

even when people are in the erme situation and living under similar conditions 

(which of course holds true for students). If students with different social 

backgrounds also differ with respect to the magnitude of stability during 

their time at university, this would indicate that factors in the university 

milieu which induce change do so in different ways and with varying strength 

for students with differing social origins. In order to evaluate the signi

ficance of various factors for stability in political party preferences 

and choice of field of study within the panel under study the analysis of 

data must take a causal form and in this particular case I have used an 
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analysis model which is principally characterized by causal irreversibility 

and is in addition logically a kind of path analysis. (The method used is 

the multivariate technique developed by Coleman in Introduction to Mathe

matical Sociology, 1964.) The causal irreversibility has a direct connection 

with my attempt to sort out those factors significant for political stability 

and study stability and which represent or indicate phases (or steps) in a 

social process on the individual level. This process can be roughly divided 

in the following manner: 

1) The influence of family and social background. 

2) Pre-university development (of political interest, study-motivation 

and so on) but after the fundamental influence within the family. 

3) Development and experiences durirg the first year at the university. 

(First year because of the irreversibility demand of the causal model. 

The measure of stability covers the whole period under study.) 

The basic hypothesis behind the analysis is that in the university milieu 

the students' pre-university experiences actively conjoin with, and thus 

became important influential factors in, their university experiences. 

Social background, studies and politics 

Before I go on to present the results of the main analysis I want to present 

some results from the investigation of changes in the content of political 

party preferences (Cigehn, 1975 c) with special reference to sex, field of 

study and social background (measured in this study using father's profession 

as an indicator of social class or social status). 

Students' political party preferences are of interest for several reasons. 

Partly because it seems that the tendency to 'vote with class' is no longer 

as strong as it was earlier and partly because students constitute a specific 

group, both politically and socially. 
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One important fact is that students, as future university and college 

graduates, will occupy important positions and professions, even if the 

role of the university graduate has changed markedly since the beginning 

of this decade, due both to the growing number of graduates and to changed 

professional roles. This in turn gives political party preferences among 

students a wider and more general meaning. It is not unreasonable to think 

that the political importance of university graduates will grow with the 

growth of the public sector and public service. 

Since the sixties one question has frequently been posed: Do students move 

to the left during their time at the university? If by "moving to the left" 

one means turnover to ar.y party to the left of the Social Democratic Party 

then there was a remarkable orientation towards the left within the panel. 

One of the main results of the turnovers within the panel was that the left 

wing parties and organizations recruited their sympathizers from the Social 

Democratic Party and not from the non-socialist parties. 

During the whole period under study more than fifty per cent of the students 

in the panel were socialists (including preferences for the Social Democratic 

Party) and less than a third held a preference for any non-socialist party. 

There was also an unexpected increase in the number of indifferent students, 

probably due to political cross-pressure within the student body. (At the 

time of the study 1970-72 there were lots of antagonisms between the poli

tical organizations within the student society.) 

It is a well-known fact that women, more often than men, have a favourable 

attitude towards non-socialist parties and that women are more often poli

tically indifferent. But - in this panel the female students were less 

oriented towards non-socialist party preferences than were the male students. 

On the other hand the female students were, as usual, more often indifferent, 

both when they came to the university and after two years. The female students 

also changed their political party preferences more often. 

There is little reason to suppose that the political differences between 

the men and the women in the panel under study depended primarily on social 

differences during the time spent at university. The tendency in this 

material rather supports the hypothesis that it is the pre-university 

conditions which have overriding significance. Sex, in the same way as social 

class, is a kind of index of social experiences during the period of growth. 



Maybe the best known (and documented) relationship in the social sciences 

is the relationship between social class and political party preferences. 

Nowadays the strength of this relationship is weaker than before and there 

is a tendency for young people to 'vote with their class' less often than 

older people (in all social classes). 

Students have a very special position as regards membership in social classes 

due to their socially mobile situation. Earlier it was common (at least in 

Sweden) for students from working class homes to identify themselves, during 

their time at the university, with their (expected) future privileged social 

positions and thus to abandon, politically, their social origins and back

grounds. Nowadays students can no longer expect such a privileged social 

positions in the future and that, together with the changed political situa

tion at the university and within the student society, has changed the condi

tions which encouraged a working-class student to become a sympathizer of 

non-socialist political parties. It has also been shown in Sweden that 

working class students are no longer more conservative than their fathers 

- a fact confirmed in this study. It was also seen in this study that the 

social background continued to have a great influence on the political party 

preferences during the time spent at the university. 

As expected the students from the working class were, and remained throughout 

the period under study, much more oriented towards socialist party preferences 

than the others. But - the students from the upper and upper middle classes 

(i.e. Swedish social group I) also became increasingly socialist oriented. 

Thus the net result of the changes within the panel was a reduction of the 

differences in political preferences between students from different social 

classes. 

The changeover to parties to the left of the Social Democratic Party was 

strongest among the students from the upper and middle classes and weakest 

among the working class students but even they made an obvious move over 

to the parties of the left. 

The most interesting changes in the panel were seen among those who were 

social democrats when they first came to the university. (Initially the 

Social Democratic Party was the most popular among the students from all 

social classes.) It was seen that for preference for the social democrats 

to continue it was most important to have a father belonging to the working 

class. Among these former social democrats the students from the upper and 



middle classes most often moved to the left. This may be due to social and 

historical conditions and it is not unreasonable to think that there is a 

weaker emotional tie with the Social Democratic Party among young social 

democrats from non-working class homes and that therefore their anti-communist 

attitudes are also weaker. 

The group that most often became indifferent (having had party preferences 

at the beginning of their studies) were from the lower middle class (i.e. 

Swejish social group II), especially those with non-socialist preferences. 

This is probably a result of cross-pressure between the family background 

and student society. It was probably due to their former political preferences 

that these students, coming as they did from a social class characterized 

by social and political instability, did not more frequently become socialists. 

This is incidentally confirmed by the fact that among those who were initially 

indifferent the students from the lower middle class most often became socia

lists . 

The working class students were the most stable and most stable among them 

were those who were non-socialist oriented when they came to the university. 

Something that ought to be observed is that among the students who did not 

•vote with their class' the working class students showed the greatest party 

loyalty. 

It is evident that social class and social background continued to influence 

political party preferences within the panel. However, the great changes in 

this respect naturally did not occur independent of conditions in the 

university environment 

We know from earlier studies (e.g. Peterson, 1968, Keniston, 1967, Trent and 

Craise, 1967) that there are certain relationships between major fields of 

study and political orientation. Vocationally oriented students in some 

applied fields like business, engineering and education usually seem to be 

both conservative oriented and politically inactive. Less vocationally 

oriented students in liberal arts and sciei:£ss (especially the humanities 

and the social sciences) and those vocationally oriented students preparing 

for social work are usually more left-wing and politically active. This also 

holds true for the panel under study.The choice of subject also influenced 
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the political party preferences during the time spent at the university. 

The greatest movement towards left-wing parties (i.e. to the left of the 

Social Democratic Party) was seen among students preparing for social work 

at the Socialhögskolan (Umeå School of Social Sciences, educating future social 

workers) followed by the students studying social science at the University. 

The differing development of the students in different fields of study 

confirms that the political changes in the panel were partly due to conditions 

in the environment, but the results of the investigation of the influence 

of social background (including sex) also tell us that social conditions 

during the period of growth continued to have a gîreat influence on political 

orientations and changes in the panel during the time they were studying. 

Stability and instability in political party preferences 

Bearing in mind these results, concerning the changes in political orientations 

summarized above, the results of the main analysis of political stability can 

be presented. (See introduction on main purpose, basic hypothesis and analysis 

model.) 

One very stable tendency was seen in the report (Cigehn, 1975 b): the very 

strong influence of social class on political stability. None of the other 

variables concerning family background - for example upbringning, relations 

to parents and so on - was as important as social class. The students from 

the working class were the most stable, the students from the upper and the 

middle classes were the most unstable (see above). Father"s politica] prefe

rence and common interests with father were the indicators of family background 

that, together with and simulataneously with social class, explained most of 

the variation in political stability. 

One important question that now arises is why were the working class students 

the most stable in their political party preferences. Since none of the 

other investigated background variables was able to help answer that question 

all that remains is to formulate a hypothesis of a speculative nature: The 

political preferences of working-class students are based to a greater extent 

on social experiences and this could explain their greater resistence to 

changing political party preferences. 



In most cases in this analysis the hypothesis about relationships between 

political stability and the chosen indicators of the separate steps in the 

political socialization process were confirmed. For example it was seen that 

many interests in common with the father, low interest in politics, low 

political activity (both before and during the time at university) and great 

confidence in the political party liked best at the very beginning of studies 

at the university all worked in the direction of political stability » 

The three variable combination that showed the strongest total value for 

explanation of political instability did not include any indicator of 

political experiences during the first year at the university end this is 

an example of another important and stable tendency in this analysis: Only 

occasionally did indicators of political experiences during the first year 

at the university have greater relative strength than pre-university social 

and political experiences. 

This important result, which implies that the time spent at university did 

not have as great a relative importance as expected, does not of course mean 

that this time was unimportant for political mobility. When one knows that 

the students in Umeå are politically very active and that 62 per cent of 

the panel changed their political party preferences this finding must surely 

be interpreted in other terms. Most probably the accumulated pre-university 

political and social experiences first found serious expression at the 

university, and the strongly political climate of Umeå University and its 

students functioned as a catalyst and a driving force which in turn made it 

possible or necessary for a lot of these students to reconsider their previous 

political party preferences. The members of the panel would probably have 

reconsidered their political preferences in other social situations too, 

but not to such a great extent and above all probably not as fast as they 

did. 

In a study about political activists, Donovan and Shaevitz (1973) came to a 

conclusion which I think fits the results of this analysis: "However 

it appeared that no one was fundamentally transformed during college, in 

values, life style, or personality functioning ... To an almost uncanny 

degree, each student seemed to have sought out groups and experiences at the 

university which could change and solidfy his personality but always in 

directions towards which he was already inclined." (My underlining) 
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Stability and instability in choice of field of study 

In the analysis of political stability it was seen that social class and 

social background were relatively stronger than all other investigated 

factors. This also holds true for the analysis of stability and change in 

the choice of field of study during the time at the university. It was also 

seen that the study-experiences of the first year were relatively least 

important and that the students from working-class homes were most stable. 

One possible explanation of this is that students from the working class are 

socially upwardly mobile and that "the family has limited economic resources 

which hinder the prolongation of study-time (one result of changing field of 

study). In a upwardly mobile situation it is probably less important what the 

profession will actually be than the mere fact that it will be based on a 

university degree. In a difficult labour market situation it is also important 

to emerge quickly on to the market, especially if you believe that the situa

tion will get worse. 

For a student from the upper or middle classes, who is not in the same way 

upwardly mobile, it is probably more important what the profession will be and 

for this reason and the family's economic situation he can afford to examine 

alternative courses and thus prolong the study-time. 

The results also fitted this general hypothesis. It was also obvious that the 

study-experiences of the first year had different meanings for students from 

different social classes. Among those who did not do so well in their studies 

during the first year the students from the upper and middle classes tended 

to be more unstable than expected while the students from the working class 

tended to be more stable. This result supports the hypothesis that students 

differing in social origin interpret similar experiences in different ways 

and thus their actions will be different. 

Concluding remarks 

The great importance of social class on changes in attitudes and actions 

which is shown in this study is in some Wiy only a reiteration of what we 

already know in general within sociology. But still there are some conclusions 

of importance to be drawn from the findings. Even if I have not given the 

definitive answer to the question of what is most important, social background 
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or university milieu, fot» stability and changes during the time spent at 

university Ì still think that one can state that it is pre-university 

experience? and socia:! background that détermine the importance the 

university milieu, w,iU haye. 

The pânêl studies may be tmique in some rèspects but surely not with respect 

to the social process it has gone through. Social experiences depending on 

social origin differ mainly in the same way all over Sweden, the educational 

system produces similar conditions in all the Swedish universities and when 

the labour market situation is difficult,, it is the same for a student from 

Lund as for a student from Umeå. Therefore the results in this study should 

have a wider significance and could be of value for further theoretical work 

about education and social change. 
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Bilaga 1 

TEORETISK RAM 

Utdrag ur Cigéhn, G, Karlsson, J, Universitetsstudier och politik, 

PM nr 1, sociologiska institutionen, Umeå universitet, 1970. 

Alla de faktorer som direkt eller indirekt beror studenten"*" i hans sociala 

miljö och som därmed bestämmer hans livsvillkor och handlande i vid mening, 

konstituerar tillsammans vad vi här kallar studentens (allmänna) situation. 

Dessa faktorer utgör tillsammans en totalitet då de står att finna dels på 

makronivå och dels på mikronivån. En del av dessa faktorer är viktigare, 

mer strategiska, än andra. Dessa faktorer kommer då att bli strategiska 

variabler vilka hjälper oss att förstå eller förklara handlandet. 

På makronivå får man söka efter strategiska strukturella egenskaper hos 

det sociala system i vilket individen ingår (här blir då universitetet ett 

subsystem). Strukturella egenskaper hos det sociala systemet är exempelvis 

hur systemet är strafifierat. 

På mikronivå får man söka efter strategiska individegenskaper och strate-
2 

giska egenskaper i det omedelbara sociala fält som direkt berör individen 

(bostad, sociala relationer osv). Det omedelbara sociala fältet har en 

"förmedlande" funktion mellan makro- och mikronivå. 

Att individen (studenten) befinner sig i ett bestämt, avgränsat socialt 

fält vid en viss tidpunkt får ses som ett resultat av egenskaper i det 

sociala systemet, individegenskaper samt egenskaper i ett tidigare omedel

bart socialt fält. I det omedelbara sociala fältet konkretiseras individens 

levnadsvillkor och det är i detta fält som individen handlar. 

Studenten får här ses som ett abstraherat begrepp och betyder inte "alla 
studenter" lika lite som "den enskilde studenten" utan en kollektiv indi
vid med vissa specifika egenskaper - de egenskaper som innebär att han är 
studerande vid universitet och högskola. 

2 )  
Begreppet omedelbart socialt fält har den fördelen att det: 1. för asso
ciationerna till vad det faktiskt avser att täcka - den sociala miljö som 
direkt berör studenten rumsligt och socialt; 2. analytiskt-teoretiskt 
befriar oss från vissa nivåresonemang som kan vara besvärliga. 

) 
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Hur och varför individen handlar i en given, specifik situation, handlings

situation, bestäms av denna situations opportunitetsstruktur och de via 

denna struktur uppenbarade handlingsalternativen. Om en bestämd grupp in

divider utsätts för en till synes lika 'behandling', dvs befinner sig i en 

gemensam handlingssituation, varpå beror det då att alla individer i denna 

grupp inte handlar 'lika'? Svaret ges i att den bestämda handlingssitua

tionen för olika individer uppvisar skilda opportunitetsstrukturer och 

därigenom också olika handlingsalternativ. 

Opportunitetsstrukturen består av determinanter för handlandet (se Barth 

s 314-315). Dessa determinanter kan delas upp på följande sätt: (A) Indi-

vidggenskaper 1) kognitiva kategorier, 2) värderingar, 3) kunskaper och 

färdigheter; (B) resurser individen förfogar över samt (C) yttre omstän

digheter, vilka bestämmer möjligheterna att utnyttja givna resurser i en 

given situation. 

Ytligt sett kan en viss handlingssituation innehålla vissa bestämda hand

lingsalternativ. Så kan ex.vis tyckas att i en handlingssituation A alla 

berörda logiskt sett har handlingsalternativen 1, 2 och 3 men i realiteten 

har de flesta bara två av dessa i denna situation. Om man ex.vis efteråt 

konstaterar att för vissa individer handlingsalternativ 1 inte alls utnytt

jades p g a att de inte kände till detta alternativ, så är det detsamma 

som att säga att de inte hade eller gavs detta alternativ. När man konsta

terar att de inte hade eller gave detta alternativ så har man också konsta

terat att opportunitetsstrukturen var så 'konstruerad* i denna handlings

situation att den inte gav detta alternativ för en specificerad mängd indi

vider. Det är de handlande individernas referensram och levnadsvillkor som 

bestämmer handlingsalternativen. (Om rationalitet vid val av alternativ 

- se nedan om individegenskaper och March - Simon s 137-142) Vi kan alltså 

inte tala om handlingsalternativ förrän vi undersökt situationens alla 

opportunitetsstrukturer. (Han kan naturligtvis, om man så vill, säga att 

utifrån sett erbjöd situationen som sådan logiskt sett handlingsalterna

tiven 1, 2 och 3 eftersom handlingssituationen resulterade i handlingarna 

Hl, H2 och H3, och sedan fråga oss varför vissa inte utnyttjade alternativ 

1. Men detta får alltså inte förleda oss att tro att alla dessa alternativ 

faktiskt gavs alla individer i situationen. Därför kommer vi här att tala om 

handlingsalternativ endast i den mening vi gett den ovan.) Analytiskt kan 

man alltså skilja mellan: 1) studentens situation, en allmän situation för 

studenten, vilken innehåller a) systemegenskaper, b) det omedelbara sociala 

fältet samt c) individegenskaper; 2) handlingssituationen, en specifik 
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situation bestämd av den allinanna situationen samt 3) opportunitetsstruk

turen, en i den givna handlingssituationen handlingsbestämmande samverkan 

av specifika faktorer, också dess givna utifrån den allmänna situationen. 

Studentens situation är en deskriptiv kategori som i analysen, hjälper till 

att frilägga den analytiska kategorin opportunitetsstruktur, vilken är dyna

misk då den pekar ut hahdlingsbestämihande faktorfer. Handlingssituation är en 

specificëring av den ailniänna situationen med avseende på någon företeelse 

infor viikéh individen skall träffa ett val (välja ett handlingsalternativ) 

och därmed haridla. Analysens utgångspunkt är handlingen, detta är alltså 

omvänt i förhållande till skeendet i det "verkliga livet". Går man vidare 

kommer handlingen att "verka tillbaka" (eller egentligen - verka framåt) 

på den allmänna situationen och förändra någon/några egenskap(er) i denna 

vilket medför att en ny handlingssituation med en förändrad opportunitets-

struktur uppkommer. Detta innebär att analysen måste ta hänsyn till dels 

på individen styrande faktorer och dels att individens handlingar förändrar 

den situation vilka framkallade handlingen. I individens situation ingår 

även villkor, levnadsvillkor, (vilka konkretiseras i det omedelbara sociala 

fältet - se ovan) vars ramar sätts av det sociala systemet (inberäknat sub-

systemet universitetet). En viktig fråga blir då om handlingen syftar till 

att förändra levnadsvillkorens ram eller om den syftar till att inom de 

givna levnadsvillkoren förändra situationen. 

Opportunitetsstruktur. 

Eftersom individer har olika individegenskaper, förfogar över olika yttre 

resurser och dessutom har olika möjligheter att utnyttja dessa resurser 

p g a restriktioner i det omedelbara sociala fältet, har vi valt att kalla 

dessa samverkande faktorer för opportunitetsstruktur (av oppurtunity - möj

lighet). Begreppet är än så länge ett arbetsbegrepp och kanske inte väl 

valt då 'struktur' i många fall innebär ett tillstånd och av många teore

tiker ges en statisk innebörd. Vi föredrar dock att än så länge använda 

begreppet då det pekar ut handlingsbestämmande faktorer. 
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Bilaga 2 

KORTFATTAD MILJÖBESKRIVNING 

Umeå och universitetet 

Umeå universitet är det femte i ordningen i Sverige och det första i Norrland. 

Universitetet startade formellt sin verksamhet läsåret 1963-61* och invigdes 

den 17 september 1965. Den första akademiska undervisningen hade emellertid 

börjat redan 1956 då 20 blivande tandläkare påbörjade sina studier vid tand-

läkarinstitutet, en filial till tandläkarhögskolan i Stockholm. 

Organisatoriskt enhetligt blev universitetet den 1 juli 1963 och fick 1964 

en självständig organisationsform genom uppdelningen i medicinsk, odonto-

logisk och filisofisk fakultet. Den 1 juli 1968 delades filosofiska fakul

teten i en samhällsvetenskaplig, matematisk-naturvetenskaplig och humanistisk 

fakultet. 

Utbyggnaden av universitetet skulle enligt ett riksdagsbeslut år 1954 ske 

så, att cirka 6000 studenter skulle kunna erhålla utbildning vid 70-talets 

början. Expansionen gick emellertid fortare än beräknat. Redan vårterminen 

1970 fanns vid universitetet i Umeå 7 600 studenter. Expansionstaken upphörde 

dock just det år den studerade panelen började studera, dvs hösten 1970. 

Umeå är, tillsammans med Lund, den minsta av de fem 'stora' universitets

orterna, Umeå är en förvaltnings-, handels- och skolstad med relativt få 

industrier, stora nybyggda bostadsområden och goda kommunikationer både 

inom staden och med andra orter. Expansionen i Umeå har varit kraftig, 

inte minst tack vare universitetet, vilket för övrigt också gäller Uppsala 

och Lund. De borgerliga partierna utgör majoritet i kommunfullmlktige, 

vilket naturligtvis är en följd av näringsstrukturen och den därmed följande 

sociala sammansättningen hos befolkningen. 

Universitetsområdet 

Universitetsbyggnaderna är starkt koncentrerade till det s k universitets

området (se bilaga 3 och 4). Avstånden mellan de olika institutionerna är 

således mycket små. Hela universitetsförvaltningen återfinns i en byggnad 

där även Umeå datacentral har sina lokaler. Universitetsbiblioteket och 
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socialhögskolan har sina lokaler i samhällsvetarhuset. Medicinar- och tand

läkarutbildningen försiggår dels i lokaler inom universitetsområdet, dels 

i lokaler på lasarettsområdet vilket egentligen utgör en del av universitets

området (se bilaga 4). Det mycket omtalade kårhuset Universum finns också 

centralt placerad på området. Kårhuset inrymmer matsal (som utnyttjas av både 

universitetsanställda och studerande), bokhandel, kåradministration, lokaler 

för motion, hälsovård, tandvård och nöjesliv. I den grupp vi studerade var 

det endast lärarhögskolans elever och de som studerade psykologi som hade 

sina undervisningslokaler utanför universitetsområdet, som verkligen gör 

skäl för beteckningen "campus". 

Boendemiljön 

Studentbostäderna är främst koncentrerade till stadsdelarna Älidhem och 

Carlshem (inom östra stadsdelen, se bilaga 3). På Mariehem finns också ett 

antal enkelrum liksom på Berghem där även de första familjelägenheterna fanns. 

Studentlägenheterna var tidigare helt förbehållna studerande vid universitet 

och högskolor. Numera kan dock andra än dessa söka och få rum och lägenheter. 

Denna möjlighet utnyttjas dock inte av så många. Ansamlingen av studenter 

till vissa områden får rimligen den konsekvensen att umgängesbilden kommer att 

te sig på ett speciellt sätt. Även om man vet att studenter i huvudsak umgås 

med studenter så förstärker boendemiljön dessa umgängesvanor. 

Avstånden från de skilda bostadsområdena till universitetet är relativt 

små och dessutom finns goda bussförbiadelser. Restiden för en universitets

studerande i Umeå bör rimligen vara liten i jämförelse med studenter på 

andra orter, särskilt i jämförelse med Stockholm och Göteborg. 

Är 1970 uppgick antalet medlemmar i Umeå studentkår till ca 8 400. Antalet 

enkelrum var 3061 och antalet familjelägenheter 809, dvs mer än 40% av kår-

medlemmarna bodde i studentbostäder. 

Umeå studentkår 

Enligt universitetsstadgan skall de studerande vid universiteten vara medlem 

i studentkår. Umeå studentkårs historia börjar också följdriktigt samma år 

som akademisk utbildning bedrevs i Umeå, dvs 1956. I december 1959 då Umeå 

studentkår bestod av två sektioner var medlemsantalet 179. I december 1963 
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dà ytterligare två sektioner tillkommit var medlemsantalet 621. Medlemsan

talet i Umeå studentkår har naturligtvis vuxit i takt med universitetets 

utbyggnad, men är samtidigt något större än antalet universitetsstuderande 

då flera av medlemmarna inte är universitetsstuderande. Medlemsantalet var 

ungefär 8 100 när panelen började läsa hösten 1970 och har sedan sjunkit 

i takt med den minskade studerande t inströmningen. Ar 1959 blev Umeå stu

dentkår medlem i Sveriges förenade studentkårer (SFS). Umeå studentkår be

gärde utträde ur SFS från den 1 juli 1970, men beviljades utträde först 

den 1 juli 1971. 

Kårpolitiska val infördes våren 1969 vid Umeå studentkår, vilket innebar 

att kårfullmäktige för första gången tillsattes via kårens politiska orga

nisationer ('kårpartier') och inte som tidigare av kårmedlemmarna individuellt. 

Detta första kårval gav ett för sådana val mycket högt valdeltagande, ca 55%. 

Våren 1970 var valdeltagandet ca U5%, fortfarande en hög siffra. Till kår

fullmäktige väljs 51 mandat, vilka sitter under en period av ett år. Under 

mandatperioden 1970-71 hade det socialdemokratiska kårpartiet 17 mandat, 

Umeå fackliga studerande 12 mandat, kårpartiet Clartl 11 mandat, kårpartiet 

Centern 6 mandat och kårpartiet Liberalerna 5 mandat. Detta innebar att kår

styrelsens huvudposter besattes av socialdemokraterna. Inför kårvalet i 

april 1971 tillkom tre partier: Clarté(m-l), Fria studenter (FRIS - ett s k 

fackligt parti grundat av moderater och konservativa med en uttalad anti-

vänsterpolitik) och Vpk (som namnet antyder knutet till rikspartiet Vänster

partiet kommunisterna). Resultatet av detta kårval blev att socialdemokra

terna erhöll 12 mandat (-5), Umeå fackliga studerande 8 (-4), Clart! 10 

(-1), Centern 4 (-2), Liberalerna 2 (-3), Clarté (m-1) 1 (+1), FRIS 9 (+9) 

och Vpk 5 (+5). (Som synes fick det nybildade konservativa partiet en stor 

valframgång. Även Vpk gjorde en stark inbrytning och dess framgångar har 

fortsatt. Mandatperioderna 71-75 och 75-76 har inneburit "regeringsställning" 

för Vpk. Under hösten 1975 upphörde FRIS som kårpolitiskt parti.) Valdel

tagandet 1971 var 53%, ca 8% större valdeltagande än året innan.* ̂ 

Trots att det naturligtvis finns ett samband mellan vissa kårpartier och 

rikspartier, så är kårvalen och kårpolitiken inte någon direkt avspegling 

av de allmänna valen och rikspolitiken. Dels därför att vissa kårpartier 

Anledningen till att jag tar upp politiken under året 1970-71 är den att 
jag i min huvudanalys av politisk stabilitet (Cigln 1975 b) använt pane
lens politiska erfarenheter under första året som en indikator på den 
politiska miljöns inverkan. 
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står till vänster om sina moderpartier (till exempel det socialdemokratiska 

kårpartiet), dels därför att det finns kårpartier som säger sig vara rena 

fackliga organisationer, dels därför att de konservativa grupperingarna 

använder sig av partibeteckningar som inte direkt för tanken till en kon

servativ politik. En företeelse som aldrig dykt upp i Umeå är små marginal

partier som ofta bara har någon punkt på sitt program, typ idrotts- och fri' 

tidspartier, eller partier som vill slå vakt om gamla studenttraditioner. 

Anledningen till frånvaron av sådana partier torde vara Umeås avsaknad av 

akademiska traditioner och att studentkåren som helhet genom aktiv insats 

av vissa organisationer i ett tidigt skede (framför allt Clarté) blivit 

'genompolitiserad'. Det har funnits föga utrymme för mindre allvarligt 

syftande partier. 

Kårorten Umeå har ingen erfarenhet av en konservativ kårstyrelse eller av 

ett kårfullmäktige dominerat av ett konservativt parti sedan kårpolitiska 

val infördes i motsats till de övriga kårorterna. I det första politiska 

kårfullmäktige dominerade Umeå Radikala Demokrater, ett tillfälligt fost-

brödralag bestående av socialdemokrater, liberaler och centerpartister. Det 

är antagligen signifikativt för Umeå att denna konstellation bara höll ett 

år, medan motsvarande samarbete i Uppsala hållit betydligt längre. I Umeå 

och bland dess studenter räcker det inte att vara allmänt radikal i vissa 

frågor, hela den förda politiken måste uppenbarligen vila på en bestämd, 

artikulerad idegrund. 
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