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Abstract

This study analyses differences between student groups at Umei University,
Sweden, and the University of Wisconsin-Madison, USA. It analyses student
study situations, students' experience of the university environment, students'
exercise and sports activities, and connections between study and leisure-time
activities. The study owes much to Bourdieu's Homo Academicus (English edi-
tion 1988), and his theories of cultural reproduction, social structures and
habitus, and focuses on students from the subject areas teacher education, na-
tural sciences, humanities and sports. Attention is also given to family
backgrounds and female/male variance. The data were collected in 1994-1995,
with the aid of 782 questionnaires and 64 interviews. The results show
differences between students at the two universities in terms of study time,
parents' education and leisure activities and part-time jobs. Students in the
studied groups, differ in many respects. The groups have distinct characteris-
tics in terms of, for example, age and sex ratios. The students' family
backgrounds are also divergent, depending on which discipline the student
belongs to. These variations between disciplines are found at both universities.
Physical activities (action sports) are popular activities, at both universities.
Women and men exercise in different ways, although they might have a sim-
ilar social situation. The scientific methodology of Bourdieu is also discussed
in the study. In sum, the results indicate that there are sub-fields within the
university. Individuals with different conditions and habitus, to use Bourdieu's

terminology, inhabit the.se sub-fields.
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FORORD

Jag viii inleda detta forord med att tacka alla studenter som svarat pa fragor i
enkater och intervjuer. Det har varit trevligt att traffa Er alla och utan Er
medverkan bade denna undersokning naturligtvis inte varit mojlig.

Min syn pa vetenskap och metodologi har utvecklats under arbetet med att
sammanstalla data och skriva avhandlingsmanuskriptet. Ett flertal personer
har hjalpt mig att utveckla och precisera mina tankegangar, inte minst min
handledare, Martin Johansson. Martin Johansson och jag har, tillsammans
med Christer Jonsson, utarbetat och drivit forskningsprogrammet litre stu-
dier, studie- och fritidsvanor vid Pedagogiska institutionen, Umel universitet.
Jag vill tacka Martin for att han pa ett generost satt har gett mig goda mojlig-
heter att fordjupa mig i Bourdieus texter och att arbeta med mina analyser. Jag
vill ocksa passa pa att tacka ett antal personer, som har varit behjalpliga i
arbetet med att kodifiera och transformera enkatdata. Bjorn Allergren, Roger
Bjorklund, Johan Conradson och Pkr Jonsson har varit till hjalp for mig i
detta ayseende.

De ideer och tankar som presenteras i anslutning till de statistiska analy-
serna (specielit korrespondensanalyserna) ar resultaten av diskussioner med
ett flertal kollegor, men jag tar naturligtvis fullt ansvar for dem sa som de
kommer till uttryck far. Erik Bobrink och Thor Egerbladh, Pedagogiska insti-
tutionen, Umea universitet, har hjalpt mig att studera mina egna argument
och texter fran olika perspektiv. Tekniska fragor har ocksa besvarats av Bjorn
Malmgren, Institutionen for Geovetenslcaper-Maringeologi, Goteborgs uni-
versitet, Hanspeter Stamm, SFB. AG., Zurich, Schweiz och Jean Thioulouse,
Laboratoire de Biometrie, Universite Lyon, Frankrike. Nagra tankar kring sta-
tistisk analys har jag ocksa provat i samband med seminarier vid Enheten for
Pedagogiska matningar, Umea universitet. Dar viii jag specielit tacka Simon
Wolming for kritik och rad.

Lat mig ocksa tacka medverkande i de seminarieserier som jag deltagit i
(bland annat doktorandgrupp, fortjanstfullt ledd av Ulla Johansson)
och arbetskamrater vid Pedagogiska institutionen vid Umea universitet. Flera
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personer, till exempel Elinor Aden ling, David Hamilton, Mattias Johnsson,
Joakim Lindgren, Tommy Lyxell och Henric Stenmark, har last delar av ma-
nuset och kommit med overgripande kritiska fragor. Konstruktiv kritik och
hjalp med referenser har ocksa lamnats av Michael Greenacre, Universitat Pom-

peu Fabra, Barcelona, Spanien, Hans Stenlund och Birgitta Tornkvist, Sta-
tistiska institutionen, Umea universitet, Donald Broady, Mikael Borjesson,
Ingrid Heyman, Pedagogiska institutionen, Lararhogskolan i Uppsala saint
Per Nilsson och Mikael Palme, Pedagogiska institutionen, Lararhogskolan i
Stockholm.

Jag tackar Mark Lindberg som korrekturlast manuset och gett konstruk-
tiva synpunkter. Ett tack ocksa till Bodil Silfvenius, Skelleftea, och Carol Troyer-
Shank, Madison, for utskrifterna av intervjuerna. Kansli- och bibliotekspersonal
vid Umea universitet och University ofWisconsin-Madison har valvilligt hjalpt
mig i mitt arbete. Ett varmt tack till Rune Eckeskog, Ellen Gardfjell och Inger
Thomas-Sundin och deras kollegor vid Universitetsbiblioteket i Lima for de-
ras hjalp med att finna artiklar Fran olika Lander, saint till Christer Astrom
(Pedagogiska institutionen, Umea universitet) for all hjalp med det praktiska.
Pedagogiska institutionen har ett paglende samarbetsavtal med Department
of Curriculum and Instruction, School of Education, University of Wiscon-
sinMadison, for studerande, forskare och larare. Arbetet med att fardigstalla
undersokningen has varit en process dir ett antal personer i Madison har del-
tagit. Jag vill tacka Marianne Bloch, Thomas Popkewitz, Robert Tabachnick,
Linda Stanley, Katharina Heyning, Linda Scholl och Lynn Fendler samt Joann
Foss och Carol Newland for deras hjalp. Detta samarbete, tillsammans med
ekonomiskt projektstod kin Riksbankens Jubileumsfond, har underlattat un-
dersokningen. Ett tack riktas ocksa till Lars Bergmark, Gabriella Stenmark
Dekombis, Mattias Pettersson och May Thorn, grafiska formgivare och tryck-
are vid Umea universitet, som hjalpt mig med fardigstallandet av boken.

Avhandlingen tillagnas Mark, Ebba och Wilmer.

KL
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KAPITEL 1

Under 1900-talet har saval utbildningsystemen som arbetslivet utvecklats och
diversifierats. Skoltiden har forlangts och utbildningsnivan bland befolkning-
en har stigit. Gymnasieutbildning var vid 1900-talets slut inte ett privilegium
for en liten del av befolkningen och Wen utbildningen pa universitet och
hOgskolor hade kommit alit fler tillgodo. Nationell statistik visar att ar 1998
bade cirka tre fjardedelar av befolkningen i Sverige en utbildningsniva mot-
svarande gymnasieutbildning. Vid samma tidpunkt bade ungefar en fiardedel
i aldrarna 25-64 ar en eftergymnasial utbildning (varav knappt halften bade
minst 3 ars universitetsutbildning).' I och med att skolging och universitets-
utbildning fick alit storre betydelse under 1900-talets senare }lath, blev ocksa
forskning kring hogre utbildning alltmer vanlig. Den universitetspedagogiska
forskningen utvecklades parallellt med utbildningsvasendets expansion och i
takt med att stone resurser tillfordes forskningsomradet.

Tidigare forskning, som fokuserats mot studenter, har mestadels avgransats
ganska snavt mot studierelaterade fragestallningar. Det ar forklarligt, men det
bar sina risker. Annan forskning ryder namligen pa att studenter i minga fall
anser fritidsaktiviteter vara nog sa viktiga som de fackkunskaper som universi-
teten erbjuder dem.2 Det innebar att forskning, som stravar efter en forstaelse
av studenters upplevelser av studietiden, bor to hansyn till hur studenter ser
pa universitetet och hur de upplever studierna. Hur upplever studenterna stu-
dierna i relation till andra aspekter av livet, exempelvis umganget med famil-

SCB, Befolkningens utbildning, Statistiska meddelanden, januari (Stockholm: Statistiska
Centralbyran, 1998), 3-4.

2 Sutter visar att fritiden ar viktig for studenterna. (B. Sutter, Studerandestrategier i
hogskolan, Uppfoljning och policystudier, projektrapport 1, Stockholm: UHA, 1990;
och B. Sutter, Studerandestrategier i hogskolan och deras betingelser, Umea: Umea
Universitet, Institutionen for tillampad psykologi, 1992). Han visar att studenters mal
med studierna inte alltid sammanfaller med de mal och anvisningar som utfardas av
universitetsinstitutioner. Tva andra forskare, I. Carradin och A. Lofgren, har redovisat
liknande resultat. Deras undersokning visar att det är endast en liten grupp, bland
studenter pa grundutbildningsniva, som har ett klart mil med den kurs eller den
utbildning som de deltar i. (I. Carradin & A. Lofgren, Tid, studier och tidsstudier,
Projektrapport 1, Stockholm: UHA, 1986.)

Se ocksa L. Lindberg, Universitetspedagogiskaparadmcer och utmaningar (Umea: Umea
Universitet, Enheten for Personalutveckling, 1993) samt E. T Pascarella och P. T.
Terenzini, How College Affects Students (San Francisco: Jossey-Bass, 1991).

Kapitcl 1. Inleclning 1



jen/partnern, ett eventuellt lonearbete vid sidan om studierna eller ett aktivt
medlemskap i en organisation eller forening?'

Den modernisering som skedde under 1900-talet forandrade patagligt man-
niskors arbete och vardag. Arbetstidens reglering medforde att attatimmars
arbetsdag infordes vilket ledde till att fler grupper i allt storre utstrackning
fick tinging till fritid. Hur denna fritid skulle definieras och utnyttjas eller
borde utnyttjas diskuterades mer och mer, bade i media och i den veten-
skapliga litteraturen.4 I saval Sverige som internationellt, vaxte forskning om
den moderna mannislcans fritidsaktiviteter fram under denna tidsperiod.

Vid 2000-talets borjan omfattar den humanistiska och samhallsvetenskap-
liga forskningen om manniskors fritidsvanor olika inriktningar. En sadan in-
riktning ar den typ av komparativa undersokningar av fritidsvanor som ge-
nomfors i olika Under. Tanken med sadana internationellt jamforande studier
ar att forskare, genom att studera manniskors fritidsvanor och uppfattningar
om arbete och fritid, ska kunna forsta vad som kannetecknar olika kulturer i
fraga om ekonomi och social standard samt traditioner och normer.5 En fors-
kare som sager att det ar mojligt att ja.mfora fritidsvanor och livsstilar i olika
kulturella grupper och larder, är den franska sociologen Pierre Bourdieu.6
Bourdieus studier utgor ett underlag for foreliggande avhandling och dess
empiriska data kommer att analyseras med hjalp av hans teorier och begrepp.

3 Det finns tidigare studier som undersoker i vilken utstrackning studenterna studerar,
vad studenterna gor pa fritiden och vilken betydelse studenterna tillskriver studierna
och fritiden. Nagra av dessa diskuteras i kapitel 2. De fiesta av dessa studier ar natio-
nella och undersoker forhallandena endast inom ett land. Intemationellt komparativa
studier har varit sallsynta (Huber, 1989, 274).

4 Den forandrade synen under 1900-talet pa forh'i'llandet mellan arbete och fritid disku-
teras i G. Therborns European Modernity and Beyond (London: SAGE, 1995, se si-
dorna 56-57) och U. Olsson diskuterar den historiska och politiska utvecklingen av
fritiden i sin avhandling Folkhitha som pedagogiskt problem (Uppsala: Uppsala Universi-
tet, Pedagogiska institutionen, 1997, 74-78).

5 En annan inriktning ar den forskning som studerar motions- och idrottsvanor bland
individer och grupper, som ar av intresse i foreliggande undersokning. Forskning om
manniskors forhallande till idrott kan forstas utifran att idrott ar en fritidsforeteelse
som har vaxt i popularitet under 1900-talet. Detta har skett i alla varldsdelar, och
kanske tydligast i de industrialiserade landerna.

Idrottsforskningen liar sedan 1960-talet ett antal egna tidskrifter och forskningsrld.
Se G. Sage, "Sociocultural Perspectives of Sport Pedagogy in Recent Physical Education
and Sociology Journals in North America (1993-1996)", InternationalJournal ofPhysical
Education 2, (1997): 52-60; och M. Johansson, "Idrottsrelaterade utbildnings- och forsk-
ningsmiljoer vid Umea Universitet ", Svensk Idrottsforskning 2, (1997): 4-6.
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Foreliggande undersokning

Denna avhandling hamnar i ett slags position mellan forskningsomraden av
skilda slag: Universitetspedagogik, komparativ pedagogik och forskning om
individers och gruppers fritidsvanor. Avhandlingens data ar insamlade i ett
storre forskningsprojekt vars overgripande syfte dr att bidra med kunskap om
universitetsstudier.7 Projektet genomfors fran mitten av 1990-talet och fram-
at vid ett universitet i Sverige och ett universitet i USA, och saval studierela-
terade som fritidsrelaterade data samlas in och analyseras. Studenter som re-
presenterar fyra amnesgrupper (lararutbildning, naturvetenskap, humaniora
och idrottsutbildning) ingar i studien. Undersokningen bygger pa enkat- och
intervjudata fran studenter vid Umea Universitet, Sverige, och University of
WisconsinMadison, USA.

Inom det storre projektet bestamdes vilka enkat och intervjufragor som
skulle anvandas och vilka studenter som skulle erbjudas att delta. Det beslots
ocksa att projektets totala datamaterial skulle redovisas i olika former och med
delvis skilda inriktningar. For min del innebar det att jag skulle sjalvstandigt
skriva en akademisk avhandling, med empirisk inriktning mot studenternas
fritidsvanor (aven om vissa studierelaterade data ocksa skulle behandlas dari).
Jag har alltsa haft stor frihet att i foreliggande avhandling valja syfte och teore-
tisk referensram samt att valja vilka delar av empirin som skulle behandlas.

Har bor namnas att studenter, som grupp vid ett universitet, ingalunda är
en homogen samling. Det finns olika undergrupper vid universiteten, base-
rade pa vilka institutioner de studerande tillhor.8 Tidigare forskning visar att
de amnesgrupper som existerar vid universitet, exempelvis humaniora, natur-
vetenskap och samhallsvetenskap, paverkar de studerande. I ett klassiskt ar-
bete fran 1959 visar C. P. Snow att skillnader i varderingar och satten att
agera, mellan studenter &In olika amnesgrupper, aven finns kvar nar studen-
terna lamnar universiteten och kommer ut i samhallslivet.9 Aven senare forsk-
ning har diskuterat detta (vilket jag behandlar nedan). Mot den bakgrunden,
blir det intressant att jamfora vilka upplevelser av studier och fritid och vilka
studie- och fritidsvanor som studenter fran olika amnesgrupper kan ha.

6 Det finns aven andra forskare som menar att det finns uppenbara fordelar med interna-
tionella, komparativa undersokningar av manniskors fritidsvanor. (Se T. Becker, "Back
to Basic". Leisure Sciences 17, 1995: 327-336).

7 For en mer detaljerad bild av detta forskningsprogram, se M. Johansson, C. Jonsson
och K. Lofgren, "Higher Education, Study Cultures and Leisure Activities", lima.:
Umea Universitet, Enheten for Personalutveckling, Universitetspedagogisk konferens,
15-16 februari, 47-60, 1995.
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Syfte och fragestallningar

Syftet med undersokningen ar alltsa att analysera och forsta fritidsaktiviteter
bland studenter. Av sarskilt intresse ar jamforelser mellan grupper av stude-
rande fran fyra amnesgrupper (lararutbildning, naturvetenskap, humaniora
och idrottsutbildning), och mellan studenter med skiftande socialt ursprung.
Ytterligare ett syfte ar att diskutera eventuella slcillnader mellan kvinnliga och
manliga studenters fritidsvanor. Studien har utforts vid Umea universitet och
University of Wisconsin, Madison varfor likheter och olikheter mellan student-
ers fritidsvanor vid de bada universiteten ocksa kommer att analyseras och
diskuteras.

Utifran detta syfte beskriver och analyserar jag...

demografiska data som ror studenterna samt studenternas studiesituation,
hur studenterna upplever sina studier och studiemiljoer,
hur forhallandena mellan studier och fritid upplevs, och
hur studenterna uppfattar motions- och idrottsaktiviteter. '°

Nar analysen genomfors av dessa empiriska fragor anvands Pierre Bourdieus
teorier och begrepp. Harigenom hoppas jag kunna lamna ett bidrag till for-
staelsen av vad som karaktariserar motet mellan studenterna och de betingel-
ser som finns vid universiteten (den praktiska logiken vid universiteten vad
ayser studenternas fritidsaktiviteter, for att anvanda Bourdieus termer)."

Sava( Bourdieus sociologiska teorier som dennes arbetssatt har anvants vid
tidigare analyser pa universitetsniva och borjar nu ocksa allt mer anvandas
utanfor Frankrikes granser. Detta har foranlett en del fragor om mojlighe-
terna for en sadan anvandning, inte minst vad ggler korrespondensanalysen

8 S. Brandell & H. Hoog. Med studenternas egna ord. Stockholm: Hogskoleverket, Stu-
denterna i Sverige, arbetsrapport 3, 1998: 11.

9 C.P. Snow, The Two Cultures and the Scientific Revolution (Cambridge: Cambridge Press,
1959). Flera studier med ett liknande fokus har genomforts sedan dess. Se T. Becher,
"The Significance of Disciplinary Differences", Studies in Higher Education 19, (1994):
151-161. Bechers arbete diskuteras mer utforligt i kommande kapitel.

1° Med motions- och idrottsaktiviteter ayses fysiska aktiviteter som individer eller grup-
per av individer utfor med olika motiv for att fa, till exempel, traning och rekreation.
Aktiviteterna kan vara allt fran promenader till anstrangande idrottsaktiviteter. (Det ar
inte ett krav att idrottsaktiviteterna har nagot tavlingsinslag.)
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(en multivariat statistisk metod). Under avhandlingsarbetet har en stor del av
tiden anvants for att utreda och utveckla resonemang om en sadan anvand-
ning.

Ett syfte med undersokningen blir att beskriva och forsta hur korre-
spondensanalysen kan anvandas, tillsammans med saval Bourdieus som andra
tanicares teorier och begrepp, for att...

analysera studenters sociala ursprung, studiesituation och fritidsvanor, och
* jamfora situationen vid tva olika universitet, vad ayser studenters sociala

ursprung, studiesituation och fritidsvanor.

Disposition

Kapitel 2, "Forskning om fritid och studentliv samt komparativa universitets-
undersokningar", innehaller en genomgang av tidigare forskning.'2 Forst disku-

teras begreppet fritid ur ett allmant perspektiv och darefter undersokningar
om studenters fritid. Genomgangen visar att dessa tidigare studier har haft
skiftande fokus och begreppet fritid har anvants pa olika satt. Fritiden later sig
kanske inte definieras alldeles klart, men i kapitel 2 forsoker jag anda ge en
bild av hur fritidsbegreppet har anvants i andra sammanhang och hur det
kommer att anvandas i min undersokning. Sedan foljer ett aysnitt dar forsk-
ning om studenters amnesgrupper diskuteras, innan kapitlet ayslutas med en
diskussion om internationella/komparativa undersokningar av universitet. Det
rader en viss begreppsforvirring betraffande dessa termer. Vad som ar interna-
tionella respektive komparativa studier, diskuteras i detta kapitel, aven om
nagra slutgiltiga svar inte ges pa denna fraga. Sammanfattningsvis visar jag i

11 Med verbet mota ayses inte en situation dar individerna moter universitetet for forsta
gingen. Jag ayser snarare ett standigt pagaende samspel mellan individen och miljon
dar hon eller han moter bade gamla och nya intryck.

12 Den tidigare forskningen om studenters fritids- och idrottsvanor ar tamligen begran-
sad. De resultat som ar av intresse fran den typen av forskning har jag vah an presentera
dar de logiskt hur hemma i mina resultatkapitel. Darfur behandlas resultat av den
tidigare forskningen tamligen overgripande i kapitel 2.
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kapitel 2 att studenternas handlingar inte ska ses som isolerade aktiviteter,
utan tolkas i ett storre socialt sammanhang.13

Kapitel 3, "Att forsta studenters fritids- och idrottsaktiviteter i ett socialt
sammanhang", innehiller en genomgang av teorier och begrepp vilka den
franske sociologen Pierre Bourdieu ar upphovsman till. I kapitlet diskuteras
ocksa begreppet sociala strukturer, i syfte att battre forsta vad som ayses med
"sociala sammanhang".

Kapitel 4, "Urval av studenter samt undersokningens metoder", utvecklar
den tidigare beskrivningen av Bourdieus metodologi (hans satt att arbeta med
statistiska tekniker och intervjuanalyser). Kapitlet innehaller ()dui en beskriv-
ning av vilka som deltog i undersokningen samt en beskrivning av avhand-
lingens metoder. Det som kannetecknar urvalet ar att det skedde i tva steg:
Forst genomfordes en enkatundersokning bland studenterna och sedan er-
bjiids vissa av dem att delta i en efterfoljande intervjustudie. Intervjuerna ge-
nomfordes vid respektive universitet och inneholl fragor om i huvudsak tre
omraden: Individens sociala ursprung (exempelvis fragor om uppvaxten, fa-
miljen och fritidsaktiviteter under barn-/ungdomsaren), studiesituationen (an-
tal timmar schemalagd undervisning per vecka) samt fritids- och motions-/
idrottsvanor (populara fritidsaktiviteter och hur individen upplever att det
gar att kombinera studier och fritidsaktiviteter)"
I kapitel 5, "De tva universiteten", beskrivs de bagge universiteten. Avsikten
at att ge en overgripande beskrivning av orterna och deras universitet.

Darefter foljer undersokningens sex resultatkapitel (kapitel 6-11). Dessa
kapitel bildar tillsammans tre delar: Del I utgors av kapitel 6 och 7. Dar pre-
senteras resultat som beskriver hur det ar att vara student ur ett Amara per-
spektiv. Del II dr kapitel 8 och 9 och dar analyseras studenternas fritidsvanor.
I del III, som utgors av kapitel 10 och 11, fokuseras intresset mot de studeran-
des motions- och idrottsvanor.

13 Det vill saga, an studenterna handlingar deras studie- och fritidsvanor analyseras
i relation till deras sociala ursprung och studiesituation samt i relation till vilken amnes-
grupp de tillhor.

14 Det gangse sattet att beskriva variabeln socialt ursprung ar att kalla den "social bak-
grund". Jag har dock valt att undvika benamningen bakgrund. Valjer man att tala om
studenters sociala bakgrund, kan det tolkas som att de upplevelser, och den fostran
studenterna har fats i familjen under uppvaxten, nu ligger bakom dem. Eftersom jag i
foreliggande avhandling argumenterar for att studenter inte helt kan frigora sig fran sin
uppvaxt, och sina upplevelser innan universitetsstudierna borjade, valjer jag att istallet
anvancia begreppet ursprung.
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Kapitel 6, "Att vara student i Umea", ar undersokningens forsta resultatkapitel.
Har presenteras grundlaggande data fran umeaundersaningen (vad betraffar
till exempel Icon, alder och civilstand) saint data fran den Rasta intervjuana-
lysen. Den analysen tar sin utgangspunkt i umeastudenternas svar pa fragan
hur det ar att vara student. Analysen tar speciellt hansyn till upplevda skillna-
der/likheter mellan olika amnesgrupper. Kapitel 7, "Att vara student i Madi-
son", innehaller en analys av madisonundersokningen, av motsvarande data
som i kapitel 6. Kapitel 7 innehaller ocksa jamforelser mellan Umea och Madi-
son.

Kapitel 8, "Umea'studenternas fritid", beskriver och analyserar umeastud-
enternas fritidsvanor. Det ar ocksa i detta kapitel som de forsta korrespon-
densanalyserna utfors. Har diskuteras de empiriska resultaten av dessa ana-
lyser, men aven hur korrespondensanalysen fungerar. Mitt syfte ar att intro-
ducera lasare, som ar relativt obekanta med korrespondensanalysens figurer, i
denna statistiska telcnik.'5 I kapitel 9, "Madisonstudenternas fritid", analyse-
ras madisonmaterialet utifran samma fragor som i kapitel 8. Det vill saga,
studenternas fritidssysslor och uppfattningar (om hur det gar att kombinera
studierna med fritidsaktiviteterna) analyseras. Aven korrespondensanalyser ge-
nomfors. I kapitel 9 jamfors ocksa resultaten fran umea- och madisonunder-
sokningen.

Den tredje delen av resultatbeskrivningen, kapitel 10 och 11, beskriver stu-
denternas idrottande. Forst beskrivs situationen i Umea (kapitel 10, "Umea-
studenternas idrottande") och sedan i Madison (kapitel 11, "Madison-
studenternas idrottande"). Kapitel 10 och 11 innehaller de mest omfattande
korrespondensanalyserna i denna avhandling (darmed inte sagt att de dr de
mest betydelsefulla). Kapitel 11 ayslutas med en sammanfattande jamforelse
mellan de bagge universiteten.

Forutom en diskussion av resultaten innehaller kapitel 12, "Resumering
och diskussion", diskussioner om teori och metod.

15 Det firms flera satt att bruka korrespondensanalysen. Den beskrivning av tekniken som
ges i foreliggande avhandling, har aven redovisats i ett annat sammanhang: K. Lofgren,
"Teacher Education, Statistical Methodologies and the Construction of Knowledge", i
Pierre Bourdieu, red. D. Robbins (London: Sage, 2000), 212-228.
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8

The fact is that we can not avoid philosophy. Everyone has a philosophy,

whether or not that philosophy has been explicitly formulated Each person's

thoughts and actions imply some view of the nature of reality of human

person, of the purpose of life. Some may spend little time in reflection

because of the pressures of daily tasks and the distraction of pleasant re-

creation, but sooner or later everyone seeks some understanding of his or

her experience.

22'
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KAPITEL 2

Forskning om fritid och studentliv
samt komparativa universitets-
undersokningar

I en undersokning om studenters fritidsvanor ar det intressant att forst se hur
fragor kring fritid och arbete i allmanhet har studerats tidigare. Hur har friti-
den blivit belyst och gar det att entydigt definiera fritiden sa att begreppet kan
anvandas likvardigt i alla undersokningar? Svaret pa den sista fragan ar nej,
eftersom fritiden ar ett mycket brett och mangtydigt fenomen.1 Begreppet ar
till synes vittomfattande och svIrgripbart men det finns ands nagra saker man
kan saga for att sammanfatta det. Inom forskningen brukar man tala om tre
olika satt att se pa begreppet fritid; fritid som bestamda tidsperioder, fritid som
bestamda aktiviteter eller fritid som en individuell attityd eller uppfattning.2

Fritid som tid, aktiviteter och attityd

Ett forsta salt att definiera begreppet fritid ar att uppfatta fritiden som tid som
blir "Over". En "fri" tid som manniskor har till forfogande vid sidan om behov
och sociala plikter (som att dta, soya, skaffa sig klader, uppfostra barn, to hand
om gamla, arbeta och studera).3 Denna definition av fritiden har anvants rela-
tivt ofta i forskningen eftersom den Or det mojligt att urskilja fritiden fran
ovriga aspekter av livet sa att det blir mojligt att kvantifiera och mata fritiden.

2

3

Begreppet fritid ar svartolkat eftersom vi anvander onset pa skiftande salt. Vad betyder
till exempel frasen "att ha fritid"? Kan man vara aktiv och/eller passiv, nar man har fritid?

Se P.A. Stokowslci, Leisure in Society (London: Mansell, 1994), 4-5.

Denna definition av begreppet fritid ar vanlig i uppslagsverk och terminologilexikon.
Se till uppslagsordet "fritid" i den svenska Nationalencyklopedin (Hoganas: Bra Bucker,
1986-1996). Vi ser den aven i forskningen. I Nilsson analys av barns/ungdomars
fritidsvanor i boken Den allvarsamma fritiden, definieras fritid som ...den obundna tid
barn och ungdomarAftgar over fair val av aktiviteter efter fitlIftljande av skolplikt (eventuellt
fiirvarvsarbete) och andra nodviindiga 3ysseltitttningar sasom till exempel somn. (Stockholm:
Statens Ungdomsrad, 1994, 18.)
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Ett annat satt att definiera fritid ar att utga fran vad manniskor gor, det viii
saga vilka aktiviteter som de sysslar med. I detta perspektiv beskrivs fritid som
de tillfallen nar man hailer pa med "fritidsaktiviteter". Dessa fritidsaktiviteter
skiljer sig fran andra, "icke-fritidsaktiviteter". Aven denna definition av friti-
den har en fordel for forskaren: Det gar att operationalisera, mata och jamfora
manniskors fritidsaktiviteter. Nackdelen ar att det ar svart for forskaren att i
forvag bestamma vilka aktiviteter som ska raknas som "fritids -" respektive
"icke-fritidsaktiviteter".4 Dessutom finns variationer betraffande vad manni-
skor betraktar som "fritidsaktiviteter" fran tid till tid. Ytterligare en kritik,
som kan riktas mot denna definition av begreppet fritid, ar att tillracklig han-
syn inte tas till manniskors inre upplevelser av vad som kan raknas som fritids-
aktiviteter. Med andra ord, denna definition ser fritidsaktiviteter som objekt,
som existerar oberoende av den enskilda manniskans egna upplevelser.

Det tredje och sista sattet att se pa begreppet fritid i denna redogorelse tar
sin utgangspunkt i det individuella. Nar sa sker, blir det mojligt att definiera
fritid utifran subjektiva upplevelser. Fritid ses da som en kansla av frihet och
ett tillstand som majliggor ett avbrott fran vardagens pafrestningar, snarare an
en aktivitet.5 Av de tre satt att se pa begreppet fritid som presenterats ovan ar
detta den mest fenomenologiska ansatsen.6

Exempelvis i ett f rageformular som forskaren distribuerar till en undersokningsgrupp.
5 En sadan fritidsdefinition utifra'n subjektiva upplevelser diskuteras i Stokowskis Leisure

in Society, 3-4. Se ocksa International Enryclopedia of the Social Sciences (New York:
MacMillan, 1968, 250) och Pedagogisk uppskgsbok (Stockholm: Lararforbundets For-
lag, 1996, 187-188).

6 Termen fenomenologi (som kommer fran en grekiskt ord, som betyder framtradande/
utseende) blev populart att anvanda av tankare under 1700-talet. Sedan dens har den
haft flera inneborder. For vissa innebar fenomenologin att man studerade vad mannis-
kor ansag om handelser och fenomen. Andra menade att fenomenologin handlade om
de olika former och innehall som manniskans Unkande hade haft under olika tids-
epoker. Under 1900-talets forsta halft utveciclades fenomenologin vasentligt, av olika
teoretiker. Dessa tankare har skilda isikter om vad fenomenologi innebar, men trots
det finns gemensamma namnare i deras teorier. Cooper listar nagra av dessa i Dictionary
of Cultural and Critical Theory (1996, 401-405).

10
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Synen pi fritid i min undersokning

Vilket synsatt valjer jag i min undersokning? Forst vill jag sla fast att jag inte
helt utesluter nagot av dessa tre perspektiv, cla de alla har nagot att bidra med.
Att till exempel se pa fritiden som en tid som "blir over", vid sidan om vardag-
liga sysslor, ligger antagligen nara den allmanna synen pa begreppet och dar-
med ocksa nara den syn pa fritid som studenterna har. Darfur definierar jag
studenternas fritid som den tid studenterna har till forfogande for aktiviteter
vid sidan om studierna, och med studier ayses bade lararledd undervisning och
egna studier. I avhandlingen intervjuar jag ocksa studenterna om deras prefe-
renser och fritidsvanor och hur de ser pa begreppen fritid och studier.

Hur ska man se pa exempelvis lonearbete, som studenter utfor, av olika
anledningar, vid sidan om studierna? Att ha ett lonearbete pa kvallar eller
helger ser jag som en aktivitet vid sidan om studierna, och det definieras dar-
for i denna undersokning som ett slags fritidsaktivitet, aven om det kanske
upplevs som alit annat an en "fritidssysselsattning" av de studenter som job-
bar pa delta sag. Definitionen av begreppet fritid inkluderar visserligen mycket,
men den ar tillrackligt precis for att kunna anvandas som utgangspunkt i
denna undersokning. Det ar viktigt att komma ihag att det inte handlar om
exakta definitioner eller operationaliseringar av sociala fenomen, som sedan
ska mans for att verifiera vissa hypoteser. Det handlar snarare om en sorts
stomme som mina resonemang bygger vidare pa. Langre fram i undersok-
ningen aterkommer jag till begreppet fritid dar det diskuteras ytterligare.

Forskning om studenters fritid 7

Under 1980-talet genomforde det davarande Universitets- och Hogskoiedrn-
betet (UHA) ett antal undersokningar om studenters levnadsvillkor. Vissa av

7 Forutom tidigare forskning vats empiriska resultat kan relateras till min undersokning, har
jag inspirerats av studier vilkas metoder jag uppskattar. Dessa studier ar Bourdieus Distinc-
tion (London: Routledge, 1984) och Homo Academicus (Stockholm: Symposion, 1996),
Palmes Hogskolefdltet i Sverige, (Stockholm: UHA, Uppfoljning och Policystudier, skrift-
serie, nr 4, 1989), Broadys och Palmes Hogskokm som fiat och studenternas livsbanor (Stock-
holm: HLS, 1992). Jag diskuterar dem mer utforligt i mina metodbeskrivningar nedan.
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de rapporter som publicerades byggde pa omfattande empiriska undersok-
ningar.8 Nagra var utvarderingar av specifika verksamheter, medan andra var
mer overgripande till sin natur.9 Eftersom dessa studier handlade om studen-
ternas levnadsvillkor, kom nagra av dem att behandla fritiden och studenternas
fritidsaktiviteter. Undersokningen Studenterna i Sverige genomfordes under
1990-talet av Hogskoleverket. Den kartlade demografiska och ekonomiska data

for svenska universitetsstudenter, hur mycket tid som studenterna lade ned pa
studierna saint hur studenterna upplevde universitetstiden.'' Nedan diskuteras
UHAs och Hogskoleverkets undersokningar, samt ett antal utlandska studier,
pa en overgripande niva. I kommande resultatkapitel aterkommer jag till nagra
av dessa undersokningar och da fordjupas diskussionen kring vissa resultat.

Forskning om fritid och studenter kan delas in i tre grupper

Den forsta kategorin av tidigare undersokningar kartlagger hur manga tim-
mar per vecka som de studerande studerar, och hur mycket tid som sedan blir
Over for studenterna till andra aktiviteter. Den andra kategorin innehaller stu-
dier som kartlagger fritidsvanor ur ett allmant perspektiv. Den tredje och sista
kategorin innehaller studier som undersoker sambanden mellan goda fritids-
vanor och lyckade studieresultat.

8 En exempel pa en omfattande rapport är Palmes Hogskolefdltet i Sverige (Stockholm:
UHA, "Uppfoljning & Policystudier Arbetsrapport" 1989: 4). I den rapporten dis-
kuterar Palme inte fritiden i forsta hand utan utbildningar och kurser vid landets uni-
versitet och hogskolor. Han diskuterar hur forskningen kan narma sig fragan om vad
som kannetecknar en utbildning eller en kurs.

9 Exempelvis I. Carradins och A. Lofgrens (1986) undersokning Tith studier och tids-
studier. Uppfoljning och policystudier, projektrapport nr. 1, UHA, Stockholm.

'° Undersokningen baserades pa data fran det svenska Hogskoleregistret for de studenter
som studerade under hosten 1995, en enkat som sandes till 3000 studenter under
hosten 1996 samt intervjuer med 30 studenter fran olika hogskolor och universitet
under hosten 1997. Hittills har 8 arbetsrapporter utgivits, varav den senaste är C. Petris
rapport fran 1999: TraditionelLIoch icke- traditionella studenter (Stockholm: Hogskole-
verket, Studenterna i Sverige, arbetsrapport 8).
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Ett tidigt exempel inom den forsta kategorin är Franke-Wikbergs och Johans-
sons undersokning fran 1975.11 Deras studie diskuterar olika aspekter av uni-
versitetsundervisning och samlar in data, vad betraffar undervisningen, &in
studenter i tre arnnen (matematik, engelska och historia). Ett senare exempel
ar C. Lofgrens studie fran 1998.12 Lofgren analyserar nagra olika aspekter pa
studentlivet, exempelvis hur manga timmar per vecka som studenterna aysatt-
er till studier (bade studier i allmanhet och aven hur manga timmar som stud-
enterna aysatter till studier straxt innan examen) och vad studenterna anser
om kurslitteraturen.

Den typ av tidigare forskning som kan kategoriseras i den andra gruppen
kartlagger studenters fritid i syfte att skapa ett slags insyn i studenternas var-
dag. Resultaten fran dessa undersokningar anvands sedan for att generera be-
slutsunderlag at administratorer, chefer och politiker vid universitet och myn-
digheter. Dessa ledare antas vilja veta vad studenterna got, for att kunna be-
stamma hur verksamheten vid institutionerna och fakulteterna kan fogas sam-
man med ovriga delar av de studerandes situation.13

Nagra internationellt verksamma forskare betonar att administratorer och
ledare vid universitet maste vara flexibla, och villiga att anpassa sin syn pa
vilket det basta sattet att planera campusmiljon ar, inklusive forutsattningarna
for fritidsaktiviteter for studenterna. (Al lt i syfte att erbjuda nya studenter den

" Forfattarna erbjuder ett anal studenter att skriva ett slags tidsskattningsschema, dar
studenterna anger hur mycket tid som agnas at schemalagda studier och egna studier
samt resor till och fran universitetet. Resultaten visar att studenterna under en vecka
agnar cirka 40 procent av tiden till somn, ungefir 20 procent av tiden agnas at studier
och den resterande tiden agnas at ovriga aktiviteter (maltider, hushallsarbete, nojen
och resor). Franke-Wikberg, S., & Johanson, M. (1975). Utviirdering av undervisning.
[Akademisk avhandling.] Umea Universitet, Pedagogiska institutionen.

12 C. Lofgren undersoker studierelaterade aspekter (exempelvis hur manga timmar per
vecka som studenterna studerar) och relaterar dessa till studenternas studieframgangar.
Hans undersokning visar att studenterna lagger ner cirka 25 timmar per vecka pa egna
studier (exklusive schemalagda undervisningar eller grupparbeten). (C. Lofgren, 1998,
Time to Study Students. [Licentiatavhandling.] Umea Universitet, Institutionen for Na-
tionalekonomi).

13 Se Martenssons studie (S. Martensson, 1987, "Har de studerande tid med universite-
tet?". I: UHAs Skriftserie, nr. 2, Vtufbr Eva men inte NilsErik?, UHA, Stockholm),
som utgor ett exempel pa den typen av forskning.
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basta mojliga servicen.)"
Den tredje kategorin av tidigare undersokningar fokuserar intresset mot sam-

banden mellan fritidsvanor och studieresultat. Ett exempel pa denna typ av
studier ar Svartbos och Sjostroms (1996) enkatstudie bland universitetsstude-
rande. Deras resultat antyder att det finns en koppling mellan goda studieresul-
tat och regelbundna motionsvanor." Aven utlandska studier (framst i USA)
visar att det finns en korrelation mellan vad studenterna gor pa fritiden och
studenters akademiska framgangar.16 Till exempel ett statistiskt samband mel-
lan en viss aktivitet och antalet avklarade kurser och examenspoang. Denna typ
av forskning analyserar ocksa det som kannetecicnar studenter som avbryter
sina studier i fortid (eller som ar missnojda med sina studier) och deras fritids-
vanor. Till denna typ av forskning kan man knyta de undersokningar och artik-
lar som argumenterar for att universitetet bar erbjuda studenterna saval amnes-
kunskaper som mojligheter att utveckla goda fritidsvanor.'7 For dessa under-
sokningar blir det viktigt att diskutera studenters involvering i fritidsaktiviteter
for att forst& hur den paverkar deras chanser att slutfora utbildningen. De raga
fritidsaktiviteterna anses ge studenterna mojligheter till personlig utveckling,
vilket de har nytta av under resten av livet.

14 Ledarna vid universiteten maste vara extra flexibla i tider di universitet och hogskolor
drabbas av finansiella nedskarningarna, enligt Attarian (1990, "The role of leisure in
higher education". Leisure information quarterly 2, 1990, 5-8). For att kunna vara flexi-
bla, miste aciministratorerna ha en overgripande forstielse av studenternas behov, vad
ayser fritidsaktiviteter, enligt vissa forfattare. Behovet av ett utbud av lampliga fritids-
aktiviteter ar inte konstant, utan i standig forandring. For att forsti och koordinera
fritidsaktiviteter bar studenters uppfattningar och vanor undersokas med jamna mel-
lanrum, menar T. A. Mobley (1980, "Leisure and the University Campus". Journal of
Physical Education, Recreation and Dance 4, 33-34, 60).

15 Svartbo, B,. & Sjostrom, M. (1996). Sambandet motion och studieresultat. Svensk
idrottsforskning 1, 34-40.

16 Kleiber (1980) undersoker psykosocial anpassning bland studenter vidett storre uni-
versitet i USA. Hans studie visar att studenter, som ar aktiva pa fritiden, ar mindre
angsliga och spanda och upplever en storre kontroll Over den egna livssituationen.
(D. A. Kleiber, 1980, Free Time Activity and Psycho-Social Adjustment in College
Students. Journal of Leisure Research 3, 205-212.) Se ocksa Otto (1987) och Attarian
(1990), som diskuterar statistiska samband mellan studiefrarngang och vissa fritids-
aktiviteter eller typer av fritidsaktiviteter.

17 Bloland (1987) visar att goda fritidsvanor ar viktiga for den enskilde studentens ut-
veckling. (P. A. Bloland, 1987, Leisure as a Campus Resource for Fostering Student
Development. Journal of Counceling and Development 65, 291-294.
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Sammanfattningsvis har tidigare undersokningar om studenters fritid kartlagt
fritidsaktiviteter och diskuterat dessa i relation till nagra variabler, exempelvis
alder, Icon eller studieframgang. Nagon djupare sociologisk analys har sallan
utforts. Av genomgangen framgar ocksa att olika definitioner av begreppet
fritid har anvants i den tidigare forskningen.18 Min undersokning fordjupar
analyserna av studenternas studie- och fritidsvanor och tar hansyn till ett stiirre
antal variabler, som beror saval studie- som fritidsrelaterade aspekter, Amain
med tidigare forskning. Vart att notera i detta sammanhang är ocksa att av-
handlingen ar en komparativ studie av studenters fritidsvanor vid tva olika
universitet.

Vad gor studenter pa fritiden?

Tidigare forskning, som genomforts i Sverige, visar att studenterna fyller fri-
tiden med minga olika aktiviteter. Vissa av dessa aterkommer regelbundet
(exempelvis lcvallskurser, korsing, lagidrotter), medan andra ar mer spontana
(biobesok, teaterbesok, konserter, viss idrott). En vanlig typ av sysselsattning
ar umgange med vanner, slakt eller belcanta.'9 Vid sidan av dessa aktiviteter
forekommer ocksa lonearbete. Undersokningar i USA visar att ett lonearbete
vid sidan om studierna ar relativt vanligt bland studenter. 20

Svenska studier visar att motionsidrott, i olika former, ar en popular fritids-

aktivitet for de studerande. I dessa undersokningar uppger nagra studenter att
det stillasittande livet, som studierna innebar, maste kombineras med nagon
form av motionsidrott (i vissa fall prioriterades traningen till och med hogre
an studierna och ovriga aktiviteter).2' Svartbo och Sjostrom (1996) visar att
en stor andel studenter (90 procent av studenterna i deras studie) uppger att

18 Martensson betonar att det ar svart att bedriva forskning om studenter och deras fritid,
da det ar problematiskt att pa forhand vela vilka aspekter av de studerandes fritid som
är de mest intressanta. (Martensson, 1987, Har de studerande tid med universitetet?)

19 I. Carradin & A. Lofgren, Tid, studier och tidsstudier.

Olika uppgifter firms, angaende omfattningen av studenters arbete vid sidan om studi-
erna. Wades (1991) undersokning av studenters fritidsvanor vid Pennsylvania State
University, visar att cirka 40 procent har ett arbete vid sidan om studierna. USAs mot-
svarighet till Utbildningsdepartementet (US Department of Education, NCES, 1999,
20) uppger att over 70 procent av alla universitetsstudenter pa grundutbildningsniva i
USA 1995-96 arbetade vid sidan av studierna.

21 I. Carradin & A. Lofgren, Tid, studier och tidsstudier, 75.
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de motionerar regelbundet. De visar ocksa att de aktiva studenterna motionerar
i genomsnitt 3 ginger per vecka, oaysett Icon (och varje motionspass varar
ungefar en timme).

Annan europeisk forskning samt nordamerikanska studier bekraftar bilden
av att motionsidrott ar relativt vanligt bland universitetsstuderande. Attarian
(1990) visar att manga studenter anser det viktigt att kunna idrotta regelbun-
det.22 De Knop et al. (1993) visar att studenter agnar en relativt stor del av sin
fritid at motions- och idrottsaktiviteter. Och dessa aktiviteter ar allt fran tav-
lings- och elitinriktade idrottsaktiviteter till rekreations- ochfitness-inriktade
aktiviteter.

Studenterna sysselsatter sig naturligtvis med manga fler typer av aktiviteter
an dem som har beskrivits i detta aysnitt. Jag ser dock ingen anledning att
ytterligare fordjupa beskrivningen av sadana aktiviteter utifran den tidigare
forskningen. Det ar dags att ga vidare med avhandlingen, i syfte att beskriva
fler aspekter och faktorer som ar av intresse for en studie av detta slag.

Forskning om skillnader mellan olika amnesgrupper

Universitet bestar av ett antal institutioner som i sin tur samordnas i olika
amnesgrupper eller fakulteter. Forskare har uppmarksammat skillnader mel-
lan olika amnesgrupper vad ayser undervisnings- och forskningstraditioner.23
Snow beskriver hur ban i umganget med a ena sidan forskare inom naturvet-
enskap och a andra sidan forfattare och larare vid den humanistiska amines-
gruppen fascineras av tanken att dessa tva grupper kan sagas utgora tva olika
kulturer.24 Han utgar ifran att de tva grupperna ar tamligen lika vad betraffar
social bakgrund, men att de anda skiljer sig at i sina uppfattningar. Snow
menar ocksa att det vasterlandska samhallets kulturliv tenderar att splittras
upp i tva olika delar den humanistiska och den naturvetenskapliga.25

22 Attarian, The role of leisure in higher education.

23 Se L. Flecks Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum (Stockholm: Sym-
posion, 1997, kapitel 2 om tankekollektiv i akademin) och T.S. Kuhn, De vetenskapliga
revolutionernas struktur (Stockholm: Thales, 1997), dar Kuhn argumenterar for att vet-
enskapliga fakta inte skapas i ett socialt vakuum (se kapitel 11-13).

24 Snow, Two Cultures.

25 Denna klyfta mellan de tva kulturerna har diskuterats av S. Fuller i artikeln "Om de tva
kulturerna och andra vidskepelser" ( Tviirsnitt 4, 1995, 54-61).
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Jag uppfattar denna tanke (om att olika sociala grupper vid universitet och
hogskolor har skilda satt att uppfatta omvarlden) som intressant och aven
andra forskare har fascinerats av den se till exempel Biddle et al. (1990),
som visar att studenters varderingar forandras under universitetstiden och att
de varderingar som utvecklas skiljer sig at beroende pa vilken amnesgrupp
studenterna tillhor.26

Tony Becher vid Sussex' Universitet i England har genomfort ett antal un-
dersokningar utifran antagandet att fakulteter och institutioner utgor skilda
sociala strukturer som paverkar saval larare som studenter.27 I hans undersok-
ningar kategoriseras institutioner och fakulteter i olika overgripande am-
nesgrupper. Det ar svart att avgifora exakt vilka granser som kan dras mellan
olika amnesgrupper, sager Becher, men det rader en forhallandevis stark kon-
sensus bland larare och studenter Over vilka institutioner som "hor ihop" och
bildar en disciplin. Becher visar i sina undersokningar att studenter fran olika
amnesgrupper (till exempel naturvetenskap och humaniora) argumenterar pa
olika satt nar det galler studier och inlarning. Studenter vid institutioner for
exempelvis biokemi, engelska och sociologi studerar pa olika satt, har olika
uppfattningar om lasning, uppsatsskrivande och examen.

26 B.J. Biddle et al. (1990). Modality of Thought. Journal of Educational Psychology 4,
671-682.

Se aven Hults och Olofssons studier, som kartlagger studenters forestallningar om
olika foreteelser i samhallet och relaterar dessa till fakultetstillhorighet. (A. Huh, Yrket
som flirestallning [Akademisk avhandling]. Umea Universitet, Pedagogiska institution-
en, 1990; och A. Olofsson, Hogskoleutbildningens fern ansikten [Akademisk avhand-
ling], Universitet, Pedagogiska institutionen, 1993, se sidorna 175-177.)

27 Becher har undersokt fyra amnesgrupper: utbildningar inom naturvetenskap, huma-
niora/samhallsvetenskap, tekniska utbildningar och samhalleliga yrkesutbildningar,
bland annat lararutbildning. Tva lingtgiende empiriska undersokningar har genom-
forts. Den forsta (fran 1980 till 1988) behandlar forskningstraditioner vid 12 institu-
tioner och rapporteras i Bechers Academic Tribes and Territories fran 1989. Den andra
undersokningen pagick 1988-1993, och handlade om forskarutbildning i 6 av dessa
institutioner, och den rapporterades i "The Significance of Disciplinary Differences".
Becher och hans kollegor genomforde sammanlagt 350 intervjuer med larare och stu-
denter inom ramen for dessa bada studier.
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For att sammanfatta Bechers forskning kan man saga att fragan om skillnader
mellan amnesgrupper ar viktig och paverlcar manga olika aspekter av hogre
utbildning. Becher sager att fler forskare borde beakta detta perspektiv:

If more researchers were to take a disciplinary perspective fully into account,

one could see the scope fir better cross-fertilisation and a better sense of unity...

...disciplinary-ficused research could provide an element of mutual coherence

that is currently lacking in much of the work in this field ....In any case, the

question seems a fruitful one for investigation by higher education research-

ers... (Becher, 1994, 160.)

I citatet talar Becher om a better sense of unity. Mellan vilka enheter bor denna
kansla frambringas? Min tolkning ar att han menar att denna forbattrade sense
of unity kan skapas mellan olika amnesgrupper.

Ytterligare en forskare som studerar amnesgrupper vid universitet och hog-
skolor ar pedagogikprofessorn Paul Ramsden som ar verksam i Australien.28
Ramsdens forskning visar hur en student snabbt lar sig "vad som galler" vid
respektive institution. Det will saga hur hon eller han ska kunna klara av exami-

nationsuppgifter och prov pa det mest tidsekonomiska sattet och med minsta
mojliga anstrangning.

Ramsden relaterar studenters uppfattningar om studier till de ramar som
finns for undervisningen och inlarningen. Med begreppet ramar ayser Rams-
den hur undervisningen bedrivs, vilka former av examination som foreligger
och atmosfaren pa universitetsinstitutionen ifraga.29

28 Ett huvudintresse for Ramsden ar de studerandes uppfattningar om dels studier och
inlarning, dels studiernas och inlarningen sociala sammanhang. Malet for honom ar
att forsta och forbattra undervisning och inlarning Mom universitet och hogskolor. Se
hans kapitel Inkirningens sammanhangi F. Marton, Hounsell, D., & N. Entwistle (red.)
Hur vi lar (Stockholm: Raben & Sjogren), 198-225, och boken Learning to Lead in
Higher Education (1998), 183-184.

29 Ramsden anser an det ar accepterat i den akademiska varlden att det finns be0ande
skillnader inom olika pedagogiska sammanhangsom ar fiirknippade med olika dmnesomrdden.
(Ramsden, Hur vi ar, 213.)
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Komparativ analys samt komparativ pedagogisk och
universitetspedagogisk forskning

Under arbetet med avhandlingen har jag satt mig in i vad komparativ pedago-
gik innebar, och vad denna typ av forskning kan bidra med i en avhandling av
foreliggande slag. Det ar min aysikt att har sammanfatta det viktigaste jag har
funnit i min forskningsoversikt.

Sammanfattningsvis Icanneteclums komparativ pedagogisk forskning av att

utbildning i olika Under och kulturer jamfors med varandra. Historiskt sett,
as den komparativa pedagogiken ett sedan 1900-talets mitt etablerat forsk-
ningsomrade inom pedagogiken. Den komparativa universitetspedagogiken,
som dr en typ av komperativ pedagogisk forskning, fokuserar intresset framst
mot den hogre utbildningen.

I nedanstaende aysnitt beskrivs komparativ pedagogik och universitets-
pedagogik. Jag inleder dock med en diskussion kring det overgripande be-
greppet komparativ analys.

Komparativ analys

All vetenskap dr i grund och botten komparativ (i betydelsen jamforande),
eftersom det som forskarna studerar (exempelvis grupper och fenomen) och
de data som de samlar in (matvarden och iakttagelser) alltid jamfors med
varandra pa ett eller annat satt. Inom sociologi, till exempel, jamfors ofta so-
ciala grupper med varandra.3°

Komparativa studier kan ha varierande syften och fokusera skiftande feno-
men. Vad som utmarker komparativa undersokningar, gar inte att entydigt
svara pa.

While many social scientists would agree that virtually all social scientific
methods are comparative in the broad sense of the worth the terms comparative

method and comparative studies usually are reserved for a more specific category

of research projects. However, the literature on comparative analysis offers no

agreement on what the characteristics of these more specific studies should be.31

30 Sociologi ar enligt Durkheim per definition en jamforande vetenskap och han sager
att den komparativa sociologin inte dr en sarskild gren inom sociologin. (Durkheim,
1978, 109.)

" L. Goedegebuure & F Van Vught, "Comparative Higher Education Studies", Higher
Education 32, (1996): 371.
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Ur ett overgripande perspektiv, beskriver termen komparativ analys all forsk-
ning. Detta eftersom forskning alltid innebar att empiriska studier relateras
till teorier och teoretiska konstruktioner jamfors med observationer eller att
teorier och argument jamfors med varandra.

Aven ur ett praktiskt perspektiv, kan man saga att termen komparativ ana-
lys anvands for att beskriva flera olika typer av forskningsstudier. Man flr en
god bild av hur bred termen ar, i den pedagogiska forskningen, om man stud-
erar innehallet i nagon av de internationella vetenskapliga referensdatabaserna.
Deskriptorn "komparativ analys" (comparative analysis) anvands dar for att
indexera dokument av vitt skilda slag exempelvis i den pedagogiska basen
ERIC.32

Komparativa analys kan innebara tva saker: Det kan innebara undersok-
ningar dar olika grupper inom ett och samma land jamfors med varandra. Det
kan aven vara undersokningar dar forhallanden i tva (eller flera) lander ana-
lyseras. Giddens anvander begreppet komparativ analys i den senare betydel-
sen, nar han sager att forskningsprojekt ar komparativa da de fragor som
i en undersokning, inte kan besvaras om inte data fran olika lander jamfors."

Vidare, olika komparativa studier, dar tva eller flera kulturer/lander jam-
fors med varandra, kan fokusera skilda typer av foreteelser, beroende pa deras
respektive syftes- och problemformuleringar. Vissa studier diskuterar och jamfor
uppfattningar bland grupper av manniskor i olika lander. Se till exempel Nurmi,
Poole, & Seigner (1995), som genomfor en komparativ analys av uppfatt-
ningar bland individer (betraffande forhoppningar inf.& framtiden) fran olika
lander. Andra studier analyserar vad som kannetecknar olika Lander pa ett

32 Education Resources Information Center, USA. En sokning med hjalp av deskriptorn
Comparative analysis i ERIC, for tidsperioden 1992-2000, genererar cirka 32 000 hits,
det vill saga dokument av skilda slag, vilket far anses vara mycket. Motsvarande sok-
ning med deskriptorerna Education eller Learning genererar betydligt farre hits: 3400
respektive 5400.

Vilken definition av deskriptorn comparative analysis anvands i ERICs tesarus? Dar
ges den en bred definition och anvands for att katalogisera dokument av olika typer.
Comparative analysis anvands, till exempel, for an indexera artiklar som analyserar tra-
ditioner och normer, demografiska data och nationell statistik i ett land eller i flera
lander saint artiklar som beskriver resultatet av internationella tester.

33 A. Giddens, Sociology (Cambridge: Polity Press, 1997), 588. Se aven J.P. Keeves & D.
Adams. (1997). "Comparative Methodology in Education", i: Keeves (red.) Educa-
tional Research, Methodology and Measurement. (Oxford: Elsevier), 33-34, samt E. Oyen
(red.) (1990). Comparative Methodology. (London: Sage), 11.
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storre plan. Se exempelvis Chan, et al. (1996), som studerar Japan och USA
pa en overgripande samhallsniva. De jamfor graden av individualism/kollek-
tivism i de bagge landerna och undersoker normer och traditioner samt regler
och lagar i respektive land.

Till sist vill jag berora det inslag av kvantitativa (numeriska) fragor, som jag
har funnit. Komparativa analyser, som alltsa genomfors inom ramen for forsk-
ningsprojekt med skiftande syften, har ofta en tydlig kvantitativ inriktning.
Seitz har ocksa genomfort en forskningsoversikt Over komparativa forsknings-
projekt och hon bekraftar detta (att det ir vanligt forekommande att kompa-
rativa studier har en sadan inriktning).34 Det innebar att enkater ofta anvands
som primar insamlingsmetod och att de anvands for att generera kvantitativa
data som i sin tur anvands for statistiska (signifikans-) analyser. Detta intresse
for kvantitativa fragor aterfinns aven i den komparativa pedagogiken, vilket
diskuteras harnast.

Komparativ pedagogik

Komparativ pedagogik innebar ofta att forskare studerar utbildning i olika
nationalstater." Det kan da handla om att de systematiskt studerar andra lar-
ders utbildningssystem, och det kontext dar utbildningen genomfors, i syfte
att battre forsta och att mer eller mindre direkt paverka utbildningen i det
egna landet. ERICs tesarus definierar komparativa pedagogiska dokument som
de dokument (exempelvis tidskriftsartiklar, bocker och rapporter) som be-
handlar teoretiska och praktiska aspekter pa utbildning i olika lander.36

Ur ett historiskt perspektiv blev komparativa pedagogiska studier alit van-
ligare under 1900-talets andra halft. Nagra av dessa tidiga studier organiser-
ades och kontrollerades av forskare i USA. Ofta bade de en tydlig kvantitativ
inriktning och forskarna anvande da begrepp som "predictors" och "laws"
samt diverse input- /output - modeller i forskningsarbetet.37

34 A. Seitz, "The Political Dimension of Intercultural Research", Quality efr Quantity 27,
(1993): 411-420.

35 E. King, "A Century of Evolution in Comparative Studies", Comparative Education 3,
(2000): 267-277.

36 En sokning i databasen ERIC for perioden 1992-2000, med hjalp deskriptorn
comparative education, ger cirka 7400 hits.

37 King, "A Century of Evolution in Comparative Studies".
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Antalet komparativa undersokningar okade ytterligare under 1960- och 70-
talet. Ar 1961 bildades Comparative Education Society in Europe (CESE) och
ar 1970 bildades World Council of Comparative Education Societies (WCCES).

Ett antal stora undersokningar genomfordes under denna era, dar skolelever
fran olika lander och deras skolprestationer jamfordes med varandra, och stu-
dierna fick en forhallandevis stor uppmarksamhet i media.

I dessa studier jamfors elevers prestationer inom ett begransat antal amnen,
exempelvis matematik och naturvetenskap. Klassiska studier ar de sa kallade
International Educational Achievement (IEA)-undersokningarna, som skapa-
des av bland andra Husdn och Postlethwaite i borjan av 1960-talet. IEA-un-
dersokningarna bygger pa den tidigare kvantitativa trenden (efter andra varlds-
kriget) Mom pedagogisk och psykologisk forskning, som innebar att forska-
ren mater delaspekter av fenomen och att korrelationen mellan ett fatal obe-
roende och beroende variabler beraknas. Dessa studier har sedan dess ibland
anvants som ett slags forebild for delar av den komparativa pedagogiska forsk-
ningen.38

Jag har sjalv noterat vilken paverkan IEA-undersokningarna (och den typ
av metoder och tankesatt som har anvants i dessa undersokningar) har haft pa
forskargrupper. Nar jag anvander begreppet komparativ pedagogik i informella

samtal med kollegor vid pedagogiska institutioner i van land, marker jag hur
sammankopplat delta begrepp ar med IEA-undersokningarna. Nagra fors-
kare sitter narmast automatiskt ett slags likhetstecken mellan komparativ pe-
dagogik och IEA-undersokningar eller liknande studier.

Arbeten Mom faltet komparativ pedagogik har ofta utgatt ifran national-
staten, dar jamforelser har genomforts mellan utbildningar och institutioner.
Fokus har legat pa nationella utbildningssystem, menar Broadfoot.39 Forsk-
ningsfaltet "... has been characterised by more specific, typically empirical
rather than theoretical, comparisons of particular issues between or across
national settings." (Broadfoot, 2000, 360.) Hon sager vidare:

The long history ofcomparative educational studies has been characterised by a

deep methodological divide. It is a divide that echoes the enduring tension in

38 Keeves & Adams, Comparative Methodology in Education, 31.

39 P. Broadfoot, "Comparative Education for the 21" Century. Retrospect and Prospect",
Comparative Education 3, (2000): 357-371.
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social science epistemology between the search for understanding, on the one

hand and the qualitative methods employed to pursue it, on the other, for
generalisations and even laws in the tradition of the natural science paradigm.

(Broadfoot, 2000, 360.)

Av citatet framgar att det existerar olika och delvis motsatta paradigm, inom
komparativ pedagogisk forskning.

Aven King (2000) poangterar att det finns, och alltid har funnits, olika
paradigm inom komparativ pedagogik. Under 1960- och 1970-talet, till ex-
empel, var de kvantitativa IEA-undersokningarna inte de enda studierna, som
genomfordes inom den komparativa pedagogiken trots att de var omfat-
tande och debatterade. Nagra komparativa forskningscentra deltog inte i IEA-
undersokningarna, av olika anledningar, sager King, och fortsatter: "...most
of the IEA's initial leaders were experts in psychometric or sociometric methods
or curriculum studies, rather than alerted to the contextual emphases now
usual in comparative education." (2000, 273.)

Sammanfattningsvis innebar komparativ pedagogisk forskning idag inte
enbart att forskaren analyserar utbildningar, kurser och institutioner i olika
nationalstater, eller att enbart kvantitativa metoder anvands i forskningsar-
betet. Komparativ pedagogik ar aven inriktad pa att tolka och forsta
utbildningar i olika lander och kulturer, utifran deras unika kontext, och i
detta arbete anvands sa'val kvantitativa som kvalitativa analysmetoder.

Komparativ universitetspedagogik

Vad galler komparativa studier pa universitetsniva, utvecklades aven dessa un-
der 1900-talets senare halft, i takt med att systemen for hogre utbildning vaxte
i omfing. Kostnaderna for dessa institutioner iikade och av pragmatiska skal,
okade ocksa intresset for forskning om universitet. Allt fler akademiker bor-
jade intressera sig for universitetspedagogik, administration av institutioner
och universitet samt sambandet mellan universitet och naringsliv.
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Forskningsgrupper bildades ocksa, som studerade och jamforde hogre utbild-
ning i olika lander, och alit fler forskningsfonder borjade stodja denna typ av
forskning. Ett exempel pa denna stravan att utvardera hogre utbildning, ur ett
internationellt perspektiv, ar de rapporter med komparativ inriktning som
producerats av universitets- och hogskolemyndigheter och forskningsrad.4°

Vilka dokument om komparativ universitetspedagogik finns i databasen
ERIC, som anknyter till studenter och deras vardag? I ERIC anvands deskrip-
torn College students (34 500 hits) for att indexera dokument som handlar om
studerande Mom hogre utbildning. En sokning i ERIC, for perioden 1992-
2000, med hjalp av deskriptorerna "Comparative education" och "College
students" resulterar i 83 traffar. Medianvardet for dessa dokuments publicerings-
ar ar 1985. Cirka halften av dokumenten ar tidskriftsartiklar, resten ar bocker,
rapporter, papers etc. Dokumenten behandlar olika aspekter av hogre utbildning
och jarnfor olika landers satt att bedriva hogre utbildning. De behandlar bland
annat urval (intagning) till hogre utbildning, demografiska data for studenter
eller studiefinansieringssystem i olika lander. Andra dokument fokuserar
intresset mot endast ett land men Or vissa ja.mforelser med ett eller Hera andra
lander. Slutligen finns studier som beskriver uppfattningar bland studenter i
olika lander, om olika arnnen. Det ax uppfattningar om arnnen som "world-
mindedness", "social responsibility", individualism eller kollektivism, for att
to nagra exempel.

Vilka dokument finns i ERIC, som anknyter till komparativ universitets-
pedagogik och fritidsvanor? I databasen ERIC anvands deskriptorn Leisure-
time (1900 hits) for dokument om fritid och fritidsvanor. En sokning i ERIC,
for perioden 1992-2000, med hjalp av deskriptorerna "Comparative
education", "College students" och "Leisure-time" resulterar i noil traffar.
Jag har naturligtvis aven sokt efter referenser med hjalp av andra deskriptorer
for perioden 1992-2000. En sokning med hjalp av till exempel "Cross-cultural

4° Se till exempel M. Bauers Utvardering av universitet och hogskolor Wan 1987 (Stock-
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holm: UHA.). Bauer sager att universiteten i olika lander forvantas redovisa sina resul-
tat, och rapportera hur de har anyint sina resurser, till myndigheter i respektive land.
Det ar dad& larorikt att se hur man i andra lander, med skilda traditioner och system
for hogre utbildning, organiserar och genomfor utvardering av hogre utbildningar, menar
Bauer. Se aven de rapporter som forfattades under 1990-talet i HSFR:s regi. Inom
ramen far denna satsning utvarderades ett antal svenska universitetsdiscipliner, bland
annat pedagogilcknnet (Rosengren, K.E., & Ohngren, B. (red.) 1997, An Evaluation of
Swedish Research in Education, Stockholm: HSFR/Uppsala: Swedish Science Press).
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studies", "College students" och "Leisure-time" ger ocksa noll traffar.41 Ett av
de fa dokument, som har aterfunnits, om komparativ pedagogisk forskning
och studenters fritidsvanor, ar Beattys (et al.) studie "A Cross-National Study
of Leisure Activities" fran 1994.42 Det ar en beskrivning av studenters fritids-
vanor i olika larder. (Individerna var 642 studenter fran USA, 174 fran Frank-
rike, 242 fran Danmark och 139 fran Nya Zealand.) Studiens resultat visar att
idrottsvanor beror pa en rad olika faktorer, av vilka ett antal diskuteras. Fran-
sett denna studie aterfinns inga liknande dokument i ERIC for denna period,
om ovanstaende sokstrategi anvands.

Den komparativa universitetspedagogiska forskningen vaxte alltsa fram
under 1900-talets senare halft och den ar idag en etablerad del av den sam-
hallsvetenskapliga forskningen.43 Det som dock kannetecknar forskningen ar
att den inte har ett entydigt fokus. De fenomen i universitetsvarlden, som
studeras i denna komparativa forskning, har till exempel skiftande namn och
delvis skilda betydelser i olika Under, och utgor pa sa satt en illustration till en
av svarigheterna med komparativa studier.

En exkurs om termer och titlar i universitetsvarlden ger en inblick i svarig-
heterna att tolka och forsta akademin: I svensk och engelskspralcig litteratur
firmer vi ett flertal termer for att benamna universitetsvarlden, som till exem-
pel akademier, colleges, hogre studier, hogskolor, post-secondary education och
universitet. Aven tjanstebenamningarna varierar for de som arbetar i denna
varld (adjunkt, associate professor, docent, lektor, professor och reader) och inne-

ballet i tjansterna skiljer sig at mellan olika Lander, aven nar benamningarna ar
desamma. Ytterligare exempel finns. Den hogsta chefen for ett universitet kal-
las i Sverige (och Tyskland) for rektor, medan man i USA anvander titeln pre-
sident eller i vissa fall chief executive. I England anvands vice-chancellor for
samma chefsbefattning och i Skottland talar man om the principal.

41 En sokning utifran deskriptorerna "College students" och "Leisure-time" har aven ge-
nomforts inom ramen for avhandlingsarbetet. Resultatet av denna sokning diskuteras
inte har utan i kapitel 2, aysnittet "Forskning om studenters fritid".

42 S. Beatty, et al., "A Cross-National Study of Leisure Activities ", Journal of Cross-Cultural
Psychology 3, (1994): 409-422.

43 Den vetenskapliga tidskriften Higher Education har komparativ universitetsforskning
som speciellt tema i nummer 4, 1996. (Higher-Education 4, 1996, Theme issue: "The
State of Comparative Research in Higher Education").
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Summering

Sammanfattningsvis ar komparativ pedagogik ett omfattande teoretiskt och
praktiskt omrade, vars innehall alit mer intensivt debatteras i forskningen.

Den komparativa pedagogikens grundlaggande problem, konflikten mel-
lan det nationellt sarpraglade och det universiella, kan inte losas inom ra-
mama for denna avhandling, men det kan belysas och diskuteras. Den
komparativa universitetspedagogiken ar ocksa ett brett omrade. Detta beror
naturligtvis pa att universiteten i olika lander ar mycket olika varandra, trots
att de pa ytan kan likna varandra. Forskning om universitet bor darfor analy-
sera de premisser och betingelser som galler for de institutioner och universi-
tet som studeras, vilket jag har forsokt to hansyn till i avhandlingsarbetet. Jag
har ocksa forsokt skapa ett slags harmoni i texten mellan a ena sidan framstall-
ningar av de nationellt specifika universitetskulturerna och a andra sidan de
gemensamma pedagogiska fenomenen.

Bourdieus forskning, som hittills inte har utretts i nagon stone omfatt-
ning, har ett antal infallsvinklar som ar aktuella for denna undersokning. Hans
texter handlar om pedagogik, universitetspedagogik, amnesgrupper och om
komparativa studier av fritidsvanor. Bourdieu har under ett antal ar bedrivit
forskning kring hogre utbildning, fritid och idrott.44 Han har aven i ett antal
bocker utvecklat sina ideer och tankar kring forhallandena mellan individen
och sociala strukturer.45 Huvudsyftet med dessa bocker ar att diskutera meto-
dologi snarare an att redovisa specifika undersoluiingsresultat. Dessa texter
har natt stor spridning i internationella akademiska kretsar och de har saval
prisats som kritiserats. I nasta kapitel diskuteras Bourdieus tidigare undersok-
ningar och hans begrepp och teorier och deras betydelse for foreliggande un-
dersokning.

44 For undersokningar om universitet, se Bourdieus Homo Academicus och The State No-
bility (Cambridge: Polity Press, 1996) samt Academic Discourse, som Bourdieu skrev
tillsammans med J-C. Passeron och M. De Saint Martin (Cambridge: Polity Press,
1994). Dessa analyser av hogre utbildningar ar mycket omfattande och bildar, enligt
den svenska pedagogikprofessorn D. Broady, ett slags grundbult for Bourdieus socio-
logi (Broady, Sociologi och epistemologi, Stockholm: HLS, 1990, 158).

45 Se P. Bourdieu, J.-C. Chamboredon & J.-C. Passeron, The Craft of Sociology (New
York: De Gruyer, 1991), P. Bourdieu, The Logic of Practice (Cambridge: Polity Press,
1990) och Bourdieu & L.J.D. Wadquant, An Invitation to Reflexive Sociology (Cam-
bridge: Polity Press, 1992).
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KAPITEL 3

Grundlaggande begrepp i Bourdieus
teori samt konsekvenser for studien

Samhallsvetenskaplig forskning har stora mojligheter att beskriva och analy-
sera manniskors vardag, men en forutsattning ar att forskaren inte oreflekterat
kopierar det vardagliga sattet att beskriva och klassificera sociala fenomen.
Vetenskapligt arbete skiljer sig frin det vardagliga, spontana tankandet och
forskare bor foljaktligen vara uppmarksamma pi hur de definierar sina forsk-
ningsobjekt.'

En utgingspunkt i Bourdieus sociologi, ar att en handling (det vill saga
handlandet i sig) sallan har inneboende egenskaper som Or den automatiskt
lamplig att studera for forskaren.2 En handling bor istallet analyseras och tol-
kas i relation till andra handlingar och fenomen. Han fokuserar dad& intres-
set mot relationer och de begrepp som Bourdieu har tagit fram lampar sig
siledes val for att beskriva, tolka och forsta sociala strukturer och samhalleliga

Bourdieu sager att the power ofa mode of thinking never manifests itself more clearly than
in its capacity to constitute socially insignificant objects into scientific objects... (Bourdieu
& Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, 220-221). For att lyckas med detta ar
olika statistiska metoder viktiga redskap for Bourdieu. Bourdieu anvander statistiska
analyser (korrespondensanalysen) for an arbeta induktivt eller for att pavisa strukturer
i datamaterial. For en vidare diskussion, se ocksa Broady, Sociologi och epistemologi,
505, 509, och M. Borjessons rapport Det naturliga valet (Forskningsgruppen for ut-
bildnings- och kultursociologi, 11. Stockholms Universitet: Lararhogskolan, 1994: 17).

2 Andra forskare utgar ibland felaktigt fran att the sociopolitical importance of an object is
in itselfsufficient warrant fire the importance ofthe discourse that addresses it, sager Bourdieu
i An Invitation to Reflexive Sociology, trots att sociala fenomen sallan har nagon essens.
Att forska om en socialt viktigt omrade (exempelvis fred/konfliktlosning, etnicitet eller
arbetsloshet) racker inte alltid det krays even ett intresse fran forskarens sida for
metocifrigor. Citatet fortsatter: This is perhaps what explains why those... who are most
prone to equate their standing with that of their object... often pay the least attention to
method. (Bourdieu & Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, 220.)
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processer.3 Nagra av de mest anvanda begreppen, som jag gagnar mig av i min
undersokning, ar sociala falt, habitus och symboliskt kapital.

Sociala falt

Forst nagot om sociala fdlt. Enligt Bourdieu ar det mojligt for forskaren att
pavisa olika fait i samhallet. Inom falten, som ar av skiftande slag och har
varierande storlek och innehall, samverkar individer, eller sociala agenter som
han ibland kallar dem.4 Den interaktion, som tilldrar sig mellan agenterna,
sker i form av saval samarbete som konkurrens.

Van att notera ar att Bourdieu inte sager att det finns ett visst antal fait i
samhallet. Ej heller pastar han att granserna mellan olika falt ar klara och
koncisa. Jag tolkar Bourdieu som om han inte primart ar intresserad av sadana
fragor (hur minga falt som kan sagas existera i samhallet eller vilka exakta
granser som finns mellan olika falt). Han anvander snarare faltbegreppet for
att (med hjalp av korrespondensanalysen) skapa/pavisa objektiva strukturer.
Bourdieu studerar de strukturella relationer som finns i falten mellan agenter,
med hjalp av detta teoretiska verktyg. Det overgripande syftet ar att forsta
manniskors handlande i ett socialt sammanhang.

En av Bourdieus teser ar att de sociala sammanhangen, dessa sociala fait,
har ett visst inflytande pa individen och pa grupper.5 For en konstnar, till
exempel, som arbetar inom vad vi skulle kunna kalla ett konstnarligt

3 Sammanfattningsvis ar det mojligt for en undersokning att fokusera sociala fenomen
per se men det ar samtidigt mycket viktigt for forskaren att aven studera refritionerna
mellan dessa fenomen. (Bourdieu & Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, 15.)

4 I falten kan aven institutioner, foretag och organisationer aterfinnas, vilka ocksa kallas
agenter. I en undersokning av foreliggande slag (eller i liknande studier) ar det inte pa
forhand bestamt i detalj vilka individer/agenter som kan sagas inga i ett fah. Eller hur
manga falt som med bestamdhet existerar. Det gar inte heller att saga att en viss typ av
agenter alltid ska inga i ett socialt fait, for att det ska kunna kallas ett socialt fah i
Bourdieus anda. Faltbegreppet ar ett teoretiskt verktyg som anvands for att belysa forhall-
anden mellan manniskor och grupper och for att forsta deras handlingar och uppfatt-
ningar. Grundantagandet for att anvanda verktyget, ar att sadana fait existerar inte
att falten nodvandigtvis ser ut pa ett visst sat eller att de med sakerhet innehaller vissa
individer eller institutioner.

5 Ett socialt fait ar ett slags schablon som paverkar alla individer/agenter som befinner sig
i faltet. In a manner of a prism, sager Bourdieu och Wacquant, it refracts external forces
according to its internal structure. (Bourdieu & Wacquant, An Invitation to Reflexive
Sociology, 17.)
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innebar detta att hon eller han alltid maste forhalla sig till andra konstnarer
och konstkritiker samt gallerier och museer i sitt yrkesutovande, i storre eller
mindre omfattning beroende pa omstandigheterna. For en student vid ett
universitet kan det innebara att hon eller han anpassar sig till de traditioner
och normer som galler dar. En annan av Bourdieus teser ar att det i de sociala
falten alltid uppkommer konkurrens och konflikter mellan agenter som vill
etablera just sin syn pa varlden som det legitima klassifikationssattet bland en
mangd mojliga, alternativa satt att strukturera och fiirsta.6

Sammanfattningsvis studeras sociala fah for att pavisa de relationer som
finns dari; de studeras for att Oka kunskaperna om de synliga och osynliga
kontakter och forbindelser saint makt- och dominansforhallanden som exis-
terar i dem. Dessa relationer laggs i dagen i syfte att pavisa, och pa samma
gang avmystifiera, de traditioner och forehavanden som ses som naturliga el-
ler som tingens ordning. Ett annat syfte ar att undersolca vilka effekter sociala
fait har pa individer och grupper av individer.

Har kan ocksa namnas att jag exemplifierar vad som ayses med fait i aysnit-
tet "Exempel pa forskning i Bourdieus tradition" nedan (kapitel 3). Dar dis-
kuteras ocksa faltbegreppet och fragan om hur detta begrepp ska anvandas i
foreliggande avhandling.

Habitus
For studenterna kan universitetet vara en plats dar de bryter gamla familjeva-
nor och traditioner for att prova nagot nytt, men samtidigt kan individen inte
separera sig fran den livshistoria som Jigger bakom henne eller honom. Tidi-
gare erfarenheter finns "lagrade" i individen sedan barnsben och de har en
betydande inverkan pa tankar, uppfattningar och de satt som individen orien-
terar sig i den sociala varlden.

Sadana erfarenheter tillgodogor sig individen inte enbart i familjesituation-
er eller i umga.nget med slaktingar och vanner, utan aven i organisationer och
institutioner. I Nilssons undersokning Fotbollen och Mora len fran 1993, an-
vands Bourdieus teorier och intresset fokuseras mot barn-/ungdomsfotboll,

6 Det kan handla om kulturell auktoritet i konstnarliga fait, vetenskaplig makt i akade-
miska fait och prasterliga befogenheter i religiosa fall, for att to nagra exempel. Samver-
kan mellan grupper ar processer som hela tiden finns i det sociala livet och makt-
forhallanden kan standigt manifesteras i varde- och normsystem eller i form av direkta
handlingar. (Bourdieu & Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, 17.)
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fotboll som elitidrott och regelefterlevnad. I undersokningen kartlaggs hur
gruppstrukturer inom fotbollsforeningar paverkar individer pa olika satt. 7

Dessa medvetna och omedvetna satt att reagera och handla, som individer
skaffar sig tidigt och som kan forandras under livets ging, ar individens so-
ciala habitus, for att anvanda Bourdieus terminologi. Habitus paverkar man-
niskans uppfattningar om arbete, studier, fritid och idrott och ger upphov till
olika intressen, vanor och livsstilar.8 Aven om individer har unika habitus, sa
tenderar individer med liknande sociala ursprung eller frill liknande sociala
grupper att ha liknande habitus, och individer fran samma sociala grupp kan
pa sa vis ha liknande smak, nar det galler till exempel fritidsaktiviteter och
idrott. Habitusbegreppet gar dad& att anvanda for att analysera vad som for-
enar eller skiljer grupper av individer fran varandra.9

Fran 1900-talets mitt och framat har visserligen samhallet forandrats pa ett
sadant satt att individen blivit mindre beroende av den egna familjen.
Gruppnormer har blivit alit mer diffusa for unga m.nniskor.'° Kort sagt, det
finns numera manga mojligheter till individualiserade handlingssatt for ung-
domar som vill frigora sig frin gamla traditioner och det kulturella arvet fran
familjen, jamfort med hur situationen var for de unga for femtio ar sedan.
Men individens intressen och smak paverkas anda av hennes eller hans sociala
ursprung, och det finns forskning som visar att delar av handlandet, trots alit,

7 Nilsson ser att spelarens forhallningssatt gentemot kamraterna och klubben forandras
nar individen blir aldre och gar fri'n barn-/ungdoms- till seniorspel (det blir alit viktig-
are for individen att "offra sig", att ha "kansla for spelet" och att vara motiverad) men
pa organisationsniva firmer Nilsson ocicsa skillnader mellan olika klubbar vad ayser de
traditioner och handlingar som uppmuntras (bade i fotbollsspel och i ovrigt) bland
medlemmarna. Angaende Bourdieus habitusbegrepp, se Bourdieu & Wacquant, An
Invitation to Reflexive Sociology, 94-95, och Broady, Sociology och epistemologi.

8 Manniskors kansla for vilket beteende som passar i olika sammanhang ar preobjektivt
och prefenomenologiskt. Denna kansla ar standigt till hands och vagleder oss redan innan
vi hamnar i olika situationer eller innan vi kan forestalla oss objekt och sociala fenomen i
tillvaron. (Bourdieu & Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, 20-22.)

9 Grupphabitus kan, enligt min mening, tillskrivas kvinnor, man, etniska grupper och
familjer allt beroende pa vilket syfte man har med att anvanda habitusbegreppet i
det vetenskapliga arbetet.

l° Se T. Ziehe, Ny ungdom (Stockholm: Norstedts, 1986) och, av samma forfattare: Kul-
turanalyser (Stockholm: Symposion, 1989). Se awn P. Nilssons tva backer Den allvar-
samma fritiden (Stockholm: Statens Ungdomsrad, 1994) och Fritid i skilda varklar
(Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 1998).
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är traditionellt." Bourdieus habitusbegrepp hjgper oss att forsta hur mannis-
kors handlingar paverkas av tidigare erfarenheter.

Nar det galler habitusbegreppet kan inflytandet fran Weber sparas. Med
utgangspunkt i att handlingar är sociala fenomen, visar denne att individens
handlande kan analyseras utifran en enkel klassificering. En typ av handlingar
enligt denna klassifikation kallar Weber traditionella handlingar, och dessa
bestams av vanor och de uters ofta erulast av en nastan automatisk reaktion
pd... stimuli i en redan invand riktning.12 Den forskare som vill forsta mansk-
liga handlingar, bor alltsa till stor del analysera en historisk betingad praxis
snarare an att forsoka analysera individers medvetna och rationella over-
vaganden och val.

Nar en student befinner sig vid ett universitet uppstar saledes en situation
dar en individ med ett visst social ursprung dr i ett visst socialt sammanhang.
Eller, for att anva.nda de begrepp som diskuterats, en situation dar habitus
moter fgt.

Sammanfattningsvis existerar alltid handlingar i ett socialt sammanhang
och Bourdieu kallar ofta dessa sammanhang sociala falt. Fait dr arenor dar
individer (som alltsa har skiftande habitus) samverkar och inte tomrum som
existerar for sig sjalva.13 Bourdieus tva begrepp fait respektive habitus har svart

att existera var for sig i en analys. I min undersokning anvander jag habitus-
begreppet som ett verktyg for min analys av de studerandes fritids- och id-
rottsvanor i forhallande till deras sociala ursprung och de amnesgrupper som
de all& (lararutbiidning, naturvetenskap, humaniora och idrottsutbildning).
Jag aterkommer till begreppen i kommande aysnitt och cla diskuteras ocksa
deras konsekvenser for min undersokning.

11 Jamfor Nilsson, Den allvarsamma fritiden och Fritid i skilda varLdar.

12 Weber, Ekonomi och Samhalle, 18. De stora flertalet av vara vardagsbeteenden narmar
sig denna traditionella typ av handlingar, sager Weber.

13 En socialt fah ar a space ofplay som existerar fan och med det ogonblick da individer
enter into it who believe in and actively pursue the prizes it offers. (Bourdieu & Wacquant,
An Invitation to Reflexive Sociology, 19.)

1Capitel 3. Grundlaggande begrepp i Bourdieus teori 31



Symboliskt kapital

Enkelt uttryckt ar symboliskt kapital det som erkanns som viktigt och bety-
delsefullt. Att avgiira vad som ar betydelsefullt ar dock ingen individuell pro-
cess utan det ar gruppers uppfattningar som bestammer vad som ar viktigt.
For att en vana eller en egenskap ska vara en social tillgang maste den tillskri-
vas ett varde i ett socialt sammanhang och en grupp miste tycka att den ar
efterstra.vansvard (det kan vara ett speciellt satt att tala eller att rora sig, kun-
skap om vissa musikstilar, en formaga att spela ett speciellt instrument eller en
vana att syssla med vissa idrottsaktiviteter).'4

Vad ar det som driver manniskor att utveckla vanor och fardigheter och att
soica uppskattning bland andra? Ett sear ar att vi har ett behov av att omvarl-
den ser oss och bekraftar vat- existens.15 Detta behov ar starkt, anser filosofen
Pascal, som formulerade sig pa foljande vis for Over 300 ar sedan:

Filfdngligheten dr sa djupt rotfdstad i mdnniskan att en soldat, en murar-
&irling, en kock och en barare skryter och kan fu beundrare. Till och med

filosoferna viii ha beundrare. Han som skriver emot dem vill ha berom for att

han skriver sa bra. Och han som Ljiser det viii ha berom for att han last det.

Och jag som skriver detta har mbjligen samma onskan. Och kanske den som

User detta. (Pascal, 1971 [1670], 101.)

Vi ma.nniskor har olika salt att na uppskattning och det finns manga former
av symboliskt kapital enligt Bourdieu. En form ar det sa kallade kulturella
kapitalet, som han anvander som ett teoretiskt redskap for att forsta exempel-
vis varfor vissa elever klarar sig bra medan det gar samre for andra elever i
samma skola. En annan form av symboliskt kapital ar kroppsligt kapital.16

Eftersom individen alltid bar med sig sin sociala habitus, dr det ocksa mojligt an tala om
habitus som en tillgang, ett slags symboliskt kapital. Alla manniskors habitus erkanns
dock inte som viktiga eller betydelsefulla i samma utstrackning. Det ar de sociala sam-
manhangen som avgor vilka aspekter av en individs habitus som kan vara en tillgang i
gruppen. Se aysnittet "Studenternas habitus och spexverksamhet" i kapitel 8 nedan.

1$ E. Goffman. (1974). Jaget och maskerna. (Stockholm: Prisma.); G. H. Mead. (1976).
Medvetandet, jaget och samhdllet. (Lund: Argos.)

16 For en diskussion om symboliskt kapiral, se Bourdieu, The Logic of Practice, 112-121.
Kulturellt kapital och kroppsligt kapital ar rya former av symboliskt kapital. Se awn C.
Shilling, The Body and Social Theory (London: SAGE, 1993), dar det kroppsliga diskuteras.
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Kroppsligt kapital handlar om utseende, kroppsform, gester, satt att tala, att
ga och att skiita hygien. Dessa egenskaper dr viktiga eftersom de paverlcar de
intryck man &r av en person och det forsta intrycket av en person leder snabbt
till uppfattningar om personens egenskaper.17

Kroppsligt kapital ska inte forvaidas med teknisk kompetens eftersom den
tekniska formagan i sig inte representerar ett symboliskt kapital. Det boll-
sinne som exempelvis en fotbollsspelande student visar ger inte automatiskt
henne eller honom ett hogre anseende eftersom studentens kroppsliga kapital
ar beroende av en miljo, ett sammanhang, som tillater att aktiviteterna fram-
trader som vardefulla." Den sociala betydelse som tillskrivs kroppsligt kapi-
tal, bestams till stor del av varderingarna inom de sociala grupper som stud-
enten tillhor.

Kroppsligt kapital kan inte arvas, likt vardepapper eller egendomar. Med
hjalp av pengar kan en individ dock paverka sitt utseende eller sina vanor,
men det dr inte en enkel process. Shilling diskuterar Bourdieus teorier och
noterar att:

Parents can buy their children time fire from the necessity of waged work and

an education where they will have the opportunity to develop valued styles of

accent, dress and demeanour, but they can not guarantee its acquisition. Instead,

acts of labour are involved in the acquisition of symbolically valued bodies for

each new generation. The habitus and tastes of individuals from different
backgrounds mean that they are likely to be more or less inclined to carry out

the labour required to develop prestigious bodies. However, the actual accquisi-

tion of any one ,ive of physical capital can never be guaranteed.°

De sociala grupprocesser och strukturer som bestammer vardet av olika for-
mer av kroppsligt kapital paverkas och forandras standigt. Dessa processer gar

17 V. Ritts et al. visar i undersokningen "Expectations, Impressions and Judgements of
Physically Attractive Students" (Review of Educational Research 4, 1992: 413-426) att
en universitetsstudent ibland behandlas annorlunda av larare beroende pa vilket utse-
ende den studerande har.

18 Jamfor med Broady, Sociologi och episumologi, 173, och hans exempel med violinspelarens
fardigheter. For att sa manga aspekter som mojligt av musikerns formaga ska erkannas
som vardefulla, maste denna befinna sig i de "ratta" omgivningarna, som uppskattar
och uppmuntrar dessa olika aspekter.

19 C. Shilling, The Body and Social Theory, 142.
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att analysera. Analysen forsvaras dock av att det varde som olika former av
kroppsligt kapital har i en social grupp sOlan eller aldrig ar uttalat eller for-
mulerat i gruppen. Likval kan en grupp ands anse att andra gruppers vanor ar
pretentiosa och overdrivna och pasta att vissa kroppsaktiviteter, till exempel
vissa former av idrottsutovande, ar olampliga eller inte varda att syssla med.
Grupper kan oven saga att andra gruppers aktiviteter ar icke onslcvarda, sam-
tidigt som de anser att deras egna vanor kr de "ratta".

Sammanfattningsvis betyder detta att symboliskt kapital analyseras far att
forsta vad som exempelvis ger hog status och vilka fritidsvanor som ar "inne ".
Utifran detta perspektiv vill jag se om det ar mojligt att undersoka vad som
raknas som symboliskt kapital bland studenterna, till exempel i de olika am-
nesgrupperna.

Bourdieu sammanjamkar subjektivism och objektivism

Ett satt for forskaren att narma sig den sociala verkligheten ar att analysera
objektiva forutsattningar for individer och grupper (materiella tillgangar eller
tillgangar som ar socialt erkanda, det vill saga olika former av symboliskt kapi-
tal, for att anvanda Bourdieus sprak). Bourdieu sager att sociologins uppgift ar
att uncover the most profoundly buried structures of the various social worlds which

constitute the social universe, as well as the `mechanisms' which tend to ensure their

reproduction or their transformation." Detta salt att uppfatta varlden...

...treats society in the manner of a social physics: as an objective structure,
grasped from the outside, whose articulations can be materially observes; me-

asured, and mapped out independently of the representations of those who live

in it... ...The strength of this objectivism or 'structuralist' point of view (epito-

mized by the Durkheim of Suicide'...) is in undermining the 'illusion of the
transparency of the social world. Breaking with common sense perceptions
enables it to uncover the 'determinate relations' within which men and women

necessarily enter to produce their social existance'...2'

En kontrast till det objektivistiska arbetssattet ar att analysera data utifran en
subjektivistisk synvinkel. Det vill saga att studera de uppfattningar som indi-

Bourdieu & Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, 7.

21 Ibidem, 7-8.
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vider och grupper har och hur dessa uppfattningar paverkar individer och
deras handlingar. Bourdieu sjalv forsoker ocksa bilda sig en uppfattning om
vad kvinnor och man inom olika fah tycker och tanker om vardagliga handel-
ser, politiska fragor och utbildningsvasendet.

Att enbart studera varlden utifran denna sociologiska fenomenologi inne-
bar dock att analysen blir begransad, eftersom en sadan analys endast delvis
hjalper forskaren att forsta enligt vilka principer den sociala verkligheten ska-
pas och aterskapas. 22 Darfur kombinerar Bourdieu en analys av hur manni-
skor uppfattar varlden med analyser av sociala strukturer.23 Det bourdieuin-
spirerade arbetssattet kan sammanfattas pa foljande satt:

First, we push aside mundane [= vardagliga] representations to construct the
objective structures (spaces of positions), the distribution of socially efficient
resources that define the external constraints bearing on interactions and
representations. Secone4 we reintroduce the immediate, lived experience ofagents

in order to explicate the categories ofperception and appreciation (dispositions)
that structure their actions from inside. (Bourdieu & Wacquant, An Invita-
tion to Reflexive Sociology, 11.)

Citatet beskriver ett forskningsarbete dar en statistisk analys kombineras med en
intervjuanalys.24 Bourdieu menar ocksa att dessa two moments ofanalysit are equally

necessary (Bourdieu & Wacquant, 1992, 11). Denna arbetsordning, dar
korrespondensanalysen anvands for att skapa/pavisa objektiva strukturer (spaces
ofpositions) och dar intervjuanalyser anvands for att belysa individernas egna upp-

fattningar, foljer jag sjalv i de analyser som Jigger till grund for resultatredovisning

i kapitel 8 och 9 (fritidsvanor) saint i kapitel 10 och 11 (idrottsvanor).

22 Aven om vi anser art social agents construct social reality ar vi dock inte gkimma att they
have not constructed the categories they put to work in this work of construction, menar
Bourdieu. (Bourdieu & Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, 10.)

23 Med frasen hur manniskor uppfattar varlden ayses uppfattningar och varderingar som
manniskor har. Med socials strukturer ayses objektiva forutsattningar for individer och
grupper. For en utforligare diskussion av vad sociala strukturer dr, se aysnittet "Kom-
mentarer och konsekvenser for undersokningen" (kapitel 3) i foreliggande avhandling.
Bourdieu sjalv sager att bans undersokningar dr designed to recapture the intrinsically
double reality of the social world och resultatet weaves together a 'structuralist' and a
`constructividapproach. (Bourdieu & Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, 11.)

24 Av citatet framgar ocksa att subjekt (individ) och objekt (struktur) ar likvardiga och
odelbara i den vetenskapliga analysen. Vid en undersokning av individ och samhalle,
kan dessa t-va begrepp inte uppfattas som tva separata och av varandra oberoende enhe-
ter. Det beror pa att vart och ett av begreppen fa's sitt sociala varde tillsammans med det
andra saint att egenskaper fran bagge firms hos vart och ett av dem.
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Exempel pa forskning i Bourdieus tradition

Klasser, sociala grupper och Bourdieus studier av fritids- och
idrottsvanor

Termen klass bar ffit en utbredd anvandning i samband med den industriella
utveckling som skedde under 1800- och 1900-talet. I vissa teoribildningar ar
klass ett centralt begrepp som definieras utifran individens forhallande till
produktionen av varor och tjanster. Andra klassteorier tar i stone utstrack-
ning ha.nsyn till symboliska och kulturella aspekter (exempelvis genus och
etnisk bakgrund) i diskussionerna. Vilket satt som bast forklarar samhallets
utseende ar en omdebatterad fraga.25

Nar Bourdieu studerar manniskors fritidsvanor, utgar han ifran att det ar
mojligt att kategorisera individerna i klasser eller grupper.26 Dessa grupper
antas skilja sig at vad ayser fritidsvanor eftersom de lever under skilda beting-
elser och har skilda grupphabitus, for att anvanda Bourdieus begrepp. Det ar
naturligtvis ocksa mojligt an anta att grupper skiljer sig at i manga andra
ayseenden. Man kan halla for troligt att vissa grupper har stone befogenheter,
jamfort med andra (inom exempelvis politik, halsa/sjukvard och skolvasende).
Dessutom kan grupper alltid delas in i undergrupper. Bourdieu visar i
Distinction att individer i de dominerande samhallssldkten (det vill saga de
som har stone befogenheter och mer makt i samhallet; den sa kallade eliten)
kan kategoriseras i tva undergrupper: Den ekonomiska och den kulturella
eliten. I den forsta av dessa undergrupper uppskattas framst ekonomiska varden

(pengar, egendomar, vardepapper) i forhallande till kulturella varden, medan
det i den andra ar immateriella och symboliska tillgangar som skattas Mgt

25 Fragan om det existerar sociala klasser i samhallet ar inte neutral och den saknar inte
politisk laddning. Dessutom anvands begreppet social klass ofta i vardagsspriket, vilket
forskningen askadliK or. (Goran Cigehns och Mats Johanssons undersokning fran 1997,
Klassidentitet i uppliisning?, visar att manniskor i Sverige i stor utstrackning anser an det
existerar sociala klasser i landet.)

26 De men beromda studierna ar kanske de vars resultat presenteras i boken Distinction

36

(1984), dar det modern franska samhallet analyseras. I delta arbete utgar han fran
teorier om ekonomiska styrfaktorer (forhallandena mellan arbetare och kapitalagare,
mellan dem som har pengar och egendomar och dem som inte har det) och teorier om
kulturens och gruppstatusens betydelse for sarslciljandet av grupper. Bourdieus studier
ar dock inte enban beskrivningar av empiriska data, utan aven teoretiska analyser av
forskningens mojligheter an forsta manniskors vardag.
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(utbildningsbevis, examina, kannedom om finkultur, en val utvecklad musik-
smak och en god formaga att uttrycka sig i tal och skrift). N sidorna 128-129
i Distinction har skillnaderna mellan olika grupper iska'dliggjorts med hjalp av
en figur. I en del av figuren finner vi de dominerande klasserna (de som har
relativt god tinging till ekonomiskt och kulturellt kapital). I figuren askadlig-
Ors ocksa hur denna dominerande grupp (eliten) kan klassificeras i tva un-
dergrupper: Dels de som har en hog andel ekonomiskt kapital och lag andel
kulturellt kapital (foretagschefer, verkstallande direktorer och liknande), dels
de som har mest kulturellt kapital jamfort med ekonomiskt kapital (intellek-
tuella, konstnarer och forskare).27

En individs tycke for en viss fritidssyssla, eller estetiska sinne for vad som at
god kultur, beror darfor inte pa flagon medfodd formaga. Det ar snarare indi-
videns sociala ursprung och nuvarande livsbetingelser och grupptillhorighet
som paverkar kanslan for vad som ar lampligt eller smakfullt. 28

Bourdieus tes om ett samband mellan sociala grupper och fritidsvanor ar
naturligtvis inte unik. Svensk och internationell forskning visar att fritidens
innehall skiljer sig at for olika sociala grupper. Amman & Jonsson (1993)
visar att svenska tonaringar ofta har fritidsvanor som liknar deras foraldrars.
Se ocksa Nilssons bok Den allvarsamma fritiden fran 1994 och Engstroms
Idrott som social mark& fran 1999, dam liknande monster fran den tidigare
forskningen diskuteras.29

Fritidssysslor kan alitsa klassificeras utifran vilka som utfor sysslorna och
sambanden mellan fritidssysslorna och grupperna kan askadliggoras pa olika

27 Nagra lasare kan ha stott pa dessa figurer i svensk oversattning i forenklad form i P.
Bourdieu (1999) Praktiskt fornuft. (Goteborg: Daidalos), 15-17.

28 Bourdieu visar i tabeller och grafer att biobesok, museebesok, musiksmak och kladstil gar'
att relatera till individers utbildningsniva och sociala ursprung (Bourdieu, 1984, 1-2).

29 Sambanden mellan socialt ursprung och motions- och idrottsvanor diskuteras ocksa i
tva svenska avhandlingar: B. Schelin (1985). Den ojamlika idrotten. (Lund: Lunds uni-
versitet, Sociologiska institutionen); saint S. Karp (2000). Barn, fdraldrar och idrott.
(Umea: Umea universitet, Pedagogiska institutionen).

Den sociala snedrekryteringen aterfinns ocksa hogre upp i idrottssystemen bland
elitidrottare. Patriksson visar i en svensk studie fran 1994 att elitidrottare inte är nagot
tvarsnitt av befolkningen. (G. Patriksson, 1994, "Social rekrytering av svenska elitidrott-
are". Svensk idrottrfirskning 2, 5-12.) I ett urval av medaljorer fran olympiader och
varldsmasterskap under perioden 1952-1984 ar hogre socialgrupper overrepresenterade
( Patriksson, 1994, 11).
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Olt. I Distinction visar Bourdieu hur fritidssysslor, som relativt ofta utovas av
samma grupp individer, kan grupperas tillsammans i figurer som liknar punkt-
diagram.3° (Jag skall Ora detsamma i foreliggande avhandling, vilket diskute-
ras mer utforligt nedan.) Dessa figurer (dar fritidsaktiviteter positioneras i
forhallande till varandra, utifran gruppers preferenser) ger lasaren informa-
tion av tva slag: Dels tecknas en bild av vilka aktiviteter som har det gemen-
samt att de relativt ofta utovas av individer frin samma grupp, dels tecknas en
bild av vilken varierande betydelse olika grupper tillskriver fritidsaktivitet-
erna. Det finns alltsa smakskillnader mellan grupper, som manifesteras pa
olika satt. Vissa grupper kan anse, till skillnad fran andra, att det har en hogre
status att ga pa museum jamfort med att ligga hemma och se pa tv.31

Sammanfattningsvis anser Bourdieu att det existerar grupper i samhallet,
som har skilda vanor och uppfattningar. Han har betonat att grupper ofta
kampar om makten att avgora vad som ar viktigt eller ej, i olika sammanhang
och inom olika omraden (inom politik, skolvasende, hogre utbildning, ar-
betsmarknad eller media).32 Eftersom varje grupp har unika vanor och sma-
ker (de har varsitt grupphabitus), kan fritidsaktiviteter studeras av forskare
och anvandas for att analysera sociala grupper.33

3° Bilden av fritidsaktiviteter/vanor kallar Bourdieu livsstilarnas rymd (i den engelska
oversattningen av Distinction, 1984, 128-129, kallas den space of life - styles).

31 Aven inom grupper finns det skillnader. I den grupp som rangordnar museebesok som
nagot vardefullt, finns undergrupper och skilda smaker. De kommer till uttryck i den
rangordning som de gor bland konstverken pa museet. En konstverk i form av en teck-
ning kan ha lagre status bland vissa kannare jamfort med en rnalning, och vice versa
bland andra, trots an de bagge verken har utforts av konstnarer av ungefar samma rang.

32 Att ha makten an saga vad som ar det korrekta sattet att leva ar en avgorande faktor.
Genom an saga vilka livsstilar eller handlingar som ar de korrekta, tillskriver man sam-
tidigt en viss grupp manniskors syn pa varlden en stone varde jamfort med andra
gruppers asikter och uppfattningar. (Wacquant, 1998, 225.)

33 Forskare kan studera vad manniskor anser om idrotts- och motionsaktiviteter. Syftet
kan da vara att undersoka om en grupp lat oss kalla den grupp X uppskattar mer,
vad man kan kalla, estetiskt tilltalande aktiviteter (exempelvis idrottsaktiviteter som
inte kraver kroppskontakt mellan utovarna och som utfors av individer iforcia exklu-
siva traningsklader av senaste model) fore aktiviteter som praglas av en hog grad av
funktionalism. (Pa samma salt som denna grupp X kanske uppskattar finkultur fore
popularkultur.) En annan grupp, grupp Y, faster kanske storre vikt vid det motsatta,
det vill saga funktion fore prakt, medan en tredje grupp, grupp Z, hamnar i en position
mellan dessa tva ytterligheter.

38
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Komparativa studier av fritidsvanor
Bourdieus tidigare undersokningar visar att det ar mojligt att studera indivi-
ders smak vad ayser fritidsvanor, mat och dryck, tidningar och tidskrifter,
mode och inredning. Han menar att undersokningar av detta slag ger en god
inblick i individers och sociala gruppers preferenser.

Each ofthese worlds drinks (mineral waters, wines and aperitifs) automobiles,

newspapers or holiday resorts, design or furnishing of house or garden, not to

mention political programmes provides the small number of distinctive

features which... allow the most fimdamental social differences to be expressed..."

Enligt Bourdieus tes ar det mojligt att finna monster i data av denna typ i
varje land, vad ayser gruppers vanor och smak. Bourdieu sager att hans anta-
ganden ar giltiga for varje samhalle som liar sociala grupper even ifthe system of
distinctive features which express or reveal economic and social differences... varies

considerably from one period, and one society to another (Bourdieu, 1984, xii).
Dessutom uppvisar varje lands monster likheter med ovriga landers. Det fran-
ska samhallet har pa sa vis likheter med det engelska, det tyska och det svenska.
Detta innebar att analyser av fritidsvanor, av det slag som Bourdieu genomfor
i Distinction, gar att genomfora i skilda lander och att resultaten kan jamforas
med varandra (Bourdieu, 1984, xi).35 Bourdieu uppmanar andra forskare att
genomfora sadana komparativa studier, och han sager att de bor:

...join in the game, at least so as to correct my mistakes and perhaps to pursue the

search for equivalents... ...in song and cinema... ...in dress, interrior decoration,

sport and cooking. For it is certain that on each side of the Channel or the
Atlantic some things are compatible, others are not... (Bourdieu, 1984, xii-xiii.)

Bourdieus teorier och hans satt att arbeta med korrespondensanalysen har
inspirerat den norska forskaren Lennart Rosenlund. Rosenlund studerar man-
niskor och deras vanor i staden Stavanger i Norge. Han utfor en methodological

34 Citatet fortsatter: ...almost as completely as through the most complex and refined expres-
sive systems available in the legitimate arts... (Bourdieu, 1984, 226.)

35 Bourdieu exemplifierar med att vissa franska substantiv (haute couture) fyller samma funk-
tion i affarer i England som engelska ord (hairdresser och shirtmaker) fyller i motsvarande
kontext i Frankrike. Det firms exempel pa fler generella monster som aterfinns i olika
lander. Bourdieu sager att [the] entertainment which Parisians expect from boulevard thea-
tre, New Yorkers will seek in Broadway musicals (Bourdieu, 1984, xii).
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re-reading of Pierre Bourdieus major work Distinction (Rosenlund, 1996, 211)
och resultaten visar att Bourdieus teser i Distinction kan anvandas for att ana-
lysera Stavangers befolkning vad ayser livsbetingelser, fritidsvanor och upp-
fattningar. In summing up the results... we may discover certain contours of a
space oflifisolles which in broad terms corresponds to the one described by Bourdieu

in Distinction. ( Rosenlund, 1996, 230.)
Sammanfattningsvis finns fa saker som är mer universella an det samband,

den homologi, som existerar mellan en individs livsbetingelser och dennas
satt att tanka och argumentera samt mellan individens livsbetingelser och de
vanor och den smak som individen har. (Med detta ayses dock inte att denna
homologi i skilda kulturer och larder overensstammer i detalj.)

Denna tes, som den fors fram i Distinction, har dock kritiserats. Jenkins
staller sig fragande till Bourdieus antagande om att smakmonster i olika lar-
der kan jamforas, och sager: ...I am less certain than the author [Bourdieu] that
the use of French empirical material does not limit the generalisabiliol of the argu-

ment.36

Uppgiften for min undersokning blir da att forsoka finna eventuella monster,
vad ayser studenternas sociala ursprung, studiesituation och deras fritidsvan-
or, vid Umea Universitet samt University of Wisconsin-Madison, som gar att
Rasta med hjalp av Bourdieus teser. En annan uppgift blir att ja.mfora dessa
monster och att analysera dem.

Motions- och idrottsvanor

I Distinction utgk Bourdieu ifran att idrotts- och motionsaktiviteter saknar
neutrala eller tidlosa egenskaper, som har en liknande betydelse for alla indivi-
der och som kan anvandas for att fullt ut forklara varfor de ar populara. Akti-
viteterna betyder olika saker for skilda individer, inte minst pi grund av att
varje individ uppfattar dem utifran sina egna utgangspunkter, eller sitt eget
habitus.37

36 Citatet fortsatter: It may be that there is, for example, somethingspecific with respect to the
Parisian metropolitan elite's relationship to Culture which is quite different to their British
or American equivalents. (R. Jenkins, Review of Bourdieu's 'Distinction'. Sociology 1,
1986: 104.)

37 ...it would be naive to suppose that all practitioners of thesame sport (or any other practise)
confer [= tillskriver] the same meaning on their practice or even, strictly speaking, that they
are practising the same practise. (Bourdieu, 1984, 210-211.)
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Bourdieu sammanstaller manniskors idrotts- och motionsvanor i grafiska figur-
er, dar aktiviteterna positioneras i forhallande till varandra i ett slags falt av
idrotts- och motionsaktiviteter. (Se ovan, aysnittet "Klasser, sociala grupper
och Bourdieus studier av fritids- och idrottsvanor", clar Bourdieus arbete med
figurerna beskrivs.) Det ar en sadan bild av motions- och idrottsvanor som
skapas i resultatkapitel 10 och 11 i avhandlingen. For att skapa en sadan bild
racker det inte med analys av Cu fatal (beroende och oberoende) variabler,
exempelvis en analys mellan en typ av aktivitet och en given social klass. Istal-
let krays en analys av sambanden mellan fritidsaktiviteterna (som askadliggors
i det som ovan beskrivs som livsstilarnas rum, space of lifestyles). (Observera att

ordet "samband" inte ayser statistiska, signifikanta samband, som kan komma
till uttryck i form av statistiska sambandsmatt, ofta benamnda koefficienter,
utan samband i betydelsen relationer och kopplingar det vill saga forbindelcer.)

Eller en analys av sambanden mellan aktiviteterna (det som kallas space of
lifestyles) och individerna. (Individernas /agenternas inbordes relationer kallar
Bourdieu rummet med de sociala positionerna, space of social positions.) 38

Detta fait ger en bild av hur olika grupper valjer aktiviteter (och samtidigt
valjer bort andra) bland det totala utbud av aktiviteter som finns att tillga.
Det ar inte enbart for idrotts- och motionsaktiviteter som ett sadant falt av
livsstilar kan skapas. Det ar mojligt for forskaren att skapa och beskriva musik-
smak, smaken for mat och dryck, dekoration och politik i termer av fah
(Bourdieu, 1984, 208.) Ett forhallande som kannetecknar dessa fait ar att de
star fardiga och vantar pa varje ny individ som trader in i falten. 39 Faltet av
idrottsaktiviteter, till exempel (dar olika idrottsaktiviteter ar positionerade i
forhallande till varandra), presents itself to each new entrant as a set of ready-
made choices, objectively instituted possibles, traditions, rules, values, equipment,

symbols... (Bourdieu, 1984, 209.)

38 For en mer utforlig diskussion, se Distinction, kapitel 3, aysnittet "The Universes of
Stylistic Possibles" (Bourdieu, 1984, 208-225).

39 Ett annat forhallande ar att det finns en overensstammelse eller homologi mellan dessa
falt. Det ar dad& mojligt att grafiskt iskadliggOra vart och ett av falten, i form av
tvadimensionella figurer, att lagga dessa figurer ovanpa varandra (det vill saga, att supe-
rimpose these homologous spaces Bourdieu, 1984, 208) och att analysera analogin
mellan dessa falt.
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Bourdieu sager att det ar relativt enkelt att visa att skilda grupper...

...do not agree on the profits expected from sport, be they specific physical profits,

such as effects on the external body, like slimness, elegance or visible muscles,

and on the internal body, like health or relaxation; or extrinsic profits, such as

the social relationships a sport may faciliate... And, though there are cases in
which the dominant function of the practice is reasonable clearly designated,
one is practically never entitled to assume that the different classes expect the

same thing from the same practice. (Bourdieu, 1984, 211.)

Olika grupper kan alltsa tillskriva samma fritidsaktiviteter olika varde. Det
innebar att det ar forhallandevis svart for forskare att studera motions- och
idrottsaktiviteter, oven om det ar mojligt. Det som forsvarar analysen ar att
den mening som individen tillskriver en motions- eller idrottsaktivitet ar...

...linked to so many variables how long ago, and how, the sport was learnt,

how often it is played, the socially qualified conditions (place, time, facilities,

equipment), how it is played (position in a team, style etc.) that most of the

available statistical data are very difficult to interpret. (Bourdieu, 1984, 211-

212.) 4°

Citatet ovan visar att meningen med ma.nniskors motionerande/idrottande
inte kan forstas utifran en studie som enbart fokuserar intresset mot aktivi-
teterna. En och samma aktivitet betyder olika saker beroende pa vem som
utovar den och i vilka sammanhang aktiviteten utfors. Ekonomiska kostnader

40 Det galler till exempel motions- och idrottsformer som kan varieras i stor utstrackning.
Bourdieu namner boule petanque, som kan utforas som en tavlingsidrott pa en spel-
plan speciellt framtagen for sporten eller som ett slags avkoppling under informella
former. Det galler ocksi aktiviteter som, trots an de utfors i samma omfattning, utfors
dels av individer som har sysslat med dessa aktiviteter (exempelvis slalom) sedan barns-
ben, dels av individer som har bOrjat an mow: dessa aktiviteter font i vuxen alder.
Sadana aktiviteter (slalom) kan dessutom utovas av olika individer i samma utstrackning,
men under helt olika omstandigheter (dar vissa aker slalom pa lov och helger i en
skidbacke i deras narhet medan andra tar langre semestrar och aker off-pist pa mer
cdclusiva skidorter). Bourdieu sager: In fact, it is rare for the social homogeneity of the
practitioners to be so great that the populations defined by the same activity [till exempel
slalom] do not function as fields in which the... definition of the legitimate practice is at
stake. (Bourdieu, 1984, 211.)
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ar inte heller den enda forklaringen till varfor manniskor valjer den ena aktivi-
teten framfor den andra.

...the class variations in sporting activities are due as much to variations in
perception and appreciation of the immediate ofdeferred profits that are supposed

to bring, as to variations in the costs... (Bourdieu, 1984, 212.)

Av citatet framgar att valet av idrottsaktivitet i stor utstrackning beror pa hur
valet av just denna aktivitet uppfattas av individen (vilken status utovande av
denna aktivitet har i individens ogon). Valet av motions- och idrottsform pa-
verkas med andra ord av hur individen uppfattar vinsten med att syssla med
den.

Bourdieu sager vidare att sociala grupper med anknytning till arbetarklas-
sen ibland har ett instrumentellt forhallande till den egna kroppen och detta
aterspeglas i valet av mat, i forhallandet till begrepp som halsa och hygien och
i valet av idrott. Det är relativt vanligt att arbetarklassens medlemmar valjer
"...sports which demand a high investment of energy, effort or even pain (e.g.
boxing) and which sometimes endanger the body itself...". (Bourdieu, 1984,
212-213.)

For medelklassen existerar ett slags halsoideal som betonar mattlighet och
slankhet. Bourdieu forklarar:

...the concern to cultivate the body appears... often associated with an ascetic
exaltation of sobriety and controlled diet, in the middle classes (junior executives,

the medical services... schoolteachers...) These classes, who are especially anxious

about appearance and therefore about their body-fir-others, go in very in-
tensively for... [en asketisk traningsform eller kroppsovning Bourdieu
namner gymnastik som en ascetic sport par excellence] ...since it amounts to
a sort of training (askesis) for training's sake. (Bourdieu, 1984, 213-214.)

I citatet ovan diskuterar Bourdieu hur medlemmar i vissa yrkesgrupper ar mer
medvetna om det egna kroppsutseendet, eftersom de iakttas (och beams) av
andra i det dagliga arbetet. (Ytterligare en grupp, vid sidan om dem som namns
ovan, ar kanske universitetslarare inom olika omraden?) Medelklassmedlem-
marna i sadana yrkesgrupper har ett mer utpraglat sinne for den egna kroppen
(det som Bourdieu kallar their body-for-others). Bourdieu menar ocksa att in-
divider i medelklassen och individen med relativt stor andel kulturellt kapital
(jamfort med mangden ekonomiskt kapital) i vissa ayseenden kan sagas ha

Kapitcl 3. Grunc114ggande begrepp i Bourdicus tcori 43

7'



IiIcnande satt att uppfatta halsorelaterad fysisk aktivitet (exempelvis joggning).
Han konstaterar att dessa grupper kan ha ett liknande forhallande till mo-
tions- och idrottsaktiviteter, som gor att de ar:

...prepared to find satisfaction in efftrt itselfand to take the deferred ling-
siktiga] gratifications of their present sacrifice at face value. (Bourdieu, 1984,

214.)

Sammanfattningsvis menar Bourdieu att grupper uppskattar den typ av an-
strangande ovningar som bast passar deras livsfilosofi. Bourdieu argumenterar
ocksa for att slcillnader och likheter mellan olika gruppers motions- och idrotts-

vanor stir att finna i de fiesta lander. Dessa gruppspecifika handlingar, och
gruppernas uppfattningar om dessa handlingar, kan darfor studeras av fors-
kare.4:

Identitet och gruppsymboler

I denna litteraturgenomgang har jag havdat att handlingar bor ses i ett storre,
socialt sammanhang, nar man vill forsta dem. Varfor ar detta viktigt, och
varfor ar manskliga interaktionerna sa viktiga for individen? Det finns
socialpsykologiska forklaringar till varfor manniskor formar grupper och sam-
arbetar och konkurrerar med varandra. Ett antal teoretiker och tankare un-
derstryker att det ar individens sociala samverkan med andra, som bestammer
vad hon eller han raknar som sitt "jag". Exempel pa forskare som menar att
jag-begreppet ar baserat pa sociala interaktioner, ar Mead och Goffman.42

Enligt Mead skapas den egna identiteten, eller "jag", ndr individen
kommunicerar med andra. Och det ar da kommunikation i betydelsen av signi-
fikanta symboler, kommunikation som iir riktad inte bara till andra utan ocksti
till individen spiv. (Mead, 1976, 111.) Identiteten och "jaget" skapas och vi-
dareutvecklas i ett komplicerat samspel med andra manniskor, dar personlig
stil och smak samt symboler och handlingar ar av betydelse.

41 Liknande argument har forts fram av Booth och Loy: Our view is that [social] class
remain essential to the analysis of both modern and postmodern sport: All the evidence
suggests that, irrespective of culture or historical period people use sport to distinguish
themselves and to reflect their status and prestige. (Booth, D., & Loy, J., 1999, 1.) Booth
och Loy sager vidare att komparativa forskningsprojekt kan studera och analysera dessa
distinktioner i olika liinder, vad ayser olika gruppers idrottsvanor.

42 Goffman, 1974, Jaget och maskerna; Mead, 1976, Medvetandet, jaget och samalkt.
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Vidare, individens uppfattning om den egna identiteten beror pa den bild
som hon eller han har av sig sjalv. Uppfattningen paverkas ocksa av hur indi-
viden tror att andra personer betraktar henne eller honom. Individen upple-
ver sig sjalv som Ain de andra individernas specifika standpunkter i
samma sociala grupp, anser Mead (1976, 111) och darfor ar det viktigt for
individen att tolka vad andra tycker om henne eller honom.

Individen ben- ocksa ha en god uppfattning om vad andra tycker och tanker
om gemensamma fenomen eller objekt och olika sidor och aspekter av den
gemensamma sociala aktivitet eller uppsattning sociala ataganden i vilka, som
medlemmar i ett organiserat samhalle eller social grupp, de alla ar engagerade.
(Mead, 1976, 121.)

Av citaten ovan framgar att individens asikter om dessa gemensamma fe-
nomen eller objekt bor vara i linje med vad andra anser. Detta ar viktigt av
olika anledningar. Framfor alit for att den egna identiteten, det egna "jaget",
ska utvecklas och fungera i den sociala samvaron och for att individen ska
uppleva ett slags grupptillhorighet. Av detta foljer, att det ar viktigt for indivi-

den att to till sig...

...attioderna hos den organiserade soda& grupp till vilken han heir... [vad

ayser] den organiserade, kooperativa sociala aktivitet eller uppsattning sadana

aktiviteter i vilken grupp. en ar engagerad... (Mead, 1976, 121.)

I foreliggande avhandling undersoks darfor studenternas asikter om varandra
och om olika grupper vid universitetet, vad ayser kladstil, Ott att resonera och
symboler for tillhorighet. Mitt solcande efter sarskiljande egenskaper kan tyckas
vara en jakt efter stereotyper (som kan leda till simpla generaliseringar) som
bygger pa en forenklad tanke om att forskaren kan sortera individer utifran
samtal om till synes simpla saker som kladstil och motionsvanor. Forskning
visar dock att saval personlig stil som gruppsymboler ar viktiga for manniskor,
av olika anledningar (Bourdieu, 1984). De ar nodvandiga for att den sociala
interaktionen, som alltid uppstar nar individer traffas, overhuvudtaget ska
fungera.

En anledning till detta ar att vi manniskor alltid vill veta nagot om dem
som vi moter i vat vardag. Vi stra.var efter att Icanna till atminstone nagra
sakforhallanden om varandra. Goffman menar att nar en individ inleder en
interaktion med andra individer vill han bli pa det klara med situationens fakta.
(Goffman, 1974, 215.) Individen vill karma till relevanta sociala omstandig-
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heter och uppgifter om ovriga narvarande, eftersom det da blir enklare att
umgas och att handla naturligt. For att erhalla information och for att kunna
Ora forutsagelser och antaganden om varandra, kommunicerar individer med
varandra. Om individerna har tid till att umgas sker kommunikationen dels i
form av samtal, dels med hjalp av yttre tecken och symboler (exempelvis klad-
stil och accessoarer). Har individerna daremot Ca eller inga mojligheter att
samtala direkt med varandra kommer kommunikationen att ske i forsta hand
med hjalp av yttre tecken. Goffman sager att om...

...den verklighet som individen har att gora med dr otydbar for ogonblicket
mdste han istalkt forlita sig pd yttre tecken. Och ju mer individen är engage-
rad av en verklighet som inte dr tillriickligftr varseblivning desto mer maste

han, paradoxalt nog, koncentrera sin uppmarksamhet pa yttre tecken.
(Goffman, 1974, 215-216.)

Vad blir konsekvenserna far denna undersokning? Ut oss hypotetiskt form-
satta att studenter fran samma amnesgrupp har fler tillfallen att lara karma
varandra och att samtala, jamfort med studenter som tillhor olika grupper. Da
kan vi anta att studenter fran skilda amnesgrupper kommer att fa.sta tilltro till
yttre tecken, nal- de beskriver/analyserar varandra. Detta antagande kommer
att diskuteras vidare i nedanstaende aysnitt och det kommer att undersolcas i
foreliggande avhandling.

Kommentarer och konsekvenser for undersokningen

Handlingar existerar alltid i ett socialt sammanhang.43 Vad som ayses med
socialt sammanhang, varierar fran undersokning till undersokning. Ett satt
att narrna sig detta begrepp ar att tala om sociala strukturer. Sociala strukturer
ar objektiva forutsattningar for individer och grupper." Dessa betingelser kan
vara materiella tillgangar eller symboliska tillgangar, det vill saga resurser som
dr socialt erkanda. De paverlcar oss alla och vara interaktioner, garningar, asik-

43 Bourdieu kallar ofta dessa sammanhang sociala fait. Fait ir arenor dar individer (som
allts1 har skiftande habitus) umgis, samverkar och konkurrerar med varandra (Bourdieu
& Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, 19.) Weber poangterar att forskare
bor tam handlingar i ett socialt sammanhang (och an forstlelsen av sammanhangen
bildar en bas for forklaringen av handlingarna). Weber, Ekonomi och samhalle, 16.

Bourdieu & Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, 7-8.
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ter och omdomen. Sociala strukturer kan ocksi beskrivas som nigorlunda
stabila relationer mellan manniskor och sociala grupper." Dessa relationer
kan vara mer eller mindre formaliserade och bestandiga over tid, och genom
medvetna eller omedvetna handlingar kan individer piverka dessa relationer."

Vissa forskare anvander begreppet sociala strukturer nar de undersoker klas-
ser och klasstrukturer och den betydelse som klasser har haft i det moderna
samhallet. Andra forskare anvander begreppet sociala strukturer nar de vill stu-

dera och forsta, till exempel, utslagning och kriminalitet.47 Nigra analyserar
hur strukturer skapas inom och mellan slakt- och ildersgrupper eller mellan
kvinnor och man. Forskare kan till exempel anlagga ett strukturellt perspektiv
for att battre forsti kvinnliga och manliga studenters vardag. Johnsson (1997)
menar att sidana srudier, som fokuserar intresset mot sival individuella som
strukturella forklaringsfaktorer, ar nodvandiga. Hon menar att det at viktigt
att se och forhdlla sig till "strukturer" (Johnsson, 1997, 91.) Det at vasentlig

angelagenhet, eftersom ett strukturellt och ett maktanalytiskt synsatt ger ut-
rymme for att undersoka de relationella aspekterna av konstillhorigheten."

Bourdieu dr ett exempel pi en forskare som analyserar sociala strukturer
och strdvar efter en forstielse av hur manniskor uppfattar varlden. Hur pass
lampliga hans teorier och begrepp ar, for att andamilsenligt registrera och
skildra siva' sociala strukturer som srudenters isikter, granskas i foreliggande
avhandling.

" C. Crothers, Social Structure, London: Routledge, 1996, 3.

46 Nar forskare talar om strukturer som bestandiga over tid, menar de att strukturerna
forandras langsammare an individerna som ingar i dessa samspel. (Crothers, Social
Structure, 4.)

47 P. Blau, Approaches to the Study of Social Structure (New York: Free Press, 1975), 2-20.
Se ocicsa Crothers, Social Structure, 15.

Det forefaller mig som om begreppet sociala strukturer kan forstas utifran dess tva
fundamentala byggstenar: `sociala' och `strukturer'. Med begreppet struktur forsta's sta-
bila men dock forandringsbaraftrhallanden som paverkar individer och grupper i deras
dagliga handlingar. Dessa strukturer kan vara formaliserade och patagliga eller osynliga
i form av traditioner och varderingar, inklusive makt- och dominansforhallanden. Med
begreppet social ayses att forhallandena, och forstaelse for dessa samspel, far sin mening
i ett mellanmanskligt sammanhang.

48 L. Johnsson, 1997, ("Vem forskar och undervisar pa hogskolan ? ", Pedagogisk firskning i
Sverige 2, 81-94), 91. Ett saciant synsatt hjalper ocicsa forskaren attfdsta uppmarksam-
heten pa de standiga konstruktionerna av Ivinnlighet"och "manlighet" oaysett vem (kvin-
na eller man) som bar, framjar, hindrar satiana drag i till exempel en organisation... eller i

Ova vetenskapen... (Johnson, 1997, "Vern forskar och undervisar pa hogskolan?", 92.)

Kapicei 3. Grundligg-andc bcgrepp i Bourdicus teori 47



I foreliggande undersokning analyseras meningen med studenters fritidsakti-
viteter och motions- Iidrottsaktiviteter, ndr de tolkas utifran de omstandighet-
er som galler for studenterna, vid universiteten i Umea och Madison. Sam-
manfattningsvis innebar det att hansyn tas till forklaringsfaktorer i studenter-
nas narhet som pa ett eller annat satt paverkar deras vardag. Exempel pa sa-
dana faktorer dr den studerandes civilstand, bostadsforhallande och antal
schemalagda studietimmar. Ett annat exempel ar individens Icon. Min utgangs-
punkt dr att icon, av olika anledningar, dr en viktig faktor att to hansyn till vid
en analys av sociala grupper. Bade kvinnors och mans perspektiv boy analyse-
ras och forstas i vetenskapliga studier. Man intar dessutom en dominerande
position over kvinnor, inom manga omraden.49 Vidare, vara uppfattningar
om vad som ar kvinnligt respektive manligt sitter ocksa djupt inom var och en
av oss.5° Darfur agnas en del av avhandlingen till att analysera kvinnliga och
manliga studenters vardag, och utgangspunkten for detta ar, som sagt, att det
ar tankbart att det existerar skillnader mellan dessa tva grupper. Vilka eventu-
ella skillnader som kommer att pavisas gar inte att pa forhand saga i detalj.

En annan betydelsefull faktor dr de studerandes alder. Flera studenter i
undersokningen Studenterna i Sverige (Brandell & Hoag, 1998) menar att
alder kan vara en relevant aspekt av studentlivet.51 Ytterligare ett exempel (pa
en faktor som paverkar studierna) dr om individen har egna barn. Brandell
och Haag (1998) visar att livssituationen paverkas starkt, om studenten har
egna smabarn. Inte enbart den personliga ekonomin, utan aven studie-

49 Giddens sager, i en genomgang av sociologiska teorier och tanketraditioner, att there
are no societies in which men do not, in some aspect of social lift, have more wealth, status
and influence than women. A. Giddens, Sociology (London: Polity Press, 1997), 260.

5° Konsuppdelningen tycks inga i "tingens ordning"som man ibland sager om det som dr
normalt och naturligt a till den grad att den dr oundviklig den finns, i objektiverat
tills-and, bade i tingen (till exempel i huset, diir ally delay iir "bekonade'), i hela den sociala
varklen, och, i flirkroppsligat tillstancZ i kropparna, i agenternas habitus, diir de fiingerar
som system av varseblivnings-, tanke- och handlingsscheman. P. Bourdieu, Den manliga
dominansen. (Goteborg: Daidalos, 1999), 20.

51 Aldre studenter sager att de ibland inte kanner sig som riktiga studenter, eftersom de
inte passar in i den allmanna bilden av vad som kannetecicnar en student, menar nagra
studenter i Hogskoleverkets undersokning "Studenterna i Sverige". (Brandell & Haag,
Med studenternas egna ord). Hogskole- och universitetssystemen ar dessutom gjorda
for ungdomar, bade vad galler undervisning och det sociala studentlivet, anser ett antal
studenter. Dock, i olika situationer kan en relativt hog alder och livserfarenhet vara en
stor aging. Aldre studenter tillfor gruppen unika erfarenheter, menar nagra av dem.
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situationen piverkas. Studenter, som har egna barn, uppger att en val fung-
erande barnpassning ar mycket viktigt for att studiearbetet ska fungera. En
flyttad forelasning eller examen kan, till exempel, mycket stora konsekvens-

er, jamfOrt med situationen for de studenter som inte har smibarn. Ett ev-
entuellt arbete, vid sidan om studierna, piverkar mks& studentens livssitua-
tion och dad& ar sidant arbete av intresse i studien. Nordamerikansk forsk-
ning visar att ju mer studenterna arbetar vid sidan om studierna, desto oftare
anser de att detta arbete forsvirar eller hindrar deras studier (US Department
of Education, NCES, 1999, 20.), vilket i och for sig ar ett slags truism.

Ytterligare exempel, pi forklarande faktorer till skillnader mellan student-
ers fritidsaktiviteter, ar de studerandes sociala ursprung. I denna undersok-
ning anvander jag foraldrarnas utbildning och yrken, som ett slags grova indi-
katorer pa detta ursprung. Med hjalp av dessa variabler analyseras sambanden
mellan fritidsvanor och den uppvaxt studenternas har haft. Ett sista exempel
pi forklaringsfaktorer som kan anvandas for att tolka studenternas handlingar
och uppfattningar, ar studenternas amnesgrupper.52 Jag har i den genomging
som hittills presenterats visat att amnesgrupper kan vara betydelsefulla fakto-
rer som paverkar studenterna i olika omfattning. Vid en undersokning av
detta slag, blir det dad& relevant att analysera vilka skillnader/likheter som
finns mellan olika amnesgrupper vad ayser fritidsvanor (inklusive motions-
och idrottsvanor).

Sammanfattningsvis f'ar individer ofta %dim sig pi det som ar uppenbart
och omedelbart tillhanda, nar de ska beskriva varandra. Speciellt om de tillhor
olika grupper som sallan eller aldrig traffas. I vilken utstrackning detta galler
for studenter kommer att undersolcas i foreliggande avhandling. Infor de kom-
mande analyserna kan man anta att studenter i varierande utstrackning kom-
mer att diskutera yttre tecken, som symboler och kladstil. Detta antagande
testas i de kommande resultatkapitlen, dar studenternas beskrivningar av var-
andra och av olika grupper analyseras. Vidare, i litteraturgenomgingen ovan
har betydelsen av amnesgrupper betonats. Harndst kommer urvalet av de stu-
derande och valet av de fyra anmesgrupperna att diskuteras.

52 Vid universiteten traffas studenter och anstallda och dar finns informella och formella
grupperingar av skilda slag. Exempel pa grupperingar (eller kulturer, for att anvanda
Snows begrepp) ar de humanistislca/samhallsvetenslcapliga och de naturvetenskapliga
amnesgrupperna. Vanor och uppfattningar, bland studenter fran olika amnesgrupper,
kan jamforas med varandra, vilket den tidigare forskningen har visat.
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... the understanding is sublime[= upphojd, storslagen], the imagination beautiful

yet it is evident, that... men who undoubtedly possess the liveliest imagination,

are most touched by the sublime, while men who have cok enquiring minds,

have not this exquisite feeling in any great degree, and indeed seem to lose it as they

cultivate their reason.
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KAPITEL 4

Urval av studenter samt undersok-
ningens metoder

Valet av de fyra amnesgrupperna

Nar det g-allde urvalet av de studenter som skulle erbjudas att delta i forelig-
gande undersokning, fanns naturligtvis bide teoretiska antaganden och prak-
tiska omstandigheter som piverkade besluten. (Urvalet skedde ocksi Mom ra-
men for det stone forskningsprojektet, vilket jag diskuterar i aysnittet "Fore lig-

gande undersokning", kapitel 1.) Den forsta Eagan handlade om vilka amnes-
grupper som skulle ingi i studien, och det ar detta som diskuteras harnast.'

Valet av humaniora och naturvetenskap gjordes utifrin antagandet om att
dessa tva arrinen kan ses som olika kulturer. Det finns en relativt ling historia
Mom utbildningssociologi och pedagogik att beskriva just dessa amnesgrupper

som tva kulturer (humaniora och naturvetenskap).
Valet av lararstudenter baserades pa ett antagande att denna grupp skiljer

sig frin minga andra i ett ayseende: Dessa studenter deltar i en utbildning
som leder till en typ av yrke som ar relativt valdefinierat. For manga andra
studenter, exempelvis humanister och naturvetare, ar det inte lika klart vad
utbildningen kommer att Leda till, efter examen, vad ayser yrkesroll och ar-
betsuppgifter. Man kan kanske anta att lararstudenter har en relativt stark
gruppkansla, pi en overgripande nivi. Valet av lararstudenter grundades ocksi

Att gruppera och klassificera studenter as en komplicerad procedur. Bourdieu skriver
foljande i Homo Academicus anglende amnesgrupper: Borde man fora samman mekanik
med matematik eller med teoretisk bsik, genetik med naturvetenskap eller biokemi? Borde
kkssisk arabisk filologi 1= vetenskapen om sprak i litteratur] 'bras till undervisningen i
frammande sprak och litteratur, liksom engelsk och 0,sk fiklogi, eller till klassisk filokgi och

antikens litteratur? Resultatet blir att varje beslut skulk ha forutsatt en fordjupad
undersokning inom var och en av de aktuella miljoerna. tr har alltsc2 fiiredragit att hallo oss
till de stora administrativa uppdelningarna i naturvetenskap, humanistisk, juridisk och
medicin.sk fakultet, vilka hur omfattande och konventionella de do ar trots allt tacker en
verklighet i universitetslivet vid undersokningstillfdllet. (Bourdieu, 1996, 76.)
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pa forhallandet att denna grupp bade en naturlig anknytning till Pedagogiska
institutionen, dar forskargruppen arbetade. (Studenter som deltar i lararut-
bildning vid Umea Universitet laser pedagogik i flagon form.) Vidare, vid
tidpunkten for undersokningen bade institutionen ett pagiende samarbetsav-
tal med motsvarande institution for lararutbildning vid University of Wisc-
onsin-Madison (Department of Curriculum and Instruction). Detta samar-
bete forenklade det praktiska arbetet med att komma i kontakt med larar-
studenter i USA. I Umea distribuerades enkaterna till grupper av lararstud-
enter som deltog i grundskollararutbildning (for blivande larare i arskurserna
1-7 och 4-9). I Madison kontaktades studenter som studerade vid grundskol-
lararutbildning vid Department of Curriculum and Instruction, University of
Wisconsin-Madison.

Slutligen inkluderades idrottsstudenter, som fjarde grupp, i syfte att f'anga
en intressant grupp vad ayser idrottsvanor och instglningen till idrott och
motion. Man kan anta att intresset for idrott och motion ar jamforelsevis Mgt
bland studenter Inom denna amnesgrupp. Man kan ocksa anta att andra stu-
denter/larare, vid andra utbildningar och institutioner, bar liknande uppfatt-
ningar om dessa idrottsstudenter. Huruvida detta är sant eller ej ar en oppen
fraga. Inom ramen for detta forskningsprojekt antogs det vara sa, och det
aterstod att prova dessa antaganden, och manga andra, i den empiriska stu-
dien.2

SA langt en beskrivning av urvalet till enkatundersokningen. Inom ramen
for denna studie genomfordes aven en intervjuundersOkning. Urvalet till inter-
vjuerna gjordes utifran studenternas Icon (halften av de intervjuade var kvin-
nor och halften man), den amnesgrupp de tillhorde och deras foraldrars hog-
sta utbildning. Halften av de intervjuade, vid bagge universiteten, var stud-
enter vars bagge foraldrar bade fullgjord folk/grundskola eller motsvarande
som sin hogsta utbildning och ovriga intervjuade studenter bade foraldrar
vars hogsta utbildning var en akademisk examen. Tanken med detta urval var

2 Det Finns nordamerikanska undersokningar som jamfor tavlingsidrottande studenter
med ovriga studenter. (Se till exempel Chressanthis & Grimes, 1993.) Dessa idrottare
utgors dock ofta av en homogen grupp elitidrottare, varfor jamforelserna blir ganska
extrema. I foreliggande studie ar det inte den typ av idrottare som studeras. Gruppen
med idrottsstudenter i denna studie ar inte en renodlad grupp elitidrottare och
professionella idrottare, utan blivande idrottsadministratorer och larare (med inriktning
mot armlet idrott). Det ar dock intressant att se om dessa ar exceptionella, vad ayser
fritids- och idrottsvanor, jamfort med andra studenter i undersokningen.
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att studenter med olika sociala ursprung skulle delta i intervjuundersokning-
en. De Tyra amnesgrupperna i intervjuundersokningen var identiska med de
amnesgrupper som anvandes i enkatstudien (se ovan). Frin varje imnesgrupp
och universitet deltog 8 studenter (4 kvinnor och 4 man). Totalt intervjuades
alltsa 32 studenter vid varje universitet (sammanlagt 64 intervjuer genom-
fordes).

Den forsta fasen i undersokningens datainsamling

Undersokningens datainsamling har utforts i tv5. faser. Det forsta steget var en
enkatstudie, dar de studerande ocksa fick ange om de kunde tanka sig att
delta i en efterfoljande intervjustudie. Bland de som svarade positivt valdes
sedan ett antal studenter ut for undersokningens andra fas, intervjustudien.

Den enkat som anvandes inneholl fragor om studentens tidigare fritids-
och idrottsvanor, nuvarande studiesituation och omfattning av fritidsinriktad
verksamhet (speciellt det egna idrottandet), samt foraldrarnas utbildning, yr-
ken och fritidsintressen.3 Dessa variabler/faktorer var de mest lampade uti-
frill den litteraturgenomging som tidigare bade genomforts. Tanken var att
enkaten skulle Ora det mojligt att forklara och forst& studenternas situation.

Tillstand for undersokningama inhamtades dels frin den etiska namnden
vid University of Wisconsin-Madison, dels fran den svenska Datainspektio-
nen. Personal vid de institutioner dar datainsamlingen genomfordes in-
formerades om syftet och urvalskriterierna. Undersokningens datainsamling
genomfordes fran och med varterminen 1994 till och med varterminen 1995
vid de bada universiteten.

3 Enkaten, van utformning ar inspirerad av Broadys och Palmes Hogskolan som fdlt,
aterfinns i forenklad form i bilaga. Jag har ocicsa tagit intryck av de enkatkonstruktioner
som utforts av L-M. Engstrom vid Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet
(For en genomeat' av Engstroms studier, se bilaga 1 i hans bok Idrott som social markor,
Stockholm: HIS Forlag, 1999).
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Tabcll 1. UndersOkningens datainsamling.

\faxen 1994 Enkatstudicn gcnomfors i Umca (395 individcr)

Hasten 1994 Enkatstudien inleds i Madison (303)

Initial sammanstallning av enkatdata

Viten 1995 Intervjuerna genomfors i Umea (32)

Enkatstudic slutfors Madison (84)

Intervjuerna genornfors i Madison (32)

Torah: 782 enkater och 64 intcrvjuer

Individer som gick pa lagst termin tva (men som ands inte studerade pa hogre
niva an grundutbildningsniva) valdes ut, for att undersokningen skulle na de
studenter som var nagorlunda acklimatiserade vid universiteten. Om man
vander sig till studenter som laser pa termin 1, och precis har startat sin ut-
bildning, finns alltid en risk att nagra annu inte har mojlighet att tolka och
beskriva sina intryck och erfarenheter, i sa stor utstrackning som det ar onsk-
vart ur forskarens perspektiv.

Ett antal program och kurser valdes ut och besoktes och enka.tsvar samlades
in fran samtliga narvarande studenter.4 Pa detta satt naddes i stort sett alla
individer pa de aktuella programmen och kurserna. Antalet insamlade enka-
ter kunde sedan jamforas med det totala antal studerande som fanns pa res-
pektive program eller kurs och nar alla enkater var kontrollerade och sam-
manstallda ingick till slut 395 enkater fran Umea och 387 fran Madison i
undersokningen.
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Arbetet utfordes av personerna i forskningsprogrammet Hogre studier, studie- och
fiitidsvanor (Martin Johansson, Christer Jonsson och undertecknad, Umea Universitet,
Pedagogiska institutionen). Se kapitel 1.



Tabell 2. Antal enkater som inga'r i undersokningen.

Umea Madison Tata It

Kvinnor 230 275 505

Man 165 112 277

Totals 395 387 782

I Umea samlades alltsa 395 enkater in, fran ett antal kurser/utbildningar. Vid
tiden for enkatundersokningen var totalt 736 studenter registrerade vid dessa
kurser/utbildningar. Det betyder att cirka 54 procent av de registrerade stu-
denterna deltog i undersokningen (Se tabell 3 nedan). Av dessa 395 enkater,
var 58 procent kvinnor och 42 procent man. Av de 736 registrerade stud-
enterna, var 55 procent kvinnor och 45 procent man.

Pa samma satt identifierades ett antal kurser i Madison, och vid tidpunkten
for enkaten var totalt 648 studenter registrerade pa dessa kurser. 249 enkater
samlades in och anvandes fran dessa studenter, vilket motsvarar cirka 38 pro-
cent. Av dessa 648 registrerade studenter, var 66 procent kvinnor och 34 pro-
cent man. Av de 249 insamlade enkaterna, var 76 procent fran kvinnliga stu-
denter och 24 procent fran manliga.

Via samtal med universitetslarare, vid respektive institution, kom jag dess-
utom i kontakt med ytterligare studenter, som erbjods att delta i studien.
(Dessa studenter uppfyllde givetvis urvalskriterierna.) Det kunde vara, till ex-
empel, studenter som deltog i seminarieverksamhet vid institutionerna, eller
liknande, och pa sa vis samlades ytterligare 54 enkater in, som kunde tillforas
studien. Jag kontrollerade det totala datamaterialet noggrant (fore, under och
efter det att enkaterna fylldes i), sa att det dar inte fOrekom tva separata enka-
ter ifyllda av en och samma individ. Pa detta vis samlades, i en forsta omgang,

303 enkater in i Madison.
Vid den andra insamlingsomgangen (varen 1995), samlades ytterligare 84

enkater in och anvandes i madisonundersokningen (tabell 1).5

5 Vid det forsta insamlingstillfallet i Madison samlades storre delen av alla enkater in.
Eftersom det fanns ett behov av fler madisonenkatsvar, jamfort med det antal som
samlades in vid Umea Universitet, kompletterades mangden enkater fran Madison med
en andra insamlingsomging. (Totah sammanstalldes och anvandes 387 enkater fran
Madison.) Se bilaga 2, for en bild av urvalet av de studerande och de aktuella kurserna.
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Tabell 3. Antal registrcradc studenter vid de aktuella kurserna, inom de fyra

amncsgrupperna, samt antalct insamladc enkater Fran dessa kurscr.

lima Universitet

Registrerade Insamlade

Univ. of Wisconsin-Madison

Registrerade Insamlade
Amnesgrupp studenter' enkatcr studenter' enkater
Lararstuderande 278 132 (48%) 174 70 (40%)
Naturvetare 218 108 (50%) 304 58 (20%)
Humanister 183 107 (58%) 127 95 (75%
Idrottsutbildning 57 48 (86%) 43 26 (60%)
Totalt 736 395 (54%) 648 249 b (38%)

Kith: Umea Universitet och University of Wisconsin, Madison (Studieadministrativa cnhcterna).

b Yttcrligarc 138 enkater samlades in i Madison (varav 84 vid en andra insamlingsomgang), vilket be-

skrivs i avhandlingstexten (bilaga 2). Det totals anralet madisonenkater ar 387.

Bide i Umei och Madison delades enkaterna ut och samlades in i lektions-
salar av undertecknad och ovriga i forskargruppen. Tanken var att data-
insamlingen i Madison skulle ske efter samma monster och att ungefar samma
antal studenter skulle delta, vilket ocksi skedde. Nar alla enkater bade samlats
in, lagrades och analyserades data med hjalp av persondatorer. Det register
som skapades anvandes for att to fram frekvenstabeller och for korrespon-
densanalyser.6

6 Korrespondensanalyserna har utforts pa egna persondatorer och via Internet. Pa den
egna institutionen har jag utfort analyserna med hjalp av SimCA2 och SPSS (Se M.J.
Greenacre, "SimCA2. User's Manual", 1990, och SPSS. "SPSS Base System. Syntax
Reference Guide. Release 6", Chicago: SPSS Inc., 1993). Analyserna via Internet har
skett pa datorer, som tillhor Lyons universitet, Laboratoire de Biometrie (Frankrike),
med hjalp av ADE-4. ADE-4 är ett program for multivariat statistiskt analys och grafisk
presentation (J. Thioulouse, D. Chessel, S. Doledec & J.M. Olivier, 1997. "ADE-4
multivariate analysis and graphical display software". Statistics and Computing 1, 75-83).
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Den andra fasen

I andersolmingens andra fas intervjuades ett antal studenter vid varje utbildnings-

ort och de intervjuade studenterna valdes ut fran den grupp av studerande som
hade besvarat enkaten och dar sagt sig vara positiva till en uppfoljande intervju
(studenterna kontaktades per telefon och intervjuerna fOrbereddes). Vid kon-
takten med studenterna, som alltsa skedde for att boka tid for intervjun, gays
fciljande information: "Nar det galler urvalet bar studerande med olika bakgrund-

er valts ut, fran olika utbildningar, och syftet ar att S. en bred bild av hur det ar att

vara student kir i UmeiVMaciison". Vid telefonkontakten informerades ocksa
studenten om att insamlade data behandlades med sedvanlig konfidentialitet och

att deltagandet var frivilligt.7

Nar studenterna bade informerats, tillfragades de fortfarande via telefon

om de kunde anka sig att delta och om sa var fillet bestamdes sedan en tid for
intervjun. Cirka 5 procent avbojde och ersattes da av likvardiga intervjupersoner.

Samtliga intervjuer genomfordes vid Pedagogiska Institutionen i Umea och vid
Department of Curriculum and Instruction i Madison. Fordelen med att genom-

fOra intervjuerna pa universiteten var att de studerande hade goda mojligheter att

to sig till intervjulokalen och att de kande sig relativt ayspanda i den valbekanta

campusmiljon.
Som jag tidigare har beskrivit, var halften av de intervjuade (bade i Umea och

Madison) studenter vars bagge foraldrar bade folk-/grundskola (eller motsvarande)

som sin hogsta utbildningsbakgrund. Ovriga studenter bade foraldrar med akade-

miska studier bakom sig. I Madison var det svart att finna tillracldigt manga inter-

vjupersoner som bade angett att bagge foraldrarna bar hogst folk- eller grund-
skoleutbildning. I nagra fall fick studenter som i det narmaste uppfyllde detta
urvalskriterium kontaktas istallet, det will saga studenter med en foralder med
hogst folk- eller grundskoleutbildning och en %raider med hogst gymnasieut-
bildning.

De fyra amnesgrupperna i intervjustudien var identiska med de som anvandes

i undersolmingens forsta fas, enlcatstudien, och 8 studenter fran varje amnesgrupp

vid varje universitet valdes ut (Se tabell nedan). Detta innebar att 32 studenter
intervjuades vid varje utbildningsort (total 64 intervjuer genomfordes).

7 Vid telefonkontakten arbetade jag utifran Trosts rekommendationer angiende kontak-
ten mellan intervjuare och potentiella intervjupersoner (Kvalitativa intervjuer, Lund:
Studentlitteratur, 1993, 20-22). I kommande aysnitt diskuteras hur intervjuerna ge-
nomfordes.
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Tabell 4. Genomrcirda intervjuer, uppdclat pi amnesgrupp, kon och forildrarnas utbildning.

Forildrarnas utbildningsbakgrund '

Umei Madison

K6n och Bada Sada 133da Bida eller

amncsgrupp akad. hogst gr. akad. cn hogst gr.

Kvinna, lararstud. 2 2 2 2

Man, lirarstud. 2 2 2 2

Kvinna, naturvetare 2 2 2 2

Man, naturvetare 2 2 2 2

Kvinna, humanist. 2 2 2 2

Man, humanist 2 2 2 2

Kvinna, idrottsstud. 2 2 2 2

Man, idrottsstud. 2 2 2 2

Totalt (n 64) 16 16 16 16

Akad. = akademisk utbildning, gr. = Folkskolc-/grundskoleutbildning eller motsvarandc.

Intervjuerna, som spelades in pa band och skrevs ut av svensk och nordameri-
kansk sekreterare, utfordes av undertecknad och ovriga i forskargruppen.8 In-
tervjuerna inneholl ett antal frageteman och intervjuarbetet kannetecknades av
systematik, i g motto att i det narmaste identiska frageteman anvandes vid
samtliga intervjuer. En tanke med detta var att eventuella skillnader och likheter
mellan olika gruppers svar pa intervjufragorna lattare skulle kunna identifieras.

Nar arbetet beskrivs som systematiskt, ayses att intervjuerna hade en upp-
byggnad sa att innehallet fokuserades kring undersokningens intresseomrade.9
Varje fragetema belystes forst med en eller flera allmanna fragor och de studer-
ande uppmuntrades saledes till spontana kommentarer och svar. Nar den stud-
erande var klar med sina spontansvar, foljdes de inledande fragoma upp med
mer detaljerade fragor.

Av de 64 intervjuerna utfordes 39 av undertecknad, 16 av Christer Jonsson, 7 av Par
Jonsson (studerande vid Pedagogiska institutionen, Ulna Universitet) och 2 av Linda
Scholl (studerande/doktorand vid Department of Curriculum and Instruction, School
of Education, University ofWisconsin-Madison). Det utskrivna intervjumaterialet kom
att omfatta cirka 3 000 A4-sidor text (693 100 ord).

9 Har foljde jag rekommendationer fran Trost, Kvalitativa intervjuer, 15-16.
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Intervjun inneha follande teman:

Socials ursprung Inledningsvis stalldes nagra fragor om individens uppvixt
och om ungdomsaren. Individen fick beratta om vad hon eller han sysslade
med pa fritiden under uppvaxtiren, om nagra aktiviteter bade varit favo-
ritaktiviteter eller hobbies, och om individen bade sysslat med nagon organi-
serad fritidsaktivitet tillsammans med den ovriga familjen. Det var viktigt att
individen fick beratta relativt fritt under denna del av intervjuarbetet, efter-
som det var nodvandigt att bygga upp ett fortroende mellan individen och
mig. Delta innebar att det fanns en viss flexibilitet vad ayser den ordning i
vilken fragorna stalldes. Det var inte alltid som fragorna stalldes i samma ord-
ning till studenterna, utan studenterna fick delvis styra samtalet sjalva.

Studiesituationen Den studerande fick darefter, i lugn och ro, beratta om
den egna studiesituationen: Hur studierna fungerade rent allmant, vilka kur-
ser som klarats av, vad som ledde till att just dessa kurser hade valts och vilka
kurser som den studerande planerade att genomga i framtiden. Det var viktigt
att inte ga igenom denna fas i intervjuarbetet allt for snabbt, eftersom de fiesta
studenter har mycket att beratta betraffande de egna studierna.

Fritiden och idrott Jag fragade vad studenten gjorde pa fritiden och hur hon
eller han upplevde att det gick att kombinera studierna med fritidsaktiviteterna.
Pa sa vis kunde en god bild av hur den studerande talade om och uppfattade
"studier" erhallas, och hur detta kunde relateras till "fritiden". Det dr viktigt
att notera att jag inte i detalj definierade for studenten vad som aysags med
"studier ", "fritid" eller "fritidsaktiviteter". Alit for att svaren i sa stor utstrack-
ning som mojligt skulle utga ifran den studerandes egna isikter och livsvill-
kor.

Innan vi fortsatter vii jag vardera det som har presenterats ovan, pa ett mer
personligt plan. Det har varit ett omfattande arbete med att samla in dessa
data. Manga praktiska fragor har paverkat arbetet. Det som forvinar mig, sa
har i efterhand, ar att det trots alla praktiska utmaningar och potentiella
problem gick forhallandevis smidigt.
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Forskningsarbetet och min bourdieuinspirerade analys

Stor mOda lades ned pa att fragorna skulle ha samma innebord i respektive
land sa att de betydde samma sak for samtliga studenter. oversattningen av
enkaten och intervjufragorna fran svenska till engelska genomfordes dad&
tillsammans med larare och forskare vid University of WisconsinMadison.
Det var ocksa viktigt att de som besvarade fragorna var jamforbara, det vill
saga att urvalet av studenter vid de bagge universiteten genomfordes pa lik-
nande satt, och att fragemetodema var sa identiska som mojligt. Undersok-
ningen kannetecknades av anstrangningar for att uppfylla dessa kray.

Forutom arbetet med att analysera de 782 enkater som sammanstalldes
och de 64 intervjuer som genomfordes, forsokte jag satta mig in i de bagge
universitetsmiljoerna pa andra satt. Det skedde dels genom samtal med stud-
enter, larare och forskare vid de berorda institutionerna, dels genom observa-
tion och deltagande i seminarier och undervisning. (Jag tillbringade samman-
lagt tva manader vid University of Wisconsin-Madison.) De fragestallningar
som var aktuella for min undersokning styrde mig aven i detta arbete. Trots
att dessa moten och besok inte varit systematiska satt att samla in data, har de
ands lett till en okad forstielse for studier och fritid vid de bada universi-
teten.'° Denna insikt har varit till god hjalp i tolkningsarbetet. Arbetet med
jarnforande universitetsundersokningar underlattas om forskaren har goda
kunskaper om universiteten, atminstone pa en overgripande niva.

Analys av data

Nar intervjuerna och observationerna var utforda och enkaterna hade samlats
in, aterstod den vetenskapliga analysen av data. Detta arbete pagick under en
langre tid och mitt satt att arbeta urvecklades under denna tid. Det handlade
inte om nagra tvara kast utan snarare om overgingar mellan olika satt att se pa
forskningsprocessens olika delar hur resultat kan sammanstallas i form av
intervjucitat med tolkande text och i form av enkatdata i korstabeller och hur
sadana tabelldata kan analyseras.

i° Detta satt att delta i vardaglig verksamhet vid en institution, och att samtidigt na en
okad forstaelse for vad som dar sker, diskuteras i J. Brewer & A. Hunter, Multimethod
Research. A Synthesis of Styles. (London: Sage, 1989), 78-79.
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Har foljer nu en beskrivning av hur forskningsarbetet har skett och denna
aterberattelse innehiller samtidigt en sjalvreflexiv analys av min syn pa
forskningsprocessen. Beskrivningen innehiller diskussioner om statistisk ana-
lys av tabelldata och analyser av intervjudata.

Kort sagt, nigra satt att analysera tabelldata ar deduktiva, medan andra ar
mer explorativa. De deduktiva teknikerna innebar att forskaren gor antagan-
den om datas distribuering i tabellen. Till exempel att informationen i tabel-
lerna kan undersokas utifrin premissen att det finns linjara (matematiska)
forhillanden i tabellen, si kallade linjara modeller, eller med hjalp av diskri-
minantanalys, som analyserar data utifrin vissa kriterier. Sidana modeller-
ingar och hypotestestande statistiska analyser ar vanligt forekommande i sam-
hallsvetenskaplig forskning."

Vilka tekniker hade jag di tankt anvanda, inledningsvis? I denna undersok-
fling sammanstalldes och kategoriserades data i korstabeller, och frin borjan
sate jag efter likheter och skillnader mellan grupper (kvinnor och man och
studenter frin olika amnesgrupper) och medelvarden jamfordes betraffande
exempelvis deras schemalagda studietid, den tid de agnade it fritidsaktiviteter
och idrottsaktiviteter. Arbetet med att soka efter monster och mening i mate-
rialet fortlopte av och till under cirka ett ar. Detta satt att arbeta ar inte unikt,
och det har naturligtvis sina uppenbara fordelar.

Det finns fordelar med "testtekniker" som anvander a priori aritaganden,
till exempel signifikansanalyser med beroende och oberoende variabler och
kategorier, och avancerade "modellbyggen". Men det finns statistiska tekniker
vid sidan om kvasiexperiment, loglinjar modellering och regressionsanalys (som

ar sa vanligt forekommande i samhallsvetenskaperna), som ar mer utforskande

>> For en analys av linjara modeller och diskriminantanalysen, se J. Kennedy och H. Tam,
"Log-Linear Models", i: The International Encyclopaedia of Education, red. T Husen
och T Postlethwaite (Oxford: Elsevier Science, 1994), 3499-3508, och Y. Takane, et
al., "Ideal Point Discriminant Analysis", Psychometrika 52, (1987): 371-392.

Nar jag har talar om modelleringar och hypotestestande statistiska analyser, ayser
jag undersokningar som forsoker fa data att passa till en modell. De brukar heta Testing
a statistical model ofsocialisation among..., eller A mathematical model fir social integra-
tion in... [Fingerade titlar.] Jag har utvecklat dessa resonemang i min artikel fran 2000:
K. Lofgren, "Teacher Education, Statistical Methodologies". Se ocicsa.' I. Hacking, "How
Should We do the History of Statistics?", i: The Foucault Effect, red. G. Burchell, et al.
(London: Harvester Wheatsheaf, 1991): 181-198, for en liknande diskussion.
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och grafiska, till exempel principalkomponentanalys, multidimensionell skal-
ning och klusteranalys.'2 Ytterligare ett sadan anva.ndbart komplement till de
klassiska statistiska analysteknikerna ar den tradition som utvecklades under
1960/70-talet i Frankrike och som kom att kallas korrespondensanalysen (ana-
lyse des donnies))3

Korrespondensanalys och forskning

Innan jag gar vidare med min berattelse om forskningsprocessen, och arbetet
med att analysera enkaterna och intervjuerna, ska korrespondensanalysen kort-
fattat beskrivas. Grundidderna for denna teknik presenterades under 1930 -
och 40-talet, men det var forst under 1960- och 70-talet som metoden ut-
vecklades och borjade anvandas, om an inte i sa stor utstrackning. Korrespon-
densanalys kan anvandas for att undersoka forhallandena mellan rader eller
kolumner eller mellan bade rader och kolumner samtidigt i en tabell. Tabell-
data kan vara kategoriska data eller data pa ordinalniva (tabellerna behover
inte vara symmetriska) och tekniken ar multidimensionell, da den mojliggor
att analysera tabeller med en variabel, tva variabler eller K-tabeller (K 3

variabler). Sammanfattningsvis ar fordelarna med korrespondensanalysen att
ett stort antal variabler kan analyseras samtidigt, att resultatet kan askadlig-
goras i grafisk form och att figurerna visar relationerna mellan variablerna och
kategorierna.

Ungefar samtidigt som jag gjorde mina forsta resultatsammanstallningar av
mer traditionell typ, fordjupade jag mig i korrespondensanalysen. Men jag
studerade inte enbart Bourdieus satt att arbeta med denna teknik, eftersom
min grundinstallning var att korrespondensanalysen borde kunna anvandas
pa olika salt, beroende pa vem som anvande den. Detta eftersom statistiska-
matematiska telaiikerper se paverlcar undersokningar och forskningstraditioner
i mycket liten utstrackning. Statistiska tekniker har inte nagon essens, och det

'2 Principalkomponentanalysen diskuteras i P Fransson, DMT och ungdomar (Umea: Umea
Universitet, Tillampad Psykologi, 1998), 41-43, och multidimensionell skalning och
klusteranalys i P. Stern, Prisoners of the Crystal Palace (Umea: Borea, 1996), 58-63.

13 Se M.J. Greenacre, Theory and Application ofCorrrspondence Analysis (London: Academic
Press 1984) och av samma forfattare Correspondence Analysis in Practice (London:
Academic Press, 1993) samt M.J. Greenacre och J. Blasius, red. Correspondence Analysis
in the Social Sciences (London: Academic Press, 1994) for en diskussion kring multivariat,
grafisk analys, framst korrespondensanalysen, ur en historiskt perspektiv.
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galler aven korrespondensanalysen, resonerade jag. Till slut valde jag att ar-
beta med korrespondensanalysen av skal som diskuteras nedan i aysnittet "Var-
for korrespondensanalysen?".

I korrespondensanalysen ordnas sociologiska data i tabeller med kolumner
och rader, dar varje rad motsvarar en individ och varje kolumn motsvarar en
kategori av de variabler som beskriver undersokningens data (exempel pa sa-
dana kategorier, som individen antingen tillhor eller inte tillhor, ar: "Jag ar
20-24 ar", "Jag as gift, har barn" och "Jag ar medlem i en kulturforening").
Med hjalp av korrespondensanalysen tilldelar jag varje kolumn/kategori ko-
ordinater, sa att relationerna mellan tabellens samtliga kolumner/kategorier
kan visas i en figur som liknar ett punktdiagram. Det grafiska aska'dliggiir-
andet av en kategori (dess position i figuren) bygger pa hur mycket den obser-
verade, faktiska fordelningen inom denna kategori awiker fran en teoretisk,
slumpmassig fordelning. Enligt min mening bygger metoden pa matematik
som paminner om Karl Pearsons chi-tva metrik, det vill saga en analys av
skillnader mellan teoretiska (slumpmassigt uppkomna) fordelningar av obser-
vationer och faktiska, observerade fordelningar, aven om syftet med de bagge
tabellanalyserna skiljer sig at."

14 Ista llet for att sammanfatta variationen mellan samtliga kategorier i en tabell till endast
ett (1) tal en chi-tva analys aterger denna information om variationen i tabellen i
form av ett sammanfattande tal, ett sa kallat chi-tva varde visar korrespondensana-
lysens figur en oversikt av variationen, i saval tabellform som grafisk form, med samt-
liga kategoriers relativa positioner i forhallande till varandra.

I anslutning till detta, vill jag reda ut begreppet dimensioner (och situationer med
>3 dimensioner).

For oss samhallsvetare, som inte tillbringar stora delar av var tid i matematikens
symbolvarld, ar den gangse uppfattningen oftast att ett normalt rum innehaller tre
dimensioner. (Ibland talar man om tiden som ett slags flarde dimension.) Dessa di-
mensioner (hojd, land och djup plus eventuellt tiden) ar lattbegripliga. I statis-
tiklitteraturen talas det i bland om fyra, fem dimensioner (Ja, i princip hur manga
dimensioner som heist). Vad handlar det om da?

De matematiska formlerna (modellerna, algoritmerna, eller vad vi nu valjer att
kalla dem) visar, som jag har beskrivit ovan, en oversikt av data (variationen i ett
datamaterial), ofta i tabellform och ibland med samtliga kategoriers relativa positio-
ner i fiirhallande till varandra. For att visa samtliga relationer, pa ett matematiskt
korrekt satt (utan att utelamna nagot) maste den som utfor berakningarna (och visar
resultatet i form av tabeller) to hjalp av fyra, fem (kanske fler) system av relationer.
Eller, uttryckt annorlunda, fyra eller fern (eller fler) dimensioner. Det handlar alltsa
om matematiska begrepp och konstruktioner, som ar mkot annatan de vanliga
langd, djup-dimensioner vi ar vana att uppleva fran var ordinara rumsuppfattning.
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Nar resultaten av upprepade korrespondensanalyser har visat att vissa variab-
ler (eller kategorier) bidrar till att figurerna ar tydliga och tolkningsbara och
att andra inte gor det, har jag forandrat variablerna. Detta arbete (dar hansyn
tas till statistiska varden och som innefattar transformeringar och omstruktu-
reringar av information) dr mycket tidskravande och omfattande, men nod-
vandigt eftersom syftet är att analysera informationen pa ett genomarbetat
satt.

Nar jag analyserar tabelldata med hjalp av korrespondensanalysen, utfors
ett flertal analyser av en tabell, och infor varje analys forandras tabellens utse-
ende nagot. Ofta avlagsnar jag en eller flera kategorier, och detta upprepas vid
varje steg i analysen (Se figur 1, nedan). Denna process, dar jag valjer att
antingen to med eller utesluta kategorier, baseras pa en analys av varje kategori
och dess geometriska bidrag till de monster, eller latenta strukturer, som upp-
kommer i korrespondensanalysens figurer.15 Kategorier kan ocksa uteslutas
om de ur sociologisk synvinkel har relativt lite att bidra med i en figur, till
exempel utifran undersokningens fragestallningar eller baserat pa de resultat
som tidigare sammanstallts under undersokningsarbetet.'6 Beslutet att inklu-
dera eller att utesluta en kategori baseras med andra ord pa dess bidrag till
korrespondensanalysens tolkningsbara figur.

" Art avlagsna en kategori baserat pa dess bristande bidrag (vilket gors for att figuren ska
bli lattare att lasa) innebar inte att den ar oviktig, utan att anvandaren anser att den inte
pa'verkar de monster som kan udasas i figuren i nagon stone utstrackning.

En diskussion om kategoriers statistiska och sociologiska bidrag i korrespondens-
analysen, ges i P. Bourdieu, Distinction, 266, figur 13, Broady, Sociologi och epistemologi,
495, 505-506, och Greenacre och Blasius, Correspondence Analysis in the Social Sciences,
35, 51, 66, 69 & 263. Se ocksa Bourdieu & Wacquant, An Invitation to Reflexive Socio-
logy, 96, 227, och Broady och Palme, Hogskolan som flilt.

16 Nar jag skapade och tolkade de statistiska figurerna, analyserade jag samtidigt intervju-
materialet.
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Antaganden/utgangspunkter, datainsamling

Insam lade data sammanstAlls i tabellform

Tabellen analyseras med korrespondensanalysen

Korrespondensanalysen skapar en multi-dimensionell rymd dar alla kategorier
i tabellen aterfinns, och denna rymd reduceras sedan (ofta till tva dimensioner),
och en figur skapas (ett punktdiagram).

Nar detta sker (kategorierna projiceras ned p5 en plan yta), kommer vissa
kategorier att "fardas langre" an de ovriga, i samband med an den multi-
dimensionella rymden reduceras.

Forutom figurer, skapar korrespondensanalysen liven numeriska data, som Sr
viktiga. Dessa data anger bland annat hur "langt" varje kategori fardas, nar den
projiceras ned pa den tva-dimensionella ytan, och anvandaren kan bilda sig en
uppfattning om hur val figuren aterger kategoriernas verkliga positioner.

Denna figur tollcas, med hjalp av numeriska data, som skapats
av korrespondensanalysen (se ovan), och andra overvaganden.

Figuren bedoms
vara adekvat

Figuren bedews
vara inadekvat

Resultaten anvands fOr att generera idler Undersokningens data
analyseras nytt

Korrespondensanalysens figur bildar ett sAkerstallt resultat, tillsammans med
undersokningens begrepp, teori och Ovriga resultat samt tidigare forskning.

Figur 1. Arbetsordningen nar jag analyserar undersokningens data med hjalp av korrespondensanalysen.

Att anvanda korrespondensanalys enligt denna arbetsordning innebar inte att
det finns ett bestamt antal "vary" som ska genomforas innan figuren ar klar att
anvanda, utan det overgripande syftet ar att finna tolkningsbara monster i
data. I arbetet sker visserligen ett stort antal analyser men de monster som
uppkommer inledningsvis kvarstar vanligen genom arbetets gang. Med andra
ord, trots att korrespondensanalysen utfors i flera vary (dar kategorier avlagsnas,

tabeller forandrats och figurerna blir mindre och mindre komplicerade for
varje vary) forsvinner inte de overgripande monster som uppkommit under
de aura forsta varven. Med frasen Figuren bedoms vara inadekvat, som finns i

figur 1 ovan, ayses att figuren inte ar tolkningsbar.
Alla variabler, som ingar i de statistiska analyserna, utgar fran enkatdata om

egenskaper och drag i studenternas studie- och fritidsvanor. En uppsattning
variabler och kategorier har med socialt ursprung att Ora: Exempelvis fOral-
dramas utbildning, yrken och fritids- och idrottsvanor. Andra refererar till
fritiden: Vilka ar de melt betydande fritidsaktiviteterna for studenterna, antal
timmar per vecka som kgnas at idrott och aktiviteter i organisationer och for-
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eningar. Nagra variabler beskriver sociala forhallanden och demografiska data,
som alder och civilstand. Andra kategorier som sammanstalls inom ramen for
min undersokning ar studiecentrerade, och beskriver vilka amnesgrupper som
de studerande tillhor och antalet timmar schemabundna studier per vecka.

''''
Sociala forhftllanden, demografi Studiesituation
Alden kon, civilstand, familj etc. Amnesgrupp, schemalagd undervisning etc.

Studenternas uppfattningar
och handlingar

Fritidsinriktad verksamhet
(Fritids- och idrottsvanor)

Studenternas sociala ursprung
Faraldrarnas uthildning, yrken ochfritidsvanor

Studentensfritids- och idrottsvanor sedan tidigare
(fore universitetsstudierna)

Figur 2. I understikningen studeras uppfattningar och handlingar i relation till
sociala forklaringsfalctorer av olika typer.

I de fiesta fall i korrespondensanalyserna anvander jag data som ger informa-
tion om faktiska forhallanden. Dessa data sammanfattar betingelser for de
studerande, som till exempel antalet terminer som studenter har last vid uni-
versitetet, alder och civilstand. Aven enkatdata, som visar studentens mest
betydelsefulla fritidsaktivitet, schemalagda studietid och medlemskap i orga-
nisationer, summerar faktiska forhallanden for de studerande."

I nagra fall omvandlas insamlade data (om studenternas uppfattningar om
studier, fritidsvanor och idrott) till kategoriska data.18 (Se ocksa bilagorna,

17 Vissa variabler ar numeriska och kontinuerliga (som till exempel alder, schemalagd
studietid, total studietid och antal timmar per vecka som agnas at idrott) men jag
omvandlar dem till kategoriska data innan jag anvander informationen i korrespon-
densanalyserna, det vill saga jag transformerar data till lampligt antal kategorier.
(Idrottandet sammanfattades till exempel i fyra kategorier: noll (0) timmar per vecka,
0,1-3,9 t/v, 4,0-Z9 t/v och 8 timmar eller mer per vecka.)

18 En exempel: studenterna far to stallning till fragan "Anser du att traningsintensiteten ndr
du motionerar/idrottar ar 1.Ig eller hog?" genom an med ett kryss markera en av fern
rutor pa en skala fran 1 till 5, dar ytterlighetema markerar 14g och hog. Svaret, som
grundar sig pa de studerandes subjektiva bedomningar, har saledes fern skalsteg. Nar
jag utnyttjar dessa data (och skapar variabler som ger information om de studerandes
uppfattningar) anvander jag skalstegen 1 och 2 samt 4 och 5 (forutsatt an det ar mycket
fa "3:or"), och salter samman tva grupper med studerande: de som har lag respektive
hog traningsintensitet.
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dar variabler och kategorier, som ingar i korrespondensanalyserna, aterges.)
I de fall dar jag skapar nya variabler tar jag hansyn till rekommendationer

&in statistisk litteratur som sager att antalet individer i varje kategori inte f'ar
vara for lagt (det vill saga jag forsakrar mig om att antalet observationer i varje
cell i korstabellerna ar tillrackligt stort for att korrespondensanalyserna ska
kunna genomforas). Att informationen sammanfattas pa ett sociologiskt me-
ningsfullt satt, ar ocksa nagot som jag har forsokt to hansyn till.

Ett stort antal korrespondensanalyser har utforts, varav endast ett begran-
sat antal figurer aterges i denna text. (Jag utforde de forsta korrespondens-
analyserna 1995 och jag har sedan dess arbetat med forfinade analyser av den
stora mangd data som samlats in under arbetets gang.)

Kvantitativa undersokningar som utgar fran enkatfragor med ett begransat
antal svarsalternativ kan kritiseras.19 En kritik dr att variabler anvands for att
analysera i forvag bestamda statusgrupper eller klasser, som anses vara homo-
gena och vars homogenitet endast bekraftas via analysen. Aven om denna
kritik kan riktas mot min statistiska epistemologi, vill jag havda att den till
viss del dr missriktad. En fortjanst med korrespondensanalysen ar att tyngd-
punkten i forskningsarbetet Jigger pa analysen av relationer att statistiken
anvands for att omvandla enkatdata till figurer som visar monster i data.
Bourdieu beskriver detta satt att arbeta:

...if'l make extensive use of correspondence analysis, in preference to multivariate

regression for instance, it is because correspondence analysis is a relational

technique of data analysis whose philosophy corresponds exactly to what, in my

view, the reality of the social world is. It is a technique which "thinks" in terms

of relation, as I try to do... (Bourdieu & Wacquant, 1992, 96.)

Med andra ord, tekniken anvands som ett slags "verktyg" for att analysera och
undersolca stora datamangder, och inte som ett satt att enbart verifiera statis-
tiskt signifikanta skillnader mellan ett begransat antal variabler eller sociolo-
giska klasser.

Nar figurerna skapas och tolkas, stravar jag efter att tydliggora samhorig-
heter och helheter. I resultatredovisningar kan jag, till exempel, skriva att ...bland

en grupp studenter ar fritidsaktiviteten X relaterat till en llig/hogutbildningsniva
hos foraldrarna. Men grupper som beskrivs pa detta satt ska inte uppfattas som

19 Se M. Rosen och I. Wernersson, "Kunskapsmonster och kon", Pedagogisk ftrskning i
Sverige 1, (1996): 8-24.
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klasser som skiljer sig fran varandra i klassisk, statistisk mening att resul-
taten (avvikelserna mellan tva eller flera variabelvarden) ar "statistiskt signifik-
anta7.2° I analyserna fokuseras intresset mot systemen av relationer mellan
positioner i de figurer som korrespondensanalysen ger upphov till, dar en
variabels position i en figur Par sitt sociala varde i relation till andra positioner
i samma figur. Det ar saledes inte de enskilda variablerna som star i fokus,
utan snarare deras relationer till varandra.

Varfor korrespondensanalysen?

Min utgangspunkt är att det ar omojligt att beskriva alla aspekter som paver-
kar studenternas handlingar. Att dessutom hundraprocentigt forklara hand-
lingarna ter sig lika orimligt man kan stalla sig fragan hur ett sadant
forklaringsarbete skulle genomforas. Mot detta kan havdas att traditionell lo-
gik skulle kunna hjalpa forskaren i ett sadant arbete, men vardet av en sadan
forklaring ar begransad. I foreliggande aysnitt argumenterar jag for att forsk-
aren istallet kan strava efter att, genom att anvanda flexibilitet, fantasi och
reflektion, lamna en annan typ av forklaring en forklaring som syftar till
att tolka och forsta det manskliga beteendet. Sammanfattningsvis har jag valt
att arbeta med korrespondensanalysen for att se om denna teknik tillater forsk-
aren att arbeta pa ett sadant Ott.

Som forskare forsoker man forklara och forsta manniskors handlingar och
uppfattningar. En sadan forstaelse kan bygga pa en rad olika faktorer och
forhallanden. I det vetenskapliga arbetet är det mojligt att utga Wean en histo-
risk genomgang av vedertagna fakta, en analys av familjemiljoer eller en ana-
lys av sociala strukturer. Egentligen ar det lonlost att forsoka rakna upp alla
enskilda faktorer som kan tjana som ett slags utgangspunkt for forstaelse. Det
ar dessutom osakert vilken betydelse man ska tillskriva dessa forklaringsfaktorer

i relation till varandra. Vad styr vad; och vad styr mest? Detta innebar att det
ar svart att teckna en fullstandig och korrekt bild av manniskors agerande.

20 Bourdieu sager foljande i en av sina undersokningar angaende tolkningen av resultat
fran korrespondensanalysen: Bland annat pd grund av att en... [anvandning av
korrespondensanalysen och liknande tekniker] fbrutsatter en total kontroll over de ma-
tematiska principer de vilar och av de sociologiska verkningar de genom sin mer eller
mindre medvetna tillampning pa sociala data ger upphov till, ar det otvivefriktigt st2 att
miingder av anvandare (och lasare) trots "uppfinnarnas" alla fiirsiktighetsatgarder andd
har svart att faststalla ratt epistemologisk status fir de uttryck vilka myntas for att beteck-
na de faktorer eller uppdelningar som de definierar. (Bourdieu, 1996, 58).
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Man skulle, som forskare, kunna strava efter att karma till och kunna belysa
alla forklaringsfaktorer och beharslca samtliga forskningsmetoder inom de sam-
hallsvetenskapliga amnena. Detta ar naturligtvis ouppnaeligt. Detiir belt ombj-
ligt att verkligen beharska alit material, alla teorier, alla metoder i var och en av

dessa discipliner (Mills, 1984 [1959], 137).21
En annan utvag for forskaren yore att genomfora en traditionell, logisk

analys i hypotetisk-deduktiv anda, av en handling som en individ utfor. Detta
begransade satt att analysera sociala handlingar fungerar dock inte heller belt
oklanderligt. Vad manniskor gor kannetecknas av en logik som har litet ge-
mensamt med klassisk, akademisk logik.

Practice has a logic which is not that of the logician. This has to be acknowledged

in order to avoid asking of it more logic than it can give, thereby condemning

oneself either to wring incoherences out of it or to thrust a forced coherence

upon it. (Bourdieu, 1990, 86.)

Det (inns dessutom anledning att anta att komparativa studier av universitet i
olika Under kan tjana pa att vara utforskande snarare an hypotestestande,
vilket Teichler diskuterar i nedanstaende citat.

...the majority of comparative research projects are exploratory... Neatly esta-

blished concepts guiding the whole research project from the outset are unlikely

to be successful in comparative research. Quasi-experimental research designs

turn out to be too simplistic. Due to the complexity of the different national

settings, comparative research is bound to take into account a wealth ofvariables

which cannot be as strikingly controlled as a perfect research design calls for.

(Teichler, 1996, 462.)

Av de tva senaste citaten framgar att handlingar kan vara mer komplicerade
och svara att beskriva an vad vi forst tror. Dessutom kan man, pa en mer
filosofisk niva, stalla sig fragan vad en rationell och koherent beskrivning av
en mansklig handling har for varde om den enbart bygger pa teoretiska pre-
misser och en deduktiv analys. En sadan logisk beskrivning pa hypotetisk-
deduktiv grund kan sagas ha en begransad nytta da den knappast lamnar ut-
rymme for meningsutbyte. Wittgenstein har ett grundlaggande argument for

2' C.W. Mills, 1984, Den sociologiska visionen. (Arkivs Moderna klassiker.)
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forskning inom filosofiamnet, som anknyter till denna fraga. Han sager: Om
man ?idle uppstalla teser i filosofin, sa kunde det akfrig bli nilgon diskussion om
dem, efi-ersom ally skulk halkz med om dem.22

Ett lampligt satt att bedriva forskning, inom ramen for denna undersok-
fling, torde dad& vara att med hjalp av saval deduktiv som induktiv analys
soka efter en forstaelse av manniskors praktik; att forska for att uppni/skapa
forstielse. Ett sadant salt att arbeta har fler fortjanster och storre potential att
leda till insikt, jamfort med att forska allenast utifrk modellering och inferens-
statistik i syfte att forsoka aysloja den eventuella abstrakta mening som skulle
kunna finnas bakom manniskors handlingar.23 Avhandlingen stravar med
andra ord efter att overtyga snarare an att bevisa nigot.

Det finns flera vagar att ga for den som vill arbeta pa detta satt. Enligt Mills
(1984) bor man efterstrava en viss kansla for flexibilitet och originalitet i forsk-

ningen. Han menar att en forskares uppgift ar att vara originell och med detta
ayser Mills att man ar finurlig och att man anvander fantasin; att man kombi-
nerar olika satt att tolka varlden i syfte att forst& den. Mer om detta nedan.

I foreliggande avhandling beskriver jag hur Bourdieu betonar betydelsen av
att bryta med det spontana sattet att tanka, i forskningen om universitet och
universitetskulturer. Vi har ocksa sett att han ibland foresprikar en induktiv
forskning dar statistiska tekniker kan anvandas for att soka efter och pivisa
monster i stora datamaterial. Det är viktigt att komma ihag att han inte ar den
enda som forordar ett sadant satt att vetenskapligt belysa universitetsfaltet i
komparativ forskning. Aven andra forskare har uttryckt liknande tankegangar
i artiklar och tidskrifter. Teichler (1996) skriver att komparativa studier av
hogre utbildning ar viktiga av flera skal. Sadana studier genererar givetvis ny

22 L. Wittgenstein, 1992, Filosofiska undersokningar. (Stockholm: Thales.), 63.

23 En exempel fran spraldig analys: Att forsta hur spraket anvands ar minst lika viktigt
som an tolka den abstrakta meningen med spraet; det ar av lika stor betydelse att
studera det sammanhang dar en mening anvands, som att studera meningens tecken
och semantiska innehall om var stravan är att forsti dess innebord. I enlighet med
detta skulle en analys av, till exempel, frasen "att ha fritid" inneblra att manniskors
sociala mening med uttryckssattet studeras, det vill saga hur frasen anvands och forsta.'s
(Wittgenstein, 1992).
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kunskap om avgransade fenomen, men internationella jamforelser hjalper ocksa
den enskilda forskaren att tanka i nya bailor. De resulterar i att forskaren kan
forsta och beskriva universitet och hogskolor med delvis nya koncept.

Information on other higher education systems is most fruitful in destroying

conceptual thinking and reasoning based on narrow experience; comparative

research is a gold mine for... conceptual restructuring. Comparative re-

search projects seem to be theoretically and methodologically most promising if

they are based on a semi-structured research design. ...it is helpfiil fiar substan-

tially and procedurally complex comparative research projects not to opt fir a

fixed theoretical frame but to rather examine the strengths ofvarious conceptual

approaches in explaining the phenomena analysed . . research designs are needed

which do not only test originally harboured assumptions but systematically
deal with the fact that comparative projects are likely to generate surprising

information which eventually calls for a re-structuring of the initial conceptual

framework. (Teichler, 1996, 463.)

Av citatet framgar aven att Teichler foresprakar halvstrukturerade forsknings-
processer, av olika anledningar. En anledning ar att internationella projekt
ofta dr omPangsrika och omfattande, vilket gor det svart att veta i detalj vilka
variabler och datamangder som kan samlas in och bearbetas. Dessutom Or en
halvstrukturerad design det mojligt for forskaren att vara mer utforskande
och flexibel i forskningsprocessen. Detta satt att arbeta, som bade Teichler
och Bourdieu foresprakar, lamnar utrymme for att testa antaganden och veri-
fiera utgangspunkter och for att pavisa nya trender i datamaterial.

Si has mot slutet av detta aysnitt vill jag sammanfatta varfor jag has valt att
arbeta med korrespondensanalysen: For det forsta är det ett bra salt att analy-
sera stora datamangder pa ett induktivt Ott. For det andra ar korrespondens-
analysen val lampad att kombinera med Bourdieus metodologiska relation-
ism det relationella sattet att tanka. For det tredje kan denna statistiska
teknik anvandas, tillsammans med saval Bourdieus som andra tankares teorier
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och begrepp, i den typ av tolkande och forstaelseskapande, flexibla och reflek-
terande forskning som jag beskriver ovan och som jag forsoker genomfora i
foreliggande avhandling.24

Teoretisk ansats for intervjuanalysen

Att anlagga ett perspektiv dar individers uppfattningar och tankar studeras, ar
inget unikt inom pedagogisk forskning.25 Tidigare studier har beskrivit och
analyserat manniskors upplevelser. Ofta fokuserade mot ett begransat studie-
objekt eller ett fenomen (eller en bestamd handling), har forskare tolkat och
beskrivit individers skilda satt att uppfatta och forsta verkligheten. Inom den
universitetspedagogiska forskningen har ocksa fenomenologiska studier ge-
nomforts. En typ av universitetsundersokningar handlar om hur studenter
uppfattar specifika kurser eller innehallet i ett utbildningsprogram. En annan
typ av studier undersoker utbildningseffekter. Dessa innehaller ofta intervjuer
av studenter fore och efter utbildningar, dar skillnader Over tid analyseras.26

24 Bourdieu sjilv argumenterar for sin statistiska epistemologi i Distinction (1984), se
sidorna 260-264 och bilaga 1, samt i Homo Academicus (1996). Se ocksi Bourdieus
Academic Discourse och The State Nobility. Se aven Bourdieu & Wacquant, An Invi-
tation to Reflexive Sociology, 95-97, samt nigra sekundirkallor: Lofgren, Teacher Edu-
cation, Statistical Methodologies, Palme, Hogskolefdltet i Sverige, Broady, Sociology och
epistemologi, 479-482, Broady och Palme, Hogskolan torn fdlt, saint I. Heyman, Gange
hatt till (Akademisk avhandling. Goteborg: Daidalos, 1995). Broady, Heyman och
Palme arbetar ibland tillsammans och anvander korrespondensanalysen for att studera
vanor och uppfattningar i grupper vid institutioner, skolor, organisationer och dylikt.
En teoretisk utgingspunkt i deras undersokningar, som jag tolkar dem, ar att dessa
grupper erhiller en del av sin sociala mening i relation till andra grupper inom institu-
tioner, skolor och organisationer, inte minst genom de satt pi vilka de sirskiljer sig fran
eller liknar varandra.

25 Ett omfattande pedagogiskt forskningsarbete av denna typ har tidigare utforts vid Ped-
agogiska institutionen, Goteborgs Universitet (Marton, 1981).

Olofsson (1993) har genomfort en sadan undersolcning. Han visar hur studenternas
forestallningar forindras frin de forsta terminerna tills de utexamineras och lamnar
universitetet (Olofsson, 1993: 175-177; 186-187). Olofsson beskriver hur han betrak-
tar forestallningar som tankar och upplevelser av ideologisk art (1993, 43-45). Han
argumenterar for att det ar mojligt att kartlagga individens grundlaggande forestallning
om sociala fenomen. Jag gar inte si ling i min undersokning. Det vill saga, det gors
inget forsok att kartlagga och beskriva ett system av fundamentala ideologiska varder-
ingar i foreliggande avhandling.
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En annan typ av studier ar mer allmanpedagogiska studier av fenomen som
har betydelse for utbildning men som inte ror innehallet i inlarningen. Exem-
pelvis studier av begrepp som kunskap och inlarning. Ett fenomenologiskt
perspektiv Iterfinns aven i foreliggande undersokning da studenters uppfatt-
ningar om studier och fritid analyseras. Detta perspektiv kombinerar jag dess-
utom med en analys av sociala strukturer, i en stravan att forsti studenternas
vardag.

Arbetet med au analysera intervjuerna

Hur har det omfattande intervjumaterialet, som samlats in inom ramen for
detta forskningsprojekt, analyserats? Inledningsvis laste jag igenom intervju-
materialet i syfte att etablera en helhetsuppfattning. Jag sate efter vasentliga
utsagor, det vill saga de citat som gjorde intryck, for att se vilka skillnader som
fanns vad betraffar de satt som individerna uppfattade, beskrev och diskuterade
fritid och idrott. Jag ville se om vissa vanor eller foreteelser framtradde sarskilt
tydligt eller pa ett aterkommande salt i intervjuerna. I denna del av analysarbetet

gallde det att bilda sig en uppfattning om materialet, utan att tolka allt for
detaljerat eller i allt for stor utstrackning.27

Langre fram i arbetet med att tolka intervjumaterialet, analyserades citaten
mer systematiskt, for att soka efter likheter och skillnader i det som sades. Har
fokuserades intresset mot socialt ursprung och de betingelser som gallde for
studenterna och hur dessa faktorer kunde sammankopplas med fritids- och
idrottsvanorna. Analysarbetet var tidskravande och omfattande, da jag hela
tiden fick vaxla mellan att studera individuella utsagor och hela intervju-
materialet. Alexandersson beskriver denna process sa har:

Det dr en vdxelverkan mellan att fiirsiika konstruera sammanfattande monster

och tackande beskrivningar som provas mot de enskilda utsagorna. Om nya

tolkningar fiamtrader behover det samkzde intervjumaterialet any° Lisas ige-

nom, just Oersom en ny beskrivning medfor att tidigare beskrivningar kan

omprovas, andra skepnad och fd en annan innebord, vilket i sin

tur kan Leda till en ny genomUsning och sd vidan."

22 Detta arbetssatt ar inspirerat av rekommendationer som Alexandersson diskuterar i ka-
pitlet "Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus" (i: B. Stavin och P-G. Svens-
son, red., 1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur, 111-136.

28 Alexandersson, "Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus", 126.
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Alit material som finns i intervjuerna kan inte sammanstallas och presenteras.
Det finns ett selektivt inslag i analysarbetet. Jag har fiirsokt att begransa mig
till individernas uppfattningar om studier, fritid och idrott och deras sociala
ursprung och studiesituation.

Darefter kategoriserades vissa utsagor, som var av sarslcilt intresse for un-
dersokningen. Det har varit min stravan att skapa kategorier som skiljer sig at
fran varandra pa ett kvalitativt satt, aven om en absolut grans mellan olika
kategorier ibland ar svar att dra. Det som kannetecknar en kategori exempli-
fieras med en sammanfattning och citat. (Dessa kategorier har inte skapats
utifran korrespondensanalysens resultat, utan frail intervjuerna.)29

Parallellt med detta genomfordes korrespondensanalyser av enIcatdata. Dessa
analyser utfordes i syfte att forsoka firma och beskriva sociala strukturer (som
existerar oberoende av studenternas medvetanden och viljor).3° Detta satt att
anvanda statistiken for att to fram monster, ar ett nodvandigt steg i den veten-
skapliga analysen. Det utfors for att man, som forskare, ska kunna bryta med
det vardagliga tankandet (den spontana och bristfalliga sociologin, som
Bourdieu sager).

Efter detta (korrespondensanalysen av enkatdata) foljer ett andra steg i
forskningsprocessen. I detta steg aterfors det som tidigare uteslots det som
man hoppade Over i det forsta steget, i syfte att beskriva den objektiva verklig-
heten vilket ar nodvandigt enligt Bourdieu.31 Det innebar att de figurer
som korrespondensanalysen ger upphov till analyseras tillsammans med tolk-
ningar av intervjumaterialet. Pa sa vis har intervjuerna brukats for att belysa
vissa resultat som uppkommit vid de statistiska analyserna. Citat har da an-

29 Dessa citat ar saledes exemplifieringar av monster som jag har funnit i intervjumate-
iialet, och inte i de statistiska analyserna.

" Jag har tidigare argumenterat, utifran Bourdieus texter, an dessa strukturer kan pa-
verka (hjalpa eller bromsa) studenternas handlande och deras satt att uppfatta varlden.

31 Det individuella perspektivet ar nodvandigt eftersom den objektiva verklighet ar nagot
som alltid uppfattas och tolkas av individer. Forskare maste &dor studera bade verklighe-
ten och de satt som individerna uppfattar denna verklighet. Det vill saga, kombinera en
analys av strukturer med en analys som tar han.syn till hur den sociala varlden uppfattas (a
sociology of the construction of visions of the world, Bourdieu, 1988b, 18).
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vants for att exemplifiera tolkningar av de figurer som är resultatet av korre-
spondensanalysen.32

Det har alltsa handlat om intervjuanalyser av delvis skilda slag, som bitvis
genomforts parallellt: Dels for att finna intressanta monster och for att kate-
gorisera intervjumaterialet utifran teman (till exempel studenternas uppfatt-
ningar om studier, fritid och motions-/idrottsaktiviteter), dels for att exempli-
fiera och fortydliga de monster som korrespondensanalysen har gett upphov

till.
I vissa av de citat som presenteras i avhandlingen, har jag formulerat om

ord eller fraser (dock utan att andra inneborden i utsagorna). I nagra fall har
upprepningar tagits bort. Intervjupersonernas "e" eller "a" har ibland ersatts
av ordet "och" (eller ordet "att"). Nar en mening eller ett stycke har tagits
bort, anges det med foljande markering i citatet: //. En kortare paus marke-
ras med tre punkter (...). En langre paus markeras med foljande notering inom
hakparanteser: [Langre paus]. Al lt i syfte att kunna presentera citat som inte
forvirrar lasaren i onoclan." Personnamn i citaten ar fingerade.

Kommentarer
Nar det galler intervjuanalyserna i denna undersOkning finns tva saker att
sammanfatta. Det ena ar att analyserna av intervjumaterialet ar praglat av
vasterlandska, fenomenologiska forskningstraditioner. Dessa traditioner har
en ling historia. (Alexandersson, 1994.) Det andra ar att Bourdieus satt att
kombinera korrespondensanalysen med intervjuanalyser är ett relativt nytt
satt att arbeta i nordisk forskning. (Broady, 1990; Rosenlund, 1996.)

En underseekning av detta slag genererar stora mangder data. Det finns en
mangd fragor att to stallning till, inte minst vad galler den ordning som resul-
taten presenteras. Hur ska data presenteras, och nar ska de bagge la.nderna
jamforas (och betraffande vilka variabler)?

32 Detta satt att kombinera korrespondensanalysen med intervjucitat anvander Bourdieu
i sina undersokningar. Se sidorna 88-89 i Homo Academicus. Dar anvander Bourdieu
citat fran universitetslarare fran olika amnen, i syfte att exemplifiera de trender i data-
materialet som han har funnit. Se aven kapitel 5 i Distinction, dar Bourdieu anvander
statistiska tekniker (till exempel korrespondensanalysen) for att identifiera olika sociala
grupper, med sarskiljande egenskaper och skilda livsstilar. Dessa gruppers kannetecken
illustrerar Bourdieu sedan med hjalp av intervjucitat.

33 Se S. Kvale, Den kvalitativa firskningsintertjun. (Lund: Studentlitteratur, 1997, 155-157).
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Resultatredovisningen bestar av tre teman. Forst redovisas och analyseras re-
sultaten vad betraffar studier, det vill saga data och uppfattningar om studie-
situationen for studenterna. Darefter behandlas de studerandes fritid. Slut-
ligen analyseras de idrottsliga aktiviteterna. Inom vart och ett av dessa tre
teman aterfinns tva kapitel som behandlar Umea respektive Madison. Inom
vart och ett av dessa tre teman jamfbrs ocksa resultaten fran umea- respektive
madisonundersokningen.

Vadar har jag valt att redovisa undersokningens resultat enligt denna dis-
position? Det beror pa att jag anser situationen vid de bagge orterna vara sa
komplicerad sa att det krays att respektive universitetskultur studeras pa ett
genomgaende satt. Situationen vid respektive universitet bor analyseras pa ett
sa genomarbetat satt som mojligt, innan jamforelserna mellan orterna genom-
fo rs

Detta at en avhandling dar tva universitet jamfors med varandra, men syf-
tet dr inte att enbart beskriva, analysera och jamfora skillnader och lilcheter
mellan dessa tva universitet. Tyngdpunkten ligger pa analysen av vad studen-
terna Or; de komparativa inslagen (mellan Umea universitet och University
of Wisconsin-Madison) kommer i andra hand, jamfort med analysen av verk-

samheten vid respektive universitet. (Detta betyder dock inte att jamforel-
serna mellan Umea universitet och University of Wisconsin-Madison dr ovik-
tiga eller att de saknar varde.)

Nu foljer en kort genomgang av de bagge universitetsorterna, innan under -

sokningens resultat presenteras.
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KAPITEL 5

De tva. universiteten

Har tecknas en oversiktlig bild av de bagge universiteten. Syftet kr att beskriva

nagra allma.nna aspekter, som kanneteckar de miljoer dar undersokningens

data har samlats in.

Umea universitet

Umea ligger i Vasterbotten, cirka 50 minuters flygvag frail Stockholm-Ar-

landa. Staden har ungefk 100 000 innevanare och Umea Universitet dr det
nordligaste i landet.' Arbetsmarknaden i Umea karaktariseras av en relativt

hog andel tjanstemannayrken inom administration och utbildning. Det finns

dock en del industrier i omradet.
Umea Universitet startade 1965 och under lasaret 1998 hade universitetet

cirka 17 000 studenter, inklusive forskarstuderande. Ungefar 3 200 personer

arbetade vid universitetet som larare, forskare eller ovrig personal.

Universitetet ligger pa ett campusomrade, med nastan alla institutioner
inom samma omrade, cirka 3 kilometer fran limas stadskarna. De fiesta
studentbostaderna ligger inom promenadaystand fran universitetet.

De utbildningar som erbjuds studenterna aterfinns inom olika amnesgrupper

(humaniora, matematik/naturvetenskap, medicin, odontologi, samhallsveten-

skap och inom lararutbildning). Det finns over 75 program eller linjer och

Inom den hogre utbildningen i Sverige fanns, vid tiden for min undersokning, cirka 70
universitet och hogskolor av olika slag, inklusive ungear 12 universitet med fasts forsk-
ningsresurser (Brandell & Petri, 1996). De fiesta av dessa institutioner var statliga och
det var ovanligt att studenterna behovde betala avgifter for att delta i undervisningen.
Intagningen av nya studenter var i allmanhet begransad och urvalet skedde ofta utifran
de blivande studenternas gymnasiebetyg eller resultat pa det sa kallade Hogskolepro-
vet.
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mer an 800 enskilda kurser att valja mellan vid Umea Universitet. Vid sidan

om den utbildning som erbjuds pa campusomradet, finns ocksa distans-
utbildning inom ett antal kurser eller program/linjer.

Det akademiska aret i Umea ar indelat i en host- och en vartermin. Under-
visningen sker i form av forelasningar, seminarier, grupparbeten och laboratori-
earbeten. Studenterna laser oftast en kurs i taget och varje kurs examineras
individuellt. Examinationerna sker i en tre-gradig skala: Val godkant, god-
kant och underkant (ibland endast godkant och underkant).

Det finns flera alternativ for de studenter som vill sysselsatta sig med mo-
tions- eller idrottsaktiviteter. Foretag i Umea erbjuder rekreationsaktiviteter
dar de kan prova pa bowling, aerobics eller att ga pa gym.

Den huvudsakliga motions- och idrottsanlaggningen pa campusomradet
ar Universitetshallen, den sa kallade IKSU-hallen. Dar kan studenter, boende

i omradet och personal vid universitetet simma eller spela tennis, innebandy,

squash, ga pa aerobics eller gym. Denna hall ar ett slags centrum for student-

idrottsklubben IKSU, som erbjuder studenterna att delta i rekreationsidrotter

och tavlingsidrotter i seriesystem. Seriesystemen ar oppna for medlemmar i

IKSU och finns for de mest populara idrotterna, inklusive basket, innebandy

och volleyboll. Denna forening arrangerar ocksa resor till slalomanlaggningar,

friluftsaktiviteter och vandringar.

University of Wisconsin-Madison

Madison har ungefar 200 000 inneva'nare och staden ar administrativt cen-
trum (state capitol) for Wisconsin. Staden ligger i mellanvastern i USA, cirka

45 minuters flygtid fran Chicagos O'Hare Airport.
Wisconsin blev en stat i USA ar 1880 och University of WisconsinMadi-

son, som ar ett sa kallat land grant college, startade aret darefter.2 Cirka 40 000

2 Ett antal universitet, som bildades under 1800-talet i USA, erholl landomraden fran
staten i samband med an de startade (sa kallade land grants). Syftet med dessa nya
institutioner var att starka forskning och utbildning som ansags vara viktig inom
tillampad naturvetenskap och lantbruk. (Vid samma tidpunkt i historien skapades nya
typer av tekniska utbildningsinstitutioner i bland annat Tysldand. I Frankrike skapades
det som kom att kallas grandes &ales.) Dessa land grant colleges at idag relativt stora
universitet i USA, med utbildning och forskning inom i stort sett alla akademiska
omriden.
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studenter ar registrerade vid universitetet (inklusive forskarstuderande) och
antalet anstallda ar ungefar 15 000. Av den totala driftskostnaden for Univer-
sity of WisconsinMadison kommer cirka 25 procent irligen frin staten Wisc-
onsin. Resterande medel kommer frin studentavgifter, forskningsbidrag och
privata donationer. Campus (inklusive studentbostader) ligger i centrala Madi-
son. Det kostar pengar att studera pi University of WisconsinMadison.
Medelkostnaden for en students avgifter (exklusive kostnader for bostad, mat
och bocker), for tvi terminers studier, ar ungefar 25 000 kronor. (For studen-
ter som inte ar frin Wisconsin, ar avgifterna hogre.)

University of WisconsinMadison har 150 linjer och program att erbjuda
studenter. Dessa organiseras och genomfors vid nagot av de nio amnesgrupp-

erna (som kallas schools eller colleges) vid universitetet. (Agricultural & Life

Sciences, Business, Education, Engineering, Family Resources & Consumer

Sciences, Letters & Science, Medicine, Nurcing and Pharmacy.) Det akadem-

iska aret ar indelat i tva terminer, precis som vid Umei Universitet.

Ett antal foretag i Madison erbjuder rekreations- och idrottsaktiviteter for

sival studenter som for allmanheten. Dar ar det mojligt att prova pi aerobics,

tennis, bowling och att ga pi gym. Det finns aven mojligheter att syssla med

idrottstavlingar i seriesystem i kommunens regi. Madisons metropolitan school

district erbjuder arrangemang for allmanheten i form av basket, soft-/baseboll

och volleyboll i seriesystem.

Pi universitetet finns mojligheter till rekreation och motions-/idrotts-
aktiviteter for studenter och anstallda. Dessa aktiviteter samordnas av univer-

sitetets instans the Division of Recreational Sports. De fiesta idrottsserier och

motionsarrangemang koordineras av denna instans, vars styrelse bestir av la-

rare och studenter samt ovriga anstallda vid universitetet.
Det finns ett flertal motions- och idrottsanlaggningar pa campusomridet,

vilka ar oppna for studenterna. Ett exempel ar Camp Randall Sports Centre,
som har en inomhusbana for lopning, anlaggningar for aerobics och styrke-
traning, basket- och volleybollbanor samt en ishockeyrink. The Nielsen Sta-
dium har inomhusbanor for tennis och squash. University of WisconsinMadi-
son organiserar idrottsserier, via the Division of Recreational Sports, och dar
erbjuds studenterna att delta med egna lag i olika idrotter, exempelvis basket.
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Kommentarer

Madison ar en storre stad an Umea, vilket denna genomgang visar. Dessutom
ar det fler studenter som ar registrerade vid University ofWisconsinMadison
jamfort med antalet studenter vid lime& Universitet. Det ar dock viktigt att
komma ihag att Umea ar en relativt stor universitetsstad for svenska forhallan-
den; universitetet ar det femte storsta i landet.

Aven om det finns uppenbara skillnader mellan de bagge universitetsor-
terna, sa ar de forhallandevis lika varandra. Bagge universiteten har ett eget

campusomrade, som ligger i nara anslutning till respektive stad. De fiesta in-

stitutionerna ligger inom promenadaystand fran varandra pa dessa omraden.

Vid varje campus finns ocksa motions- och idrottsanlaggningar for studen-

terna. Dar erbjuds studenterna att prova pa ett antal aktiviteter av skilda slag.

Hdr vill jag to tillfallet i akt och kortfattat berora ett forhallande som at
unikt for USA. Sambandet mellan universitet, tavlingsidrott och klubblag ar

annorlunda i USA, jamfort med den akademiska situationen i manga andra
lander. I USA bedrivs semi-professionell idrott (exempelvis basket och ameri-

lcansk fotboll) av organisationer och administrativa institutioner inom ramarna

for de storre universiteten. Det sker till exempel vid University of Wisconsin-

Madison.

Aven om dessa studenter/tavlingsidrottare inte har varit i fokus i min un-
dersokning, noterade jag deras existens. University of Wisconsin-Madison

anvander sin football-lag i marknadsforingen och berattar garna i fargglada

broschyrer om lagets framgangar i college football. Under min vistelse vid uni-

versitetet diskuterade jag statusen pa dessa individer (studenter), som utgor
manskapet for det handlar uteslutande om unga man i universitetets

football-lag, med studenter och larare vid University of Wisconsin-Madison.

Om jag kallade tavlingsidrottarna (football-spelarna) professionella idrottare,

var studenterna/lararna snabba att korrigera mig. Nej, havdade de, dessa indi-

vider ar studenter, och absolut inga proffs. Fran mitt svenska perspektiv, tycker

jag dock att tavlingsidrottarna ar proffs (eller semi-proffs), eftersom de byter

sina tjanster mot formaner (gratis undervisning vid ett universitet med relativ

hog status).
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Det bedrivs ocksa forskning om denna typ av tavlingsidrott, vid de amerikan-
ska universiteten. En forskning som ofta dr pragmatiskt inriktad for att be-
stamma hur universiteten bast ska dra nytta av sina football-lag eller andra
idrottslag. Se till exempel Chressanthis & Grimes (1993) undersokning. Dessa
forfattare menar att det behovs...

...more empirical studies ofpostsecondary enrollment demands... to investigate

the potential consequences of major intercollegiate sports success on a student's

selection ofa university fiir attendance. Shrinking university budgets in academic

programs have caused many to question the wisdom of spending increasingly

scare dollars on major college sports programs... (Chressanthis & Grimes,

1993, 286.)
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KAPITEL 6

Att vara student i Umea

I denna undersokning stalls jag inf.& ett vetenskapligt arbete som medfor en
analys av en varld jag sjalv ar en del ay. I inledningen av forskningsarbetet
bade jag farhagor att jag inte skulle vara tillrackligt objektiv i mitt arbete med
att studera studenter. Jag sag dad& en mojlighet att tolka mina data med
hjalp av en (av mig) fardigstalld teoretisk modell. Detta for att forvissa mig
om att jag "var vetenskaplig" i en positivistisk mening (Thurdn, 1991, 14).

Detta alternativ upplevde jag som naturligt, eftersom jag har skolats enligt
traditionen att betrakta vetenskaplighet i analysarbetet som efterstravansvart.
Alit som oftast innebar vetenskaplighet (utifran det intellektuella habitus som
forskare har tillagnat sig) att forskningen i huvudsak bedrivs deduktivt, det
vill saga man skapar en val utvecklad teoretisk modell som sedan ligger till
grund for analysarbetet. Vid lasningen av Bourdieu tyckte jag mig dock fa
stod for att aysta fran att skapa en detaljerad teoretisk ram a priori, som grund

for min analys av data.'
Konstruktionsarbetet har fardigstallts genom att olika former av data har

sammanstallts i Bourdieus anda. Datas relevans har till viss del bestamts uti-
fran tidigare forskning men ocksa utifran stallningstaganden som gjorts under
arbetets gang. Lat mig utveckla resonemanget genom att ge ett exempel fran
intervjuanalysema. I det preliminara arbetet med att sammanstalla intervju-

Bourdieu har visat att det ar omojligt att undkomma arbetet med att avgransa det man
studerar, det will saga att konstruera forskningsobjektet, oaysett vilken modell eller teori
man arbetar efter. (Homo Academicus, 1996, 39.) Accepterar man delta, ar det lattare
att erkanna att nagon neutral analys med hjalp av en i forvag konstruerad modell inte
ar mojlig. Eller att en analys med hjalp av en modell automatiskt skulle vara mer
vetenslcaplig an en utan. Nar denna insikt nas, genomskadar man det omojliga i att
vara opartisk i en undersokning av delta slag. Da kan den forsta reaktionen undertryckas

den omedelbara och intranade reflexen att skapa en detaljerad modell till grund for
analysen av den varld dar man sjalv ar verksam.
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svaren och analysera dem, infor forfattandet av det forsta resultatkapidet, kande

jag oro eftersom jag inte hade skapat en modell att utgi &in i analysen av hur
det ar aft vara student. Denna oro forsvann dock, nar jag forstod vad det
overgripande syftet med kapitel 6 och 7 skulle vara. Syftet ar inte att ge en
detaljerad bild av samtliga uppfattningar om hur det ar att vara student (eller
nigot Iiknande, avgransat fenomen). Ista Ilet beskrivs olika aspekter som jag
hat Annit intressanta och varda att lyfta fiam ur det rika material som under-
sokningen har gett upphov till (Bourdieu, 1996, 39). Kapitlen tjanar ocicsi
som ett slags introduktion till de betydligt mer omfattande analyserna som
sker i de resterande fyra resultatkapiden (kapitel 8, 9, 10 och 11).

Se aven kapitel 4, aysnittet "Forskningsarbetet och min bourdieuinspirerade
analys", dar jag beskriver min syn pi forskningsprocessen.

Enkatundersiikningen

Det overgripande syftet med de inledande resultatredovisningarna ar framst att
teckna en bild av vad som kannetecknar studenterna i de olika amnesgrupperna
samt att belysa olikheter/likheter mellan amnesgrupperna. Utifrin denna bild
dr det ocksi mojligt aft diskutera urvalet av studenter och fordjupa den tidigare
beskrivningen av vilka som ingir i studien.

Inledningsvis redovisas demografiska data och antalet studietimmar och fi-
nansieringen av studierna. Resultattabeller kommenteras forst utifran totalen,
sedan amnesvis. Efter detta beskrivs hur studenterna ser pi sina studier och sina
studiemiljoer. Jag analyserar vad studenterna sager ur tvi perspektiv: Dels ett
som utgir fran det som ar gemensamt for studenter, oaysett vilken amnesgrupp
de tillhor, dels ett som tar hansyn till utsagor som ar mer specifika for dem som
ingir i amnesgruppema.2 Resultatet av intervjuanalyserna presenteras darfor i

aysnitt. Det forsta behandlar studenternas uppfattningar om en gemensam
studentkultur vid universitetet. Det andra aysnittet handlar om deras uppfatt-
ningar om skillnader och likheter mellan amnesgrupper.3 Viss iterkoppling till
tidigare forskning Ors i resultatredovisningarna.

2 For en beskrivning av mina analyser och tolkningar av intervjuerna, se ocksa kapitel 4.

3 Begreppet amnesgrupper diskuteras i kapitel 2. Dar motiveras varfor det as av intresse
att studera skillnader och likheter mellan olika fakulteter och institutioner vid ett uni-
versitet, med hanvisning till bland annat C. P. Snows bok Two Cultures... fran 1959.
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Tabcll 5. Demografiska data, socials ursprung och studicsituation. Uppdelat pa arnnesgrupp. Data fran den
svenslca undersokningen. 395 studentcr flan Umel Universitet. Kolumnprocent.

Laratt
n 132

Kon

Naturvct.
n 108

Hum.
n 107

Idrott
n 48

Totalt
n 395

Kvinnor 67 56 54 48 58
Man 33 44 46 52 42

Alder, antal ar
519 0 9 8 6 6

20-24 74 74 55 62 68
25-29 12 14 23 26 17

30-34 6 3 7 2 5

35-39 5 0 4 2 2

240 3 0 3 2 2

Civilstand
Ensamstftende 57 78 60 76 66
Ensamstiende, med barn 2 0 2 0 1

Gift 1 2 4 2 2
Gift, med barn 5 0 7 8 4

Sambo 28 18 24 12 23
Sambo, med barn 7 2 3 2 4

Foraldrarnas hogsta utbildningsniva
Baggc har akademisk examen 15 28 25 32 23
Bara en har hogst alcad.examen 22 18 18 29 22
Same har hogst gymnasieacamen 13 20 15 10 15

Bata en har hogst gymn.examen 25 19 14 8 18

Bagge har hogst folk-/grundskola 20 12 21 17 17
Ovriga/ingen uppgift 5 3 7 4 5

Schemalagd undervisning, antal timmar per vecka
510 4 5 74 9 24
11-20 76 8 26 58 42
21-30 20 64 0 33 28
231 0 23 0 0 6

Schemalagd undervisning plus egna studier, antal timmar per vecka
<10 0 0 4 0 2

10-19 8 4 24 4 10

20-29 44 6 48 47 35
30-39 42 23 20 38 30
> 39 6 67 4 11 23

Studierna finaniseras med hjalp ay...
...foraldrarna och studiebidrag. 8 6 2 2 5

Inget studielin eller extra arbete.

...fullt (eller delvis) studielan
samt extra arbete vid sidan om.

12 6 11 6 10
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Av tabellen framgar att det ar en liten overvikt for kvinnorna (58 procent) i
undersokningen. Det är inte ovanligt att kvinnor ar i majoritet pi
grundutbildningsniva vid universitet i Sverige. Den offentliga statistiken be-
Icraftar att det ar fler kvinnor an man som soker sig till universitetsutbildning-
ar, av olika anledningar. Av alla studenter i grundutbildning vid landets samt-
liga universitet och hogskolor hOstterminen 1995 (ungefar 250 000 individ-
er), var cirka 56 procent kvinnor.4

Tabellen visar ocksa att konsfordelningen i de olika amnesgrupperna ar
nagot ojamn sarskilt for lararstudenterna, som har betydligt fler kvinnliga
studenter (67 procent). Men det ar inte ovanligt att olika utbildningsprogram
i Sverige har ojamn konsfordelning. Bland de sOkande till landets hogskolor
hostterminen 1993, bade endast en femtedel av alla utbildningsprogram en
nagorlunda jamn konsfordelning.5 Och av tabellen nedan framgar den rela-
tivt skeva konsfordelningen for de studenter som var registrerade vid de kurs-
er vid Lima Universitet som undersoktes.

Tabell 6. Antalet studenter registrerade vid de kurscr som undersoktes i Umel.

Larar Natur Humanist Idrott
Kvinnor 182 (66) 88 (40) 106 (58) 32 (56)
Man 96 (34) 130 (60) 77 (42) 25 (44)
Totals 278 (100) 218 (100) 183 (100) 57 (100)

Ka lla: Umel Universitet, Studieadministrativa enheten.

Konsfordelningen i undersokningsgruppen iiverensstarnmer i stort med kons-
fordelningen for de registrerade studenterna med undantag for den naturvet-
enskapliga amnesgruppen, dar farre kvinnliga an manliga studenter var re-
gistrerade (40 procent kvinnor och 60 procent man) medan undersokningens
enkatmaterial visar en omvand konsfordelning (56 procent kvinnor och 44
procent man).
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cs.

SCB (1995), Utbildningsstatistisk arsbak ftr 1995. (Stockholm: Statistiska Centralby-
ran), 84. Se aven L. Brandell, 1998, Nittiotalets studenter. (Stockholm: Hogskoleverk-
et, Studenterna i Sverige, arbetsrapport, 2), 11-12.
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Majoriteten (cirka 90 procent) av studenterna ar 29 ar eller yngre. Denna
situation stammer relativt val overens med situationen vid ovriga svenska uni-
versitet och hogskolor. Hostterminen 1995 var cirka 73 procent av alla svenska
studenter (i grundutbildningen) 29 ar eller yngre.6 Vi ser ocksa att 6 procent
av studenterna i undersokningen ar 19 ar eller yngre. 4 procent av samtliga
studenter ar 35 ar eller aldre.

Ensamstaende är den vanligaste kategorin i undersokningen. Andelen en-
samstaende ar 66 procent. Att vara sambo ar ocksa relativt vanligt. 23 procent
ar sammanboende. 2 procent av studenterna ar gifta. 4 procent ar gifta, med
barn, och 4 procent ar sammanboende, med barn. 1 procent ar ensamstlende,
med barn.

45 procent av studenterna har foraldrar med akademisk bakgrund. (An-
tingen har bagge foraldrarna akademisk examen, som hogsta utbildningsbak-
grund, eller sa har minst en av foraldrarna hogst akademisk examen). Andelen
studenter som anger att bagge foraldrarna har hogst gymnasieexamen ar 15
procent. 17 procent uppger att bagge foraldrarna har folk-/grundskola som
hogsta utbildningsniva. I Hogskoleverkets undersokning Studenterna i Sverige
analyseras samtliga svenska universitets- och hogskolestudenters sociala bak-
grund (Brandell, 1998). I detta arbete, som ayser hostterminen 1995, delas
studenterna in i tre grupper: a) de studenter som ar barn till akademiker och
hogre tjansteman, b) de som ar barn till ovriga tjansteman saint foretagare och
lantbrukare, och c) barn till arbetare. Resultaten visar att 30 procent ar barn
till akademiker och hogre tjansteman. Andelen barn till ovriga tjansteman
samt foretagare och lantbrukare, ar 50 procent. Slutligen, 20 procent ar barn
till arbetare. En ja.mforelse med min studie ar mojlig, aven om jag har anvant
delvis annorlunda kategorier jamfort med Hogskolverkets Studenterna i Sverige.
I bagge undersokningarna ar det tydligt att hogskole-/universitetsstudenter
ofta kommer fran familjer dar andra medlemmar har genomgatt akademiska
studier.

Av tabellen framgar att de fiesta studenter i undersokningen (70 procent)
har 11-30 timmars schemalagd undervisning per vecka.7 Mer an halften av
samtliga (53 procent) har en total studietid (schemalagd undervisning plus

6 L. Brandell, Nittiotalets studenter (Stockholm: Hogskoleverket), 25-26.

7 C. Lofgren (1998, Tame to Study Students) visar i sin undersokning att studenter pa
grundutbildningsniva (i itnnet ekonomi) har i genomsnitt cirka 10 timmars schema-
lagd undervisning per vecka.
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egna studier) pa 30 timmar eller mer per vecka. 5 procent uppger att de finan-
sierar universitetsstudierna med hjalp av pengar fran foraldrarna och studie-
bidrag, utan att ta studielan och utan att arbeta vid sidan om studierna. 10
procent anger att de finansierar studierna med hjalp av fullt (eller delvis) stu-
dielin och extra arbete vid sidan om studierna. Lat oss studera de fyra amnes-
grupperna for att se vad som kannetecknar dem!

De fyra arnnesgrupperna
Gruppen med lararstudenter karaktariseras av att andelen kvinnor ar forhal-
landevis hog. Lararstudenterna ar ocksa aldre an &riga studenter. Av tabell-
data for civilstand, framgar att de inte ar ensamstaende i lika stor utstrackning
som de &riga. Daremot ar andelen sammanboende och sammanboende med
barn, hogre for lararstudenterna. Detta kan kanske forklaras av lararstudenternas
relativt hoga alder. Lararstudenternas foraldrar är relativt lagutbildade, jam-
fort med de &riga studenternas forildrar.8 De aura fiesta lararstudenterna
(96 procent) har mellan 11 och 30 timmars schemalagd undervisning per
vecka. 86 procent anger 20-39 timmar schemalagd undervisning plus egna
studier per vecka. 8 procent av lararstudenterna uppger att de finansierar uni-
versitetsstudierna med hjalp av pengar fran foraldrarna och studiebidrag, utan
att ta studielan och utan att arbeta vid sidan om studierna. 12 procent anger
att de finansierar studierna med hjalp av fullt (eller delvis) studielan och extra
arbete vid sidan om studierna.

De naturvetenskapliga studenterna har en mer jamn konsfordelning, jam-
fort med lararstudenterna. Det som ar karaktaristiskt for dessa studenter, ar
den relativt stora andelen yngre individer.9 Andelen ensamstaende bland natur-

8 Andelen lararstudenter vars bagge foraldrarna har akademisk examen, som hogsta ut-
bildningsbakgrund, tillsammans med andelen car minst en av foraldrarna har akade-
misk examen, ar totalt 37 procent. Motsvarande siffra for hela materialet ar 45 procent.
20 procent av lararstudenterna har foraldrar vars hogsta utbildning ar folk-/grund-
skola. Av samtliga studenter i undersokningen, har 17 procent motsvarande bakgrund.

Borjessons undersokning (Det naturliga valet, 1994) visar att lararprogrammet har
den minsta andelen studenter med hogre tjan.stemannabakgrund. Bland lararstudent-
erna i hans studie atethnns ocksa den storsta andelen arbetarbarn. Borjesson paminner
dock om att denna utbildning langt ifran kan karaktariseras som dominerad av arbetar-
klassen.

9 83 procent är 24 ar eller yngre, vilket ska jamforas med 74 procent for hela materialet.
Inga studenter är aldre an 34 ar, och det ar unikt for de fyra amnesgrupperna i denna
undersokning.
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vetarna ar hog, och det finns inga ensamstaende med barn eller gifta med barn
i denna grupp. Den andel av de naturvetenskapliga studenterna som kommer
fran en familj dar antingen bagge foraldrarna eller minst en foralder har aka-
demisk utbildning, motsvarar genomsnittet for det totala materialet. Dare-
mot ar andelen naturvetenskapliga studenter som anger att bagge foraldrarna
har hogst folk-/grundskola som hogsta utbildningsbakgrund, lag, i jamforelse
med &riga amnesgrupper. De naturvetenskapliga studenterna kannetecknas
av att de har en relativt stor mangd schemabunden undervisning per vecka.
De anger ocksa att de har en stor mangd schemalagd undervisning plus egna
studier.1° 6 procent finansierar studierna med hjalp av pengar fran foraldrarna
och studiebidrag, utan att ta studielan och utan att arbeta vid sidan om studi-
erna. Det motsvarar ungefar situationen i det totala materialet. Daremot ar
andelen naturvetenskapliga studenter, som sager att de bekostar studierna ge-
nom att ta fullt (eller delvis) studielan plus arbete vid sidan om studierna,
relativt lagt.

Humanisterna har en relativt jamn konsfordelning. Genomsnittsaldern ar
hogre an i &riga grupper, och de har vidare en relativt lag andel ensamstiende."
Foraldrarnas utbildningsniva motsvarar ungefar genomsnittet i undersok-
ningen. Kanneteclmande for denna amnesgrupp, ar en relativt liten mangd
schemalagd undervisning per vecka. Karaktaxistiskt for dessa studenter ar ocksa

att relativt 8. (2 procent) anger att de finansierar studierna med hjalp av peng-
ar fran foraldrarna (och studiebidrag), utan att ta studielan och utan att arbeta
vid sidan om studierna.12 Det betyder att humanisterna inte betalar sin tid vid
universitetet enbart med hjalp av pengar fran foraldrarna (och med
studiebidrags-delen), i lika stor utstrackning som tivriga i undersokningen.

10 23 procent anger att de har 31 timmar eller mer schemalagd undervisning per vecka.
Inga andra amnesgrupper anger an de har mer an 31 timmar schemalagd undervis-
ning. 90 procent av naturvetarna har 30 timmar eller mer schemalagd undervisning plus
egna studier, per vecka, medan 53 procent av det totala antalet anger motsvarande studie-
borda.

63 procent ar 24 ar eller yngre. Motsvarande siffra for hela materialet ar 74 procent. 14
procent av humanisterna ar 30 ar eller aldre, vilket kan jamforas med 9 procent for hela
materialet.

12 11 procent anger att de finansierar studierna med hjalp av fullt (eller delvis) studielan och
extra arbete vid sidan om studierna, vilket motsvarar situationen i det totala materialet.
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Idrottsstudenterna karaktariseras av att det ar nagot fler man i gruppen (52
procent man). Aldersfordelningen i gruppen motsvarar ungefar den fordel-
ning som galley for hela materialet. En stor andel ar ensamstaende (76 pro-
cent). Noterbart at ocksa att idrottsstudenterna, som grupp, har relativt valut-
bildade foraldrar.'3 De fiesta studenter i denna amnesgrupp har mellan 11
och 30 timmars schemalagd undervisning per vecka. Ungar halften har 30
timmar eller mer schemalagd undervisning plus egna studier per vecka. Det
motsvarar ungefar siffrorna for hela materialet. En relativt lag andel finansie-
rar universitetsstudierna med hjalp av pengar fran foraldrarna och studiebidrag,
utan att to studielan och utan att arbeta vid sidan om studierna. Och en lag
andel anger att de finansierar studierna med hjalp av fullt (eller delvis) studie-
Ian och extra arbete vid sidan om studierna.

Sammanfattningsvis baseras enkatundersokningen pa data som samlats in
bland ett urval av studenter fran ett antal utbildningar vid fyra amnesgrupper.
Resultaten visar att det som kannetecknar dessa studenter (urvalet av studen-
ter) overenssammer, i grova drag, med det som ar karaktaristiskt for situatio-
nen vid dessa utbildningar, vid tidpunkten for undersolmingens datainsamling.
Det ar viktigt i denna studie att beskriva eventuella skillnader/likheter mellan
amnesgrupper. Vi har bar funnit sadana resultat, vad ayser exempelvis det
antal timmar per vecka som studenterna agnar at studier.14 Aven andra skill-
nader har diskuterats; och man kan anta att de skiftande betingelserna for de
olika studerandegrupperna har viss betydelse for studier och fritid. Vilka kon-
sekvenser dessa variationer och skillnader mellan amnesgrupperna Par, mer i
detalj, kommer att diskuteras ytterligare langre fram.

Intervjuanalyserna

I nedanstaende aysnitt star studenternas uppfattningar om studentkultur och
amnesgrupper i centrum. Har belyses vad som forenar studenter och grupper
av studenter; vad som skapar kanslan av att "man ar student" eller en upp-
levelse av att man all& en viss grupp vid universitetet.

13 61 procent anger antingen att bagge foraldrarna har akademisk examen eller att atmin-
stone en foralder har hogst akademisk examen. Motsvarande siffra for hela materialet
ar 45 procent.

14 Vilket aven den tidigare forskningen har visat: Martenssons studie (Har de studerande
tid med universitetet fran 1987) och Biirjessons undersokning (Det naturliga valet, 1994)
pekar pa att mangden fri tid, vid sidan av schemalagda timmar, skiljer sig at mellan
olika studerandegrupper.

90



Begreppet studentkultur kommer att anvandas i olika sammanhang i forelig-
gande avhandling och det kan vara pa sin plats att kort beskriva vad detta
begrepp innebar. Kulturbegreppet, generellt sett, ar tamligen svart att forsta
och beskriva eftersom det har mango betydelser. Forskare har dock forsokt att
ringa in begreppet och dess betydelse. Williams, till exempel, definierar en
grupps kultur utifran de sarskiljande satt att leva som en social grupp har och
de uppfattningar, varderingar och idler som finns i denna grupps institution-
er, sociala strukturer och handlingstraditioner. (Williams, 1983, 87.)

I nedanstaende resultatredovisning ar utgangspunkten studenternas upple-
velser av saval utbildningen som fritiden; och de mest sarskiljande och vanlig-
aste kategorierna, fran intervjuanalysen, kommer att presenteras. Avsnittet ar
relativt kort och min tanke med detta ar att lasaren snabbt ska ledas vidare, till
motsvarande resultatredovisning for madisonundersokningen. Darefter foljer
kapitlen med de mera omfattande korrespondensanalyserna.

En upplevelse av enhet trots diversifieringen vid universitetet

Av intervjuerna framgar att de allra fiesta studenterna upplever universitetet
som en mangfacetterad varld med minga olika undergrupper och kulturer.
Det ar ett stalk dar man sammantraffar med olika typer av manniskor, bade
larare och andra studenter, vilket gor att man moter skiftande asikter och
argument.

Men i denna omfattande flora av olika idler och traditioner, finns det saker
som forenar de fiesta studenter. Studenterna ger uttryck for att det finns na-
gonting som ar gemensamt for dem, aven om de har svart att exakt saga vad
detta bestar ay. En sak som trots alit ar relativt enkelt att identifiera for dem, ar
renodlade studentikosa aktiviteter och foreningar (Studenterna namner na-
tioner, insparkar, spex och nollning). Men bortsett frin sadana patagliga feno-
men, kan studentkulturen ibland upplevas som osynlig.

Dock, nar de forsoker beskriva vad de har gemensamt, menar de exempel-
vis att de alla ar i en liknande situation. Det som da kommer pa tal, ar exem-
pelvis alder och den nya miljon. Man uppfattar det som om studenter har
ungefar samma alder och att man, till en borjan, ibland kan uppfatta univer-
sitetet som en ny och frammande miljo. Denna kansla av att vara ny, och att
dela den kanslan med Hera andra, ger foljande student uttryck for.
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Tyc.ker du att det finns nagonting som man kan kalla for student-
kultur? Och vad dr det i sa fall?
Jaa..., ja, minting fines det ju..., i alla fall Men det dr nog svarare... vad,
det dr. Men..., man marker ju en klar skillnad ndr man botjade universitetet
i alla fall. Jag tror mycket det ar nanting... Ja, att det kommer sa manga, vad
ska man saga, manga ungdomar..., i liknande alder som, ja..., inte kanner sa
mycket folk. S4 att det blir i borjan i alla fall tror jag, en viikligt
oppen stammning... man umgas med viddigt manga och det ar viil nagonting
som skulk kunna vara exempel pd detta, i alla fall. (Intervju nr: 8, man.)

En annan gemensam aspekt ar studerandet. Det ar inte enbart att studi-
erna ar upplagda pa ett annat satt an pa gymnasiet att man nu laser ett
amne i taget utan aven sattet att tillgodogora sig studierna skiljer sig fran
vad man tidigare ar van.'5 Att lasa pa universitet innebar for manga att lara sig
ett nytt, mer akademiskt forhallningssatt till tidskrifter och bocker. Brut var
lasandet nagot av ett tidsfordriv, nagot for stunden. Nu ar lasandet mer analy-
tiskt, sager de, och vardagliga fakta kan studeras och forstas vetenskapligt.'6

[Pa] gymnasiet var det ju mera... sarskilda dd, vissa timmar per
dag..., da, [som] man skulk Ora... Nu [pa universitetet] dr del en kurs at
gangen. Fiirr [pa gymnasiet] var det mera styrt an vad det ar har. Har krdvs
det mer arbete av en sjav da. Sa att... Gymnasiet var det mer att losa givna
svar elkr sa. Det var givna fidgor, givet svar... Jagftredrar ju det har for det
kriivs ju mer. Det kriivs ju mer av mig 4d1v. Det krays ju storre ftrstdelse av

mig sjaly som studerar. (Intervju nr: 13, man.)

15 Aven om studenterna uppmarksammar skillnaderna mellan gymnasiet och universite-
tet, dr det av intresse att notera att nagra intervjupersoner hanvisar till universitetet och
kurserna som "skolan".

Allt fler individer borjar studera vid universitet och hogskolor. (B. Clark, 1993,
357). I slutet av 1900-talet hade 20 procent av Sveriges befolkning en eftergymnasial
utbildning. Den siffran forvantas stiga till 30 procent ar 2010 (K. Apelgren & A.
Bliickert, 1999, 12). Nya studenter vid landets universitet kommer ofta direkt fran
gymnasiet, dar de inhamtat fundamentala kunskaper i olika amnen. Det ar ocksa pa
gymnasiet som de blivande studenterna har Tart sig att uppskatta vissa former av under-
visning. Nar studenterna anvander termer som "klass" och "skola", tyder detta pa att
ett gymnasifierat habitus till viss del finns kvar, trots att individerna har blivit universi-
tetsstudenter.

16 Se M. Trondmans "Bilden av en klassresa" (1993), 301-302, dar liknande resultat pre-
senteras. Trondman visar att en vanlig uppfattning bland studenter, ar att universitets-
studier dr mer allvarliga an gymnasiestudier.
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En annan aspekt av studentlivet som upplevs som gemensam, ar den relativa
bekymmersfriheten som kannetecknar vardagen. Som student lever man i sin
egen varld, anser minga. Bide i vardagen och i studierna ar det en skyddad
och trygg tillvaro.

Ja, man lever i sin lilla egna viirld och den dr viildigt skyddad och bekymmers-

fri egentligen. Det finns omtentor..., det finns alltid omtentor, som man kan

falla tillbaks Ja, jag tycker..., bekymmerskshet..., det, liksom, kanneteck-

nar i alla fall mig och mina kamrater. Alltsd, liksom, totalt..., bara..., dag fiir

dag... Och det dr .547 skont att leva sa, tycker jag. Bekymmerslosheten..., att

man gar ut pd en mandag, tisdag eller onsdag anledningen till att festa

finns alltid. Det gor inte sa himla mycket, bara man... Det tror jag kan vara
typiskt studenter; att man inte har, liksom det heir 'Yag mdste gd till jobbet
imorgon", utan man kan faktisk strunta i en filrekisning i morgon. Det dr ett

lite mer varierande lig kanske, ddr man kan Ora lite udda saker. (Intervju

nr: 7, lcvinna.)

Den har ansvarsfriheten kommer ocksi till uttryck i de citat som sager att som
student dr man bide ungdom och vuxen pi samma gang.

Man dr lite "barnslig" som student ibland... Jaa..., fester, man spexar, har
teman, klar ut sig... och det... det, man, man villju bade vara vuxen och barn

pa samma gang. Man kdnner rig vuxen att man studerar och man drju vuxen

princip. Men just att man har barnasinnet kvar som student. Att man inte
har tagit steget ut i vuxen viirklen helt och hdllet. Det dr veil det som karaktii-

riserar studenter dd. Festande och sd. (Intervju nr: 27, man.)

Det ar en kansla av att befinna sig i ingenmansland, i en zon mellan barndom
och vuxenliv, som forenar manga studerande."

17 Andra typer av ungdomar har upplevt liknande saker, vilket rapporterats i den tidigare
forskningen. Johanssons och Miegels undersokning (1992) visar att unga manniskor
ibland upplever sin tillvaro som en mellanperiod; mellan barndom och vuxenliv. En
form av "post-adolescens", som kannetedcnas av en prolonged experimentation with
life's possibilities (Johanson & Miegel, 1992, 86).

Kapitel 6. Mt vara student i Urna 93



Amnesgrupper

Som vi har sett, pekar studenter pa att det finns en gemensam kultur, bade
vad ayser fritidsaktiviteterna och studierna (aven om studierna inte diskuteras
djupare har). Men samtidigt anser manga att det finns gruppskillnader. Stu-
denterna anser, i varierande utstrackning, att det existerar olika grupper vid
universitetet med skilda vanor och livsstilar.

Jag har lite egna teorier kring det bar da. For att jag tycker det verkar, det ar

vadigt uppdeLa alltsa vad man laser for nanting. Ja alltsa... Hur ska man
saga? Ja vi kan to exempel da. Om vi tittar pa liksom humanister va... ocksa

tittar vi pt2... naturteknologer, eller vad dom kallas for, och sa Willer man tio

personer av varje i grupp bredvid varandra. Da kommer man alltsa att se
vaidigt tydliga skillnader alltsa. Dels hur dom ser ut. Alltsti hur dom uppfiir sig

och det ar skillnad pa vad dom pysslar med. (Intervju: 17. Larare, 1-7, man.)

Nar jag ber studenterna utveckla denna typ av resonemang, sager de att skill-
naderna beror pa olika saker. Vissa studenter menar att olika individer har
skilda intressen.

Det ar ju olika personer som soker sig till olika utbildningar och gar dom
utbildningarna... Man har ju olika intressen och..., ja, annars skul e ju alkt
valja samma linje. (Intervju 3. Kvinna, Humaniora.)

En annan uppfattning finns hos nagra andra studenter. Dessa studenter hay-
dar att skillnader mellan olika studerandegrupper beror pa skilda paverkans-
faktorer. Studenter paverkas av den amnesgrupp som de tillhor, menar dessa
studenter. Enligt detta resonemang ses intressen och livsstilar som ett resultat
av en process dar individer soker sig till olika grupper. Ett resultat av denna
selektion ar att individer med samma normer och handlingsmonster soker sig
till varandra. 18

18 I en genomgang av teorier om vald och valdsamma handlingar bland iskadare pa fot-
bollsmatcher, visar Johansson (1986) att ett liknade resonemang kan anvandas for att
forsta varfor olika grupper, som är askadare till samma match, uppvisar skilda beteen-
den. Laktarvald kan forstas som ett resultat av en skeende dar individer med samma
beteendedisposition och intresse soker sig till idrottslaktarna. Man kan saga att de realm dr
vad de blir pa laktaren. (M. Johansson., 1986, Teorierna och tiktarvakiet. Umea: Umel
Universitet, Pedagogiska institutionen, Undervisningsserien, 10, sidan 14).
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Studenterna i undersokningen sager °dui att det ar svart att veta, i vilken
utstrackning individer paverkas av att tillhora olika amnesgrupper.

Man firmas ju av det amne man laser ocksd, den inriktning man har.
Men, samtidigt som har man valt det redan flan borjan..., finnan.... sd det dr

ju ran ankdning, att man valjer olika. Det maste, man maste Ora lite olika,

lite olika Na, man Liser sa det oppnas ju, man far ju fiirstaelse

for det man laser. I och med det man kan ju fa ett okat intresse ocksd i och med

att firstdelsen Aar. Sri Aar ju intresset. Har man ingen fiirstaeire, da minskar

intresset.

Tror du att det clar gor att man utvecklar olika personligheter; att man
blir olika manniskor?

Jaa..., lite grann. Men, personligheten tror jag sitter valdigt starkt andel,

som grund.

Den andras inte under universitetstiden, utan är densamma genom
hela livet?

Ja..., till viss del omformas den. Men..., den personligheten man har fdtt,

flan borjan, den dr stark.
Man omformas bara till en viss del, av en utbildning?
Ja. [Langre paus.] Sen for man ju andra upplevelser ocksd, som man fir-

mas ay. Om man sager att man lyckas, att man kanner att man lyckas, med
utbildningen..., och det har gitt bra..., au man har loon ett bra arbete. Det
blir en positiv upplevelse, som gor att man :arks. (Umea intervju: 13. Idrott,

man.)

En annan orsak till slcillnader mellan studerandegrupper dr att man, som stu-
dent av ett amne, sallan traffar andra studenter, som laser belt andra amnen

trots att undervisningen i bida amnena bedrivs pi campusomridet. Stud-
erandegrupperna ar fysiskt itskilda, da de hiller till i olika hus. Detta gor att
man sallan traffas naturligt over fakultetsgranserna. Det finns siledes skillna-
der i rum, vad ayser studentlivet.

Man dr ju i dom bar grupperna. Och sa blir det ju lite... Man gar och fikar pa

olika stallen och Naturvetarhuset ar ju for sig sjdly [jamfort med

andra byggnader pa campus]... (Umea intervju: 12. Naturvetenskap,
kvinna.)

Flera studenter menar att skilda amnesgrupper har olika undervisnings-
traditioner och pekar pi skillnader mellan naturvetenskap och humaniora. I
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naturvetenskap kan man ha "Iabbar" (laboratorieovningar) hela dagarna, medan
det ar mindre schemabundet i humaniora, dar det handlar om sjalvstudier i
storre utstrackning. Det (inns skillnader i tid, som ocksa paverkar studenter-
nas vardag. Foljande student ger uttryck for denna paverkan pa umganget
med andra studenter:

Studiekulturer sa du?Ja..., det dr lite knepigt att svara pd den fr4gan..., kan-

ske... Personerna dr det viil inte sd stor skillnael pd. Det ar miinniskor allihopa.

Men studiekultur..., det blir... Naturvetenskapliga amnen kan ju vara annor-

lunda, nar det till exempel ar fragan om laborationer alltsd. Och humanis-
tiska iimnen, tror jag, har lite mer 6alvstudier. II Medicinskafakulteten till
exempeh dr en helt annan... Vad ska man saga...? Alltsd dom..., som jag fattar

det... jag bar haft ganska mango kompisar dd, som har pluggat, och som
firtfarande pluggar, medicin har valdigt mycket, vad ska man saga, flire-

lasningar, eller mycket bunden tid i skolbanken, sd att saga. Da blir det ju pd

kvartsrasten som man pratar med varann. (Umei intervju: 2. Man, huma-
niora.)

Studiernas upplaggning formar de studerande. Inom naturvetenskaplig ut-
bildning umgas man mer regelbundet med kurskamrater Mom ramen for sche-
malagda laborationer och liknande, anser flera studenter. Nar man, till exem-
pel, studerar biologi ar man ofta tillsammans med andra (i samma undervisning-

slokaler) under langre perioder. Da lar man karma varandra pa ett annat satt,
an om man bara bade haft ett fatal gemensamma timmar i salen.

Finns det ninting som hiller ihop din studiegrupp; en studentkultur,
som sarskiljer er frin andra?

Ja lite grann kanske att man, just det diir att vi hiller pd och labbar valdigt

mycket. Det bar att man sitter och skriver labrapporter och man gar omkring

med sina labrockar. Det dr lite... Det dr lite kul dd. Man kanner sig som, man

kanner sig som kemist. Men just det dar att vi dr valdigt stor tid pd skolan. Det

hailer val ihop oss. Jag vet ju inte hur mycket det dr pa andra kurser men om

man tanker som en del som laserja historia och sant dar. Dom dr i skolan tvd

ganger i veckan elkr nanting. (Umea intervju: 10. Naturvetenskap, kvinna.)

Humanister daremot, har storre frihet att forma studiernas innehall enligt
nagra studenter. De menar att humanister kan lagga upp studierna efter eget
huvud, pa ett annat satt an vad studenter kan Ora Mom en del andra amnen.
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I anslutning till denna diskussion fragade jag studenterna om de tyckte att
humanister och naturvetare hade mer/mindre att studera (totalt sett), jamfort
med varandra. De fiesta ansag att den totala kunskapsmassan troligen var den-
samma, oaysett vilket a.mnen man studerade. Daremot menade nagra studen-
ter att naturvetare prioriterar det logiska och foredrar en mer sekventiell och
rationellt uppbyggd undervisning, jamfort med andra studerandegrupper.
Dessa resultat paminner om Ramsdens forskning (1986). Han sager (likt Snow
och Becher) att humaniora och naturvetenskap är exempel pa tva amnesgrupper
med skilda atmosfarer. Hans forskning visar att larare Mom naturvetenskap
forespralcar en mer strukturerad, formell undervisning, medan humanister
forfaktar en mer individuell och flexibel undervisning.19

Kommentarer

Resultaten visar att betingelserna skiftar for studenterna i de olika amnesgruppe-
rna. Detta har noterats i tidigare svensk forskning (Martensson, 1987, 50;
Borjesson, 1994).

Undersokningens resultat visar ocksa att studentkultur kan vara en kansla,
hos den individuella studenten eller en grupp av studenter, av att man stude-
rar vid samma universitet och att man alla ar i ungefar samma alder. Resulta-
ten visar ocksa att studentkultur kan innebara att individen identifierar sig
med en avgransad grupp, till exempel en viss amnesgrupp eller en viss institu-

tion.
Hittills har vi enbart studerat data frail umeaundersokningen. Nu foljer en

redovisning av situationen vid University of Wisconsin-Madison.

19 Enligt studenterna sjalva, iRamsdens undersokning, beror dessa skillnader mellan
amnesgrupperna pa att det stalls skiftande krav pa studenterna, beroende pa det sam-

manhang som humanistiska respektive naturvetenskapliga institutioner utgor. (Ramsden,
Hur vi Ur, 215.)
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Comparisons of cultures makes it clear that no superficial sameness ofproperties

explain how items get assigned to classes. Everything depends on which properties

are selected.

Mary Douglas
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KAPITEL 7

Att vara student i Madison

Enkatundersokningen

Av tabellen nedan framgar att det ingar fler Icvinnliga an manliga studenter i
madisonundersokningen. Det kr ett forhallande som overensstammer med
situationen i landet i ovrigt. Pa national niva i USA, ar det fler kvinnor an
man som ar heltidsstudenter pa grundutbildningsniva vid landets universitet
och hogskolor en situation som liknar den i Sverige. Offentlig statistik
visar att 54 procent av alla heltidsstuderande pa undergraduate-niva i USA ar
kvinnor (pa samtliga statliga universitet och hogskolor som ger 4-arig utbild-
ning, sa kallade Postsecondary public 4 year institutions of higher education).'

1 Uppgiften ayser hostterminen 1993. Vid den tidpunkten ar det totala antalet heltids-
studenter pa grundutbildningsniva (vid de statliga, 4-ariga universiteten och hogsko-
lorna i USA) drygt 4 miljoner (54 procent av dessa ar kvinnor). Kalla: US Department
of Education, NCES, 1998, Digest of Educational Statistics: 1997, tabell 174 sidan 181.
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Tabell 7. Demografiska data, socialt ursprung och studicsituation. Uppdclat pa anmesgrupp. Data fran
undcrsokningen i USA. 387 studentcr fran University of Wisconsin-Madison. Kolumnprocent.

Larare
n 117

Kon

Naturvet.
n 92

Hum.
n 112

Idrott
n 66

Totals
n 387

Kvinnor 87 59 68 65 71
Man 13 41 32 35 29

Alder (antal ar)
519 8 49 28 2 22
20-24 72 48 65 90 67
25-29 10 3 5 3 6
30-34 4 0 1 3 2
35-39 2 0 0 0 1

40 4 0 1 2 2

Civilstind
Ensamstlendc 64 78 78 67 72
Ensarnstiende, med barn 1 0 0 0 1

Gift 10 0 1 5 4
Gift, med barn 6 0 2 3 3
Sambo 16 21 18 25 19
Sambo, med barn 3 1 1 0 1

Foraldrarnas hogsta utbildningsnivi
Bagge har akad.examen 45 49 61 39 49
Bara en har hogst altad.examen 18 26 14 23 20
Bagge har hogst gymn.examen 32 21 23 32 27
Bara en har hogst gymn.examen 2 4 1 6 3
Bagge har hogst folk-/grundskola 3 0 1 0 1

Schemalagd undervisning, antal timmar per vecka
10 7 3 15 4 8

11-20 52 75 78 68 68
21-30 38 20 6 26 22

31 3 2 1 2 2

Schemalagd undervisning plus egna stuffier, antal timmar per vecka
<10 3 0 3 2 2
10-19 15 9 22 18 16
20-29 32 50 48 44 43
30-39 35 33 22 22 29
> 39 15 8 5 14 10

Studiema fmaniseras...
...till 90 procent (eller
mer) av mina foraldrar

90 procent (eller
mer) med hjalp av studiclin

24

8

23

2

40

2

18

12

27

6
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Vi borjar med de ovriga summeringarna (kolumnen 'angst till hoger i tabellen)
och bildar oss en uppfattning om helheten: Av tabellen framgaz att andelen
kvinnor i det totala materialet ar 71 procent. 22 procent ar 19 ar eller yngre.
73 procent ar mellan 20 och 29 ar. 5 procent är 30 ar eller aldre. Den relativt
hoga andelen yngre studenter är inte ovanlig i USA. Pa USA:s samtliga stat-
liga universitet och hogskolor, som ger 4-arig utbildning, ar cirka 90 procent
av alla heltidsstuderande pa undergraduate-niva 29 ar eller yngre.2

Andelen ensamstaende är 72 procent. 19 procent ar sammanboende. An-
delen gifta 4 procent. 4 procent är sammanboende, med barn, eller gifta, med
barn. Andelen ensamstaende, med barn, ar 1 procent.

69 procent av studenterna har foraldrar som har akademiska examina (bagge
foraldrarna har akademisk hogsta utbildningsbakgrund eller minst en av for-
aldrarna har akademisk examen). 27 procent anger att bagge foraldrarna har
gymnasieexamen som hogsta utbildningsniva. 4 procent av studenterna till -
bar kategorin vars bagge foraldrar har folk-/grundskola som hogsta utbild-
ningsniva eller kategorin dir hogst en av foraldrarna har lagst gymnasieexamen.

Tidigare forskning i USA visar att det ar en storre sannolikhet far individen
att soka sig till ett universitet eller en hogskola, om foraldrarna har en relativt
hog utbildningsniva, jamfort med om foraldrarna har en lagre utbildning.3
Andelen individer, som soker sig till college direkt efter sin gymnasieexamen,
ar 85 procent i den grupp vars bagge foraldrar har en hogre akademisk exa-
men. Om foraldrarna har viss akademisk utbildning (utan hogre examen),

2 Avser hostterminen 1993. Av dessa heltidsstudenter ar 27 procent 19 ar eller yngre; 51
procent 20-24 ar; 11 procent 25-29 ar; 5 procent 30-34 ar, 3 procent 35-39 ar och 3
procent 40 ar eller aldre. Ka Ea: US Department of Education, "The Digest of Educa-
tional Statistics: 1997", tabell 173, sidan 180.

3 De monster som har beskrivs far foraldrarnas utbildning och rekrytering till college
aterfinns aven vid en analys av sambanden mellan familjeinkomst och barnens univer-
sitetsstudier. Statistiken visar tydligt att sannolikheten for att en individ i USA kom-
mer att paborja en universitetsutbildning, okar med familjeinkomsten. Foljande siffror
galler de individer som ayslutade gymnasiet (high school) ar 1996: 49 procent av alla
individer, som har sitt sociala ursprung i en laginkomstfamilj (de 20 procent, av alla
familjer i USA, som tjanar minst i landet), deltar i nagon form av college - utbildning i
oktober manad samma ar (2- eller 4-arigt college). Motsvarande siffra for individer som
kommer fran medelinkomstfamiljer (60 procent av alla familjer i USA), ar 63 procent.
78 procent av de individer som kommer fran hoginkomstfamiljer (resterande 20 pro-
cent av alla familjer), gar vidare till college samma ar. (US Department of Education,
NCES, 1999, 5.)
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sjunker denna andel till 67 procent. 56 procent av alla individer vars foraldrar
har gymnasieexamen som hogsta utbildningsbakgrund, paborjar college-ut-
bildning. I den grupp dar individernas foraldrar har en hogsta utbildnings-
bakgrund som är lagre an gymnasieexamen, piborjar 45 procent en sidan
college-utbildning.4

Andelen studenter som anger att det totala antalet schemalagda undervis-
ningstimmar per vecka ar mindre an 10 timmar, kr 8 procent. 90 procent har
mellan 11 och 30 timmars schemalagd undervisning per vecka. 2 procent har
31 timmar eller mer schemalagd undervisning per vecka. Andelen studenter
som har upp till och med 19 timmars schemalagd undervisning plus egna
studier per vecka, ar 18 procent. 43 procent har mellan 20 och 29 timmar
schemalagd undervisning plus egna studier per vecka. Andelen studenter som
har 30 timmar eller mer schemalagd undervisning plus egna studier per vecka,
ar 39 procent.

27 procent av studenterna uppger att de finansierar universitetsstudierna
till 90 procent eller mer med hjalp av pengar fran foraldrarna. 6 procent upp-
ger att de finansierar universitetsstudierna till 90 procent eller mer med hjalp
av studielin.5

De fyra anmesgrupperna

Det som utmarker lararstudenterna i Madison, ar att andelen kvinnor ar rela-
tivt stor. De ar ocksa aldre an sina kamrater i oyriga amnesgrupper.6 En stor
andel av lararstudenterna ar gifta eller gifta med barn, jamfort med de oyriga
studenterna i undersokningen. Andelen lararstudenter, som anger att anting-
en bagge foraldrarna har akademisk examen eller att minst en av foraldrarna
har det, ar relativt liten, medan andelen med foraldrar vars hogsta utbildning

4 US Department of Education, NCES, 1999, 6.
5 Det ar vanligt att studenter tar studielan i USA. Nationell statistik visar att halften av

studenterna p1 grundutbildningsniva i USA, under perioden 1995-96, har nagon form
av ekonomiskt bistand &in nationella eller regionala myndigheter och institutioner.
Siffrorna visar ocks1 att ju hogre familjeinkomsten ar, desto mindre Iln tar individen.
(US Department of Education, NCES, 1999, 16-17.)

6 20 procent av lararstudenterna i Madison är 25 ar eller aldre, vilket ska jamforas med
11 procent for det totala madisonmaterialet.
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ar folk-/grundskola (eller motsvarande) ar stor, i jamforelse med ovriga am-
nesgrupper. Lararstudenterna har en relativt stor mangd schemalagd under-
visning plus egna studier per vecka. En forhallandevis liten andel lararstudenter
uppger att de finansierar universitetsstudierna till 90 procent eller mer med
hjalp av pengar frin foraldrarna. Samtidigt uppger en stor andel att de finan-
sierar universitetsstudierna till 90 procent eller mer med hjalp av studielin.

Gruppen med naturvetenskapliga studenterna karaktariseras av att ha lagst
andel kvinnor, jamfort med de ovriga amnesgrupperna. De kannetecicnas aven
av att vara relativt unga.7 Andelen ensamstaende ar relativt hog. Det finns
dock inte nigra ensamstaende med barn, i denna amnesgrupp. Inte heller
nigra studenter som ar gifta (med eller utan barn). Kannetecknande for de
naturvetenskapliga studenterna ar att de i stor utstrackning har foraldrar med
akademisk examen. Inga studenter i denna amnesgrupp tillhor kategorin dar
bagge foraldrarna har folk-/grundskola (eller motsvarande) som hogsta ut-
bildningsniva. De naturvetenskapliga studenterna uppger att de sallan har 10
timmar eller mindre schemalagd undervisning per vecka. De har en relativt
stor mangd schemalagd undervisning plus egna studier per vecka.8 En relativt
liten andel av de naturvetenskapliga studenterna finansierar universitets-
studierna till 90 procent eller mer med hjalp av pengar fran foraldrarna. Det
ar ocksa en liten andel som uppger att de finansierar universitetsstudierna till
90 procent eller mer med hjalp av studielin.

Bland humanisterna ar andelen kvinnor omkring 70 procent, vilket mot-
svarar andelen kvinnor i det totala materialet. Studenterna i denna amnes-
grupp ar relativt unga och andelen ensamstaende ar relativt hog.9 Kanneteck-
nande for humanisterna i Madison ar att en stor andel har foraldrar med
akademiska examina.

7 Nastan halften av alla naturvetare ar 19 ar eller yngre, vilket ska jamfort med att 22
procent av samtliga studenter i undersokningen ar i samma aldersintervall. Inga stud-
enter i gruppen naturvetare, ar 30 ar eller aldre, vilket ar ovanligt for madisonstudenterna
som helhet.

8 Halften av de naturvetenskapliga studenterna anger att de mellan 20 och 29 timmar
schemalagd undervisning plus egna studier per vecka. Motsvarande siffra for hela ma-
terialet ar 43 procent. 41 procent av naturvetarna uppger 30 timmar eller mer schema-
lagd undervisning plus egna studier per vecka, vilket ska jamforas med 39 procent for
hela materialet.

9 28 procent ar 19 ar eller yngre, vilket kan jamforas med 22 procent for hela materialet.
Endast 7 procent ar 25 ar eller aldre. Motsvarande siffra for hela materialet ar 11 procent.
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Utmarkande ar ocks1 att en forhallandevis stor andel har 10 timmar eller
mindre schemalagda undervisningstimmar per vecka.m Mangden schemalagd
undervisning plus egna studier ar ocksa relativt liten. Det som ar karaktaris-
tiskt for denna amnesgrupp ar att en stor andel uppger att de finansierar uni-
versitetsstudierna till 90 procent eller mer med hjalp av pengar fran foraldrar-
na. Relativt fa humanister uppger att de finansierar universitetsstudierna till
90 procent eller mer med hjalp av studielin.

Andelen kvinnor bland idrottsstudenterna ar nagot lagre jamfort med ge-
nomsnittet for det totala madisonmaterialet. Aldersfordelningen overensstarn-
mer ungefar med materialet i stort." Andelen ensamstaende bland idrotts-
studenterna ar nagot lagre an genomsnittet. Kannetecknande for idrotts-
studenterna ar att foraldrarna har en relativt lag utbildningsbakgrund.12 Mang-
den schemalagd undervisning, saint mangden schemalagd undervisning plus
egna studier, stammer ungefar med den genomsnittliga situationen for hela
materialet. Det som ar karaktaristiskt for idrottsstudenterna, ar att forhallan-
devis fa studenter finansierar sina studier till storsta delen med hjalp av forald-
rarna. Kannetecknande är ocksa att de tar studielin i relativt stor utstrack-
fling.°

Sammanfattningsvis ser vi att det ar fler kvinnliga an manliga studenter i
madisonundersokningen. Konsfordelningen i de fyra amnesgrupperna ar ocksa
relativt ojamn. Den snedaste konsfordelningen finns bland lararstudentema,
dar kvinnorna utgor en storre andel av studenterna jamfort med mannen.

1° 7 procent av humanisterna har 21 timmar eller mer schemalagd undervisning per vecka.
Motsvarande siffra for hela materialet ar 24 procent.

" Andelen idrottsstudenter som ar 19 ar eller yngre, ar 2 procent. 93 procent ar mellan
20 och 29 ar 5 procent ar 30 ar eller aldre.

12 Avvikelsen fran genomsnittet for hela undersokningen ar noterbar, dock inte aysevard.
62 procent anger an foraldrarna har akademiska examina (bagge foraldrarna har aka-
demisk hogsta utbildningsbakgrund eller minst en av foraldrarna har akademisk exam-
en). Motsvarande siffra for hela materialet ar 69 procent. 32 procent anger att bagge
foraldrarna har gymnasieexamen som hogsta utbildningsniva och 6 procent anger att
bara en av foraldrarna har hogst gymnasieexamen. Motsvarande procentsiffror for hela
materialet ar 27 respektive 3 procent.

13 18 procent av idrottsstudenterna uppger att de finansierar universitetsstudierna till 90
procent eller mer med hjalp av pengar fran foraldrarna. 12 procent uppger att de finan-
sierar universitetsstudierna till 90 procent eller mer med hjalp av studielan. Motsva-
rande siffror for hela materialet är 27 respektive 6 procent.
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Resultaten visar att merparten (cirka 95 procent) av madisonstudenterna ar
29 ar eller yngre och att de fiesta (90 procent) har 10-30 timmars schemalagd
undervisning per vecka. Resultaten visar ocksa pa variationer mellan
amnesgrupperna vad ayser till exempel mangden schemalagd undervisning.

Vi ser ocksa att en rad trender i madisonmaterialet liknar de som tidigare
presenterades &in den svenska undersokningen. Man kan konstatera att bade
i Umea och Madison har lararstudenterna den mest ojamna konsfordelningen.
(I Umea ar 70 procent kvinnor och i Madison ar andelen kvinnor 87 pro-
cent.) Resultaten visar ocksa att de naturvetenskapliga studenterna har en stone
mangd schemalagd undervisning, jamfort med ovriga studenter, bade i Umea
och i Madison.

Intervjuanalyserna

Ett antal studenter i Madison ger uttryck for att studentkulturen ar diversifierad.

Vi kanner igen denna uppfattning fran umeaundersokningen, dar ungefar
samma meningar finns om en svaroverskadlig kultur som ar vansklig att be-
skriva.

I don't know. I think there's definitely a student culture, but at the same time,

its so diverse, I don't think you can label it. II Its so diverse, you don't have

one, you know, one stereotypically like set ofpeople. You don't have like all these

people here like to, you know, go play soccer all day. You have such diverse

people, as you can tell, just by walking down State Street. Just the way people

look, the different groups they're going around in.

(Madison intervju: 4, Kvinna.)

Citat visar att studenterna uppfattar sig som olika varandra. Men det finns
ands nagot som forenar. Det som forenar studenterna är forhallandet att de at
i ungefar samma ildersgrupp, menar Hera studenter. Aven delta argument
Ulmer vi igen fran umeaundersokningen. Studenterna vid bagge orter sager,
med andra ord, att de ar en grupp manniskor i approximativt samma alder,
som samlats pa samma plats och som gor ungefar samma saker. Foljande citat

far representera madisonstudenternas uppfattning:
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Is there something that separates students from the rest of people in
Madison?

I think just the fact that they're all clumped together on campus. So I mean,

it's a bunch ofpeople between 18 and 28, living in this pretty small area. So it's

a lot ofpeople doing the same thing. So it kind of separates itself

(Madison intervju: 2, Man.)

Av citatet ovan framgar ocksa att boendet (och om man bor i tiara anslutning
till campus) kan vara en aspekt som forenar studenterna.

Nar det galler mer studierelaterade aspekter av universitetsfaltet, sager stu-
denterna i Madison att universitsstudier innebar en annan sorts studier jam-
fort med gymnasietiden. Likt umeastudenterna, sager studenterna i Madison
att universitetet skapar forutsattningar for en inhamtning av en sorts djupare
kunskap.

Doesn't this give the college life sort of a feeling that it's just an exten-
sion of high school?

WelL no. I definitely think its not like high school... I mean, for all the
majors that I've seen and looked at, they have, the classes that are required are

definitely in depth and in that one field your major.

(Madison intervju 6, kvinna.)

Av citatet framgar att nar man as student, sa soker man kunskap pa djupet, till
skillnad fran nar man var gymnasieelev. Aven umeaundersokningen innehal-
ler liknande citat, vilket vi har sett i det tidigare resultatkapitlet.

Pa universitetet Par man ocksa en bredare manniskosyn, enligt vissa studen-
ter. Foljande student ger detta svar pa fragan om hur det ar att borja studera:
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I think its been eye-opening. From the town that I came fiom. Its a conservative

small town, where you get shown a certain view, and that's pretty much the

view that everyone follows. I would says my home town is pretty Republican.

Everything, anybody that I run into shares these views and they know you very

intimately, so they can assume that they know, you're the same views as they

are. Everything is pretty standardized. When I came to Madison, my eyes were

pretty much opened and I was given a lot of new ideas, more liberal I would

say and being a liberal town. I think it kind of helped me to open my mind
and reason out that my views are not always going to be the right views or the

views that are the best views. Don't know i f I can word this any better. But I
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like the climate, being a little bit more liberuh not always having someone tell

you what is right and what is wrong... let's you think. (Madison intervju: 8,

Man.)

Citatet visar ocksi att studenten bryter upp fran den intima miljon i hemma-
staden. Vid universitetet moter studenten ett friare liv.

Nar man ar student befinner man sig i en granszon mellan barndom och
livet som vuxen. For nigra studenter innebar detta att man inte behover to
samma ansvar som minga andra i samhallet. Man ar lite vild och inte riktigt

vuxen, Tar man ar student. Dessa utsagor Iiknar umeastudenternas.

There's things you can do when you're in college that you can't do otherwise.

Because you don't have so many responsibilities to other people. You're away
from your own family so you don't really have responsibilities to them. Like
day-to-day responsibilities to them. You know, I don't have to be home at a
certain time, because my mom does not know when I come home, you know.

So I can make this on my own, and there's more freedom involved. Like, its a
really bad thing. But you can basically choose whether or not you want to go to

class. You have a job you can't choose, but you want to go to work. That choice

is made for you. And you have to suffer consequences ifyou don't go to class, but

you can still get away with it once in awhile and nothing happens.
So responsibility differs from students to other people?
There's less responsibility being in college, I think, than ifyou're working. If

I was the same age but working fisr a living right now, I think I would have

more responsibilities. (Madison intervju: 15, Kvinna.)

Amnesgrupper

Studenterna i Madison ger uttryck for att de identifierar sig med universitetet
och staden, men att det aven existerar undergrupper vid deras universitet.

I would have to say, its Madison everybody is in Madison , and there's
the university. But I would say that there are definitely subcultures off of that.

(Madison intervju: 1, Man, naturvetenskap.)

Nar det galler skillnader mellan olika amnesgrupper sager madisonstudenterna
att naturvetare respektive humanister ar ett exempel pa tva olika grupper. Flera

studenter sager att slcillnaderna ar uppenbara nar det gaiter de studerandes
framtradande och livsstilar.
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There's definitely differences. I mean, you go into the math building or the

physics building. Then you walked around and then you look at people, and

then you go down to the humanities building. It's a completely different group

of people.

Could you develop that further, please?
Alright. If you go out, and you go to the..., I don't want to sound like I'm

totally stereotyping everybody..., you go into the math building, and it's a lot

of.., its just more conservative. You go to the humanities building, and there's

people, every part of their face pierced and its kind of.., it's just kind of.. wild.

I don't know, I mean, not everybody obviously, but the extremes are more obvious,

I think. (Madison intervju: 2, Man, naturvetenskap.)

Vissa harleder skillnaderna till sjalva amnesstudierna som da ocksa antas pa-
verka individerna pa ett djupare satt. Nar det galler studierna sager flera stu-
denter, att det handlar om ett slags djupare kunskap i humaniora. Humanis-
ter soker efter en djupare mening i litteraturen och analyserar i storre utstrack-
ning an naturvetare de texter som behandlas i kurserna. Foljande student dis-
kuterar det individuella perspektivet i humanistisk utbildning och de huma-
nistiska betygsnormerna.

I've never seen a curve betygskurva] for English literature exam. ...It's
more on the individual's work. They can't compare your work to somebody else's

because you might have taken a different topic, or your writing style may be

different than they are, and so its more subjective and more graded on the
individual I think I like that a little bit better. Because it doesn't feel like I'm

working against everybody else. It feels like we're all working towards the same

goal in that respect. (Madison intervju: 8, Man, humaniora.)

De som studerar humaniora arbetar analyserande samtidigt som de ar oppna
for alternativa tolkningar medan naturvetare stravar efter att to reda pa vad
som fungerar i praktiken, som nedanstaende student uttrycker det:
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They might have a slightly different look on lifestyle. Ikund most ofthe engineers

to be more conservative politically than people in the humanities, simply because

I, I don't know why. Its kind of weird. Its kind of a stratification based on,

engineers know what works already and so they want to stick to that. Whereas

people in the Humanities you know, want to experiment more, and so they.

(Madison intervju: 12, Man, humaniora.)
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Men det finns aven skillnader mellan undergrupper som existerar Mom amnes-
grupper. Inom exempelvis naturvetenskap, vilket nedanstaende student ger
uttryck for:

You are a major in the natural sciences. What do you think students in

that program have in common?
Again, I think the people who comprise the science students are a diverse

group within themselves, just because, especially in a major like z,00kgts which

is so broad, I mean, you've got people who are headed to medical school You

have people who, you know, want to work with fish, you know what I mean.

Its just..., in itself its so diverse. (Madison intervju: 4, Kvinna, naturveten-
skap.)

Det finns en relativt homogen undergrupp, Mom naturvetenskap, som ater-
finns bland dem som studerar biologi/ekologi, forklarar vissa studenter. Det
som kannetecknar denna subkultur, ar att den anses mer fri i sitt satt att vara
och pa samma gang mindre akademisk. "Kind of 'tree-huggers' we call them.
They're just real into nature...", sager en student. (Madison intervju: 2, Man,
naturvetenskap.) Det finns aven en annan grupp Mom naturvetenskap, sager
foljande student, och hanvisar till de studenter som ar "pre-med students" [,-
grupp med studenter som studerar obligatoriska grundkurser inf.& fortsatta
studier Mom medicin]. Dessa studenter uppfattas som...

...super hard working and very dedicated..., know what they want, goal-
oriented. [Langre paus.] Then there tend to be more like, you know, the ecology

people, who kind of tend to be like, you know, freer spirits and just less
academically serious, but just like want to know stuff and know what is going

on. (Madison intervju: 4, Kvinna, naturvetenskap.)

Studenterna ar medvetna om att det som beskrivs kan uppfattas som stereo-
typa resonemang. Under intervjuerna far jag intryck av att vissa vill markera,
att de ar medvetna om att de generaliserar. "I don't want to sound like I'm
totally stereotyping everybody". (Madison intervju: 2, Man, naturvetenskap.)

Sammanfattningsvis har studenterna inte nagra storre problem att genera-
lisera och beskriva amnesgrupper och subkulturer Mom respektive universi-
tet. Varken i Umea eller Madison. Det ger stod at tesen att institutioner kan
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utgOra kollektiv med synbar representation och realitet. Vilket bland annat
Goffman och Mead har havdat i sina texter."

Sammanfattning sa lingt av kapitel 6 och 7 samt ytterli-
gare nagra overgripande resultat

Avsikten med foljande rapsodiska sammanfattning av resultaten ar inte att
vardera enkat- och intervjudata i detalj. Snarare att peka pa de forutsattningar
och livsbetingelser som galler for studenterna i Umea och Madison pa ett
overgripande plan. Dessa premisser bildar ett slags underlag for de kommande
analyserna av studenternas fritidsvanor.

Av den resultatredovisning som hittills presenterats framgar att det ar fler
kvinnor an man i bade umea- och madisonundersokningen. Att det ar fler
kvinnor an man pa grundutbildningsniva ar ett resultat som overensstammer
med tidigare forskning vad ayser konsfordelningen Mom hogre utbildning.
En annan slutsats ror de studerandes alder. Resultaten visar att studenterna
vid de bagge universiteten ofta ar under 25 ar, vilket ocksa nedanstaende ta-
bell visar.

Tabell 8. Alder. Umel Universitet och University of Wisconsin-Madison. Observerad frelcvens och radprocent.

5 19 ar 20-24 ar 25-29 ar 30-34 it 35-39 ar 40 ar Totalt
Ulna 22 (6) 266 (68) 68 (16) 19 (5) 12 (3) 7 (2) 394 (100)
Madison 86 (22) 261 (67) 23 (6) 7 (2) 2 (1) 7 (2) 386 (100)
Totalt 108 (14) 527 (66) 91 (12) 26 (4) 14 (2) 14 (2) 780 (100)

Not: 2 individer saknas (ej svarat/uppgift saknas).

Noterbart ar att madisonstudenterna ar nagot yngre jamfort med studenterna
i Umel. 74 procent av umeastudenterna ar 24 ar eller yngre. 90 procent av de

14 given social fasad tenderar att bli institutionaliserad i sa matt° att den ger upphov till
abstrakta, sterroopiserade fiirviintningar, och den tenderar att ants mening och stabilitet
oberoende av vilka .pectfika uppgifier som for tillfdllet akar uOras i dessa namn. (Goffman,
1974, Jaget och maskerna, 33.)

Jamfor med Meads begrepp "den generaliserade andre" (the generalised other), det
vill saga en generaliserad grupp/klass vars attityder och normer individen accepterar
och anpassar sig efter. Det iir i firm av den generaliserade andre som den socials processen
influerar de individers beteenden... som ar involverade i den och uOr det vill saga...
utiivar kontroll over beteendet has dess individuella medlemmar... [Det] dr i den formen
som den socials processen... ingeir som en bestiimmandefaktor i individens tiinkande. (Mead,
1976, Medvetandet, jaget och samhdllet, 121.)
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studerande i Madison ar i motsvarande aldersintervall. Tidigare forskning har
visat att studenter i Sverige as nagot aldre an studenterna i USA, pa
grundutbildningsniva. I Umea ar andelen ensamstaende 66 procent och i
Madison ar 72 procent ensamstaende. Den relativt sett hogre andelen ensam-
staende i Madison är troligen ett aldersrelaterat fenomen.

Tabell 9. Total studietid (Schemalagda studier plus egna studier). Observerad frekvens

och radprocent. Data fan Umecl Universitet och University of Wisconsin-Madison.

5 9' 10-19 20-29 30-39 2 40 Totals

Umal 5 (1) 41 (10) 138 (35) 118 (30) 89 (24) 391 (100)

Madison 8 (2) 61 (16) 166 (43) 110 (29) 40 (10) 385 (100)

Torah 13 (2) 102 (12) 304 (40) 228 (30) 129 (16) 776 (100)

Antal timmar per vecka.

Not: 6 individer saknas (cj svarat/uppgift saknas).

Av tabellen framgar att 54 procent av studenterna i Umea uppger en total
studietid (schemalagd undervisning plus egna studier) pa 30 timmar eller mer
per vecka. 39 procent av studenterna i Madison uppger motsvarande studie-
mangd.

45 procent av studenterna i Umea anger att bagge foraldrarna har akadem-
isk examen eller att minst en av foraldrarna har det. 69 procent av studenterna
i Madison uppger att foraldrarna har motsvarande utbildningsbakgrund. 17
procent i Umea uppger att bagge foraldrar har folk-/grundskola som hogsta
utbildningsniva. 1 procent av madisonstudenterna uppger samma sak.

De resultat som har redovisats i kapitel 6 och 7 visar att 5 procent av stu-
denterna i Umea uppger att de finansierar universitetsstudierna med hjalp av
pengar fran foraldrarna och studiebidrag, utan att to studielan och utan att
arbeta vid sidan om studierna. 10 procent anger att de finansierar studierna
med hjalp av fullt (eller delvis) studielan och extra arbete vid sidan om studierna.

Resultaten visar att 27 procent av studenterna i Madison uppger att de
finansierar universitetsstudierna till 90 procent eller mer med hjalp av pengar
fran foraldrarna. 6 procent uppger att de finansierar universitetsstudierna till
90 procent eller mer med hjalp av studielan.

SI langt de overgripande resultaten for samtliga studenter vid de bagge
studieorterna. Nar det galler de Tyra amnesgrupperna vid respektive universi-
tet, har resultatredovisningen pekat pa bade skillnader och likheter. Nagra av
de mest framtradande resultaten diskuteras harnast.
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Tabell 10. Sammanfattancle information om amncsgrupperna "Lararstudenter" och "Naturvetenskapliga
studenter" vid Umea Universitet rcspektive University of Wisconsin-Madison.

Andel kvinnor 11

Relativ Alder IT

Andel
ensamstAende

Foraldrarnas
utbildningsnivA

Relativ Alder 11

Andel
ensamstAende

Forilldrarnas
utbildningsnivA 11

Relativ
studiemangd 11

Lararstudenter, Umea
Andelen kvinnor Ar hog, jamfOrt med
ovriga i umeaundersolmingen. Relativt
mina lararstudenter ar i Aldersintervallet
30 Ar eller Aldre. Ltharstudentema ar inte
ensamsdende i lika stor utstrackning som
ovriga i UmeA. Andelen sammanboende
och sammanboende med barn, lir samtidigt
hog. LArarstudentemas fciraldrar ar relativt
lAgutbildade. Andelen lararstudenter som
har 30 timmar eller mer schemalagd
undervisning plus egna studier per vecka,
lir 48 procent. Vilket ungefar motsvarar
genomsnittet for samtliga Amnesgrupper.

Naturvetenskapliga studenter, UmeA
KaraktAristiskt for denna anmesgrupp, Ar
den relativt stora andelen yngre studenter.
83 procent ar 24 Ar eller yngre, vilket Ar en
hog procentsiffra for hela umeAmaterialet.
Inga studenter ar aldre an 34 Ar (unikt for
de fyra amnesgruppema). Andelen
ensamstAende ar relativt hogt. De
naturvetenskapliga studentema har
valutbildade farlildrar. 28 procent anger an
bligge foraldrama har akademisk examen.
Motsvarande siffra for hela materialet ar
23 procent. 12 procent anger att bagge
foraldrama har hogst folk-/grundskola som
hogsta utbildningsbakgrund, vilket ar den
lagsta procentsiffran for alla fyra
amnesgrupper. 90 procent av naturvetama
har 30 timmar eller mer schemalagd
undervisning plus egna studier, per vecka.
I det totala umeAmaterialet, anger i
genomsnitt 53 procent motsvarande
studiebiirtla.

Liirarstudenter, Madison
Andelen kvinnor lir hog bland
lararstudenterna i Madison. Studentema
Ar ocksA Dire, jamfort med ovriga i
madisonundersokningen. Andelen
ensamstAende Ar HT. KAnnetecknande Ar
ocksA an lArarstudentemas fortildrar Ar
relativt lAgutbildade. En forhAllandevis
stor andel anger an foraldramas hogsta
utbildning Ar folk-/grundskola eller
motsvarande. Andelen lararstudenter
som har 30 timmar eller mer schemalagd
undervisning plus egna studier per
vecka, Ar 50 procent. Vilket Ar hagre An
genomsnittet for samtliga amnesgrupper.

Naturvetenskapliga studenter, Madison
De naturvetenskapliga studentema i
Madison har den lAgsta andelen kvinnor.
Nastan Millen av de naturvetenskapliga
studentema ar 19 Ar eller yngre (22
procent av samtliga studenter i Madison FOrtildramas
ar i samma Aldersintervall). Andelen utbildningsnivA 11
ensamstAende ar relativt hogt. Dessa
studentema har relativt valutbildade
fortildrar. 75 procent anger att bagge
forlildrama har akademisk examen eller
an minst en av foraldrama har det.
Motsvarande siffra far hela materialet lir
69 procent. Inga studenter i denna
amnesgrupp tillhor kategorin dar bagge
forlildrama har folk-/grundskola som
hogsta utbildningsnivA. 41 procent av de
naturvetenskapliga studentema uppger
30 timmar eller mer schemalagd
undervisning plus egna studier per
vecka, vilket ska jarnfdras med 39
procent for hela madisonmaterialet.

*
Andel kvinnor

Relativ Alder 11

Andel
ensamstAende

Foraldrarnas
utbildningsnivA

Relativ
studiemangd11

Relativ Alder it

Andel
ensamsdenden

Relativ
studietnangd

* 11. Uteliten 11= Hog/stor

Granskningama, som presenteras i marginalema i syfte an sammanfatta tabellinformationen, ayser relativa jamfdrelser thorn
respektive studieort. Ett exempel: Om andelen kvinnor bland Itharstudentema i UmeA sammanfattningsvis anges som
hog (Andel kvinnor 11), sA betyder det an andelen ar hog i jamfcirelse med de ovriga tre finmesgruppema i Limed.

Bland lararstudenterna i Umea ar andelen kvinnor relativt hog (i relation till
de ovriga tre amnesgrupperna i Lima). Aven i Madison ar andelen kvinnor
hog. Resultaten visar ocksa att andelen ensamstiende ar lag i Umei och i
Madison; vilken kanske kan forklaras av att dessa lararstudenter ar nagot aldre,
jarnfort med studenter i ovriga amnesgrupper. Ett annat gemensamt resultat
for lararstudenterna i de bagge landerna ar foraldrarnas relativt laga utbild-
ningsniva. Nagot som daremot skiljer lararstudenterna i Umea fran de i Madi-
son, ar att lararstudenterna i Madison har en hog studieborda i relation till de
ovriga amnesgrupperna i Madison.

Kannetecknande for de naturvetenskapliga studenterna vid bagge universi-
teten ar att de ar relativt unga och forhallandevis ofta ensamstaende. Resultaten
visar ocksi att foraldrarna ar valutbildade. Denna analogi mellan utbildningarna
forstarks av att den relativa studiemangden ar hog i bagge lander.
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Tabell 11. Sammanfattande information om anmesgrupperna "Humanistiska studentcr" och "Idrotts-
studenter" vid Umea Universitet rcspektive University of Wisconsin-Madison.

HumanIstiska studenter, Ulna
Relativ Alder ll ForhAllandevis fA humanister lir 24 Ar eller

yngre, jamfort med det totala
Andel umeAmaterialet. 14 procent av
ensamstAende Ll humanisterna ar 30 Ar eller aldre, som kan
Schemalagd jamforas tried 9 procent for hela
undervisningstidll umeAundersokningen. Andelen

ensamstAende Ar relativt lAg, vilket Ar
kAnnetecknande fcir denna Amnesgrupp.
Foraldramas utbildningsnivA motsvarar
genomsnittet fcir samtliga fyra
Amnesgrupper i UmeA. Karaktkistiskt fOr
denna Amnesgrupp lir att antalet
schemalagda undervisningstimmar ar
fcirhAllandevis lAgt. 74 procent uppger an
de har 10 timmars schemalagd
undervisning, eller mindre, per vecka.
Motsvarande siffra fcir hela umelimaterialet
Ar 24 procent. Det lir ingen student i denna
grupp som anger an antalet schemalagda
undervisningstimmar lir mer An 21 timmar
per vecka.

Andel
ensamstAende

Forlildramas
utbildningsnivA

Idrottsstudenter, UmeA
Andelen ensamstAende i denna
Amnesgrupp relativt hog (76 procent),
jAmfort med de ovriga anmesgruppema.
Kannetecknande fdr idrottsstudentema lir
ocksA an fora/drama har en hog
utbildningsbakgrund. 61 procent anger an
bagge foraldrama har akademisk examen
eller an Atminstone en foralder har det.
Motsvarande siffra for hela umetimaterialet
Ar 45 procent.

Humanistiska studenter, Madison
28 procent Ar 19 Ar eller yngre, vilket Ar
en hog siffra jlimfdrt med hela
madisorunaterialet Andelen
ensamstAende it hog i denna
Amnesgrupp. Humanistema i Madison
har valutbildade forlildrar. 75 procent
anger antingen an bAgge forfildrama har
akademisk examen eller att minst en av
fOraldrarna har det Motsvarande siffra
for hela materialet Ar 69 procent. 15
procent anger att det totala antalet
schemalagda undervisningstimmar per
vecka ar mindre An 10 timmar. Det Ar en
forhAllandevis hog procentsiffra, jamflin
med de ovriga arrmesgruppema i
Madison. Det som ocksA Ar
karaktitistiskt fiir studentema i denna
Amnesgrupp, Ar an en relativt stor andel
uppger att de finansierar studierna till 90
procent eller mer med hjAlp av pengar
frAn foraldrama. FA uppger att de
finansierar studiema till 90 procent eller
mer med hjAlp av studielAn.

Relativ Alder 11

Andel
ensamstAende Tr

FOrlildramas
utbildningsnivA ll

Schemalagd
undervisningstidll

Elconornisk
hjAlp hemifrAn

Idrottsstudenter, Madison
KAnnetecknande fcir dessa studenter lir Foraldramas
an forfildrama har en lAg utbildningsnivA
utbildningsbakgrund. Det som liven in
karatkistiskt fdr denna linmesgrupp, lir
an forhallandevis fA studenter finansierar
sina studier till storsta delen med hjAlp
av fcidilcirama. KAnnetecknande fir ocksA
an de tar studielAn i relativt stor
utstrackning, jamfort med ovriga
studenter i madisonundersokningen.

Ekonomisk
hjAlp hemifrfui

* = LAg/liten 11= Hog/stor
Granskningama, som presenteras i marginalema i syfte an samtnanfatta tabellinforrnationen, ayser relativa jiimforelser room
respektive studieort. En exempel: Om andelen kvinnor bland Ikarstudentema i UmeA sammanfattningsvis anges som
hog (Andel kvinnorll), sA betyder det an andelen lir hog i jamforelse med de ovriga tre limnesgruppema i Umed.

Nar det gEler de humanistiska studenterna i Umea och Madison karaktarise-
ras de av att den schemalagda undervisningstiden at relativt lag. Det som
skiljer humanisterna i Umea fran de i Madison, ar att den forra gruppen har
en relativt hog Eder. Humanisterna i Madison ar unga och i forhallandevis

stor utstrackning ensamstaende. En annan aspekt som skiljer dem at ar fiir-

aldrarnas utbildning. Humanisterna i Madison har valutbildade foraldrar, i
relation till de ovriga amnesgrupperna vid studieorten, vilket inte humanist -
erna i Umea har.

Slutligen, idrottsstudenterna vid de bagge universiteten skiljer sig at pa nagra

punkter. De i Umea har en relativt hog andel ensamstiende, vilket inte galler
for idrottsstudenterna i madisonundersokningen. Resultaten visar ocicsa att
idrottsstudenterna i Umea har relativt valutbildade foraldrar.

Kapitel 7. Art vara student i Madison 113

t., '12! G BEST COPY AVAILABLE



Studenterna i de olika amnesgrupperna kommer fran olika familjebakgrunder,

da fOraldrarnas utbildningsniva varierar fran grupp till grupp. I boken Homo
Academicus (1996) argumenterar Bourdieu for att olika amnesgrupper ofta
rekryterar studenter fran begransade och skilda delar av samhallet. Pa sa vis
kan en viss del av samhallet eller en viss social grupp (exempelvis den kultu-
rella eliten) sta narmare en viss typ av utbildning (litteraturvetenskap) jamfort
med andra typer av utbildningar. De data som presenteras bar styrker Bourdieus
tes pa ett overgripande plan, och visar att olika grupper av individer rekryteras
till skilda delar av universitetet.

Hittills har enkatdata diskuterats. Utifran avhandlingens intervjuanalys fram-
kom ytterligare slutsatser, av vilka nagra sammanfattas har. Resultaten visar
att Hera studenter anser att universitetsmiljon kannetecknas av en mangfald.
De menar att det existerar ett stort och varierat utbud av individer och grup-
per, foreningar och organisationer, tankar och asikter. I denna variationsrika
miljo finns det dock betingelser och aspekter som forenar alla studenter med
varandra. Studenterna menar att manga av dem forenas av att vara i ungefdr
samma alder och i en "liknande situation". De forenas av att vara studenter
vid universitet. och universitetet uppfattas ibland som en ny och frammande
miljo. Denna kansla av att vara ny, ar nagot som ar gemensamt. Vidare, nar
man ar student befinner man sig i ett slags granszon, menar nagra studenter. I
denna zon ar man varken barn eller vuxen. Denna tillvaro innehaller studier
och allvar och samtidigt kannetecknas den av en relativt bekymmersfri exis-
tens. Aven studerandet i sig uppfattas som nagot som knyter studenter till-
sammans. Studierna pa universitetsnivan ar annorlunda, jamfort med hur det
var pa gymnasiet, menar ett flertal studenter. Pa universitetet forhaller man
sig till tidskrifter, bocker och tidningar pa annat satt. Inlarningen sker pa ett
mer fylligt satt, som upplevs som mer analytiskt.

Savg enkatundersokningen som intervjuanalysen visar att studenterna ar
en heterogen grupp och att det existerar undergrupper vid universiteten. En
mojlig distinktion mellan olika grupper ar den som finns mellan studenter
fran olika amnesgrupper. Det ar ocksa mojligt att sarskilja studenter med av-
seende pa alder, civilstand, studieborda och foraldrarnas utbildningsniva (se
tabell 10 och 11 ovan). Och de skillnader som beskrivs (mellan studenter fran
olika studerandegrupper) kan komma till uttryck i skilda livsstilar och vanor.

Dessa skillnader beror pa olika saker. Ett satt att forklara olikheterna ar att
havda att individer med skilda intressen (innan de paborjar en utbildning)
soker sig till olika institutioner. Ett annat synsatt, som studenterna anvander
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for att tolka olikheterna, är att framhava att en student oupphorligt paverkas
av den amnesgrupp som hon eller han tillhor. Enligt detta synsatt assimileras
studenterna till amnesgruppens kultur; individen integreras med en ny, do-
minerande kultur.

Vi har nu diskuterat forhillanden som ar mer eller mindre aktuella vid de
bagge orterna. Har vill jag kortfattat berora ett forhallande som ar unikt for
studiemiljon i Madison. Under arbetet med att intervjua studenterna och prata
med lararna, framkom hur pass omfattande alumni-verksamheten ar vid Uni-
versity of Wisconsin-Madison. Alumni-verksamhet bygger pa foreningar for
fore detta studenter fr5.n universitetet. De fore detta studenter bildar dessa sa
kallade alumni-organisationer, som anordnar valbesokta hemvandardagar. Ne-
danstiende citat belyser situationen i Madison:

I think the university itself.., I see a lot of byalty from a lot ofpeople who

go here. Most people who do, have a very fierce loyalty to Madison, as an idea

of where they go, our "alma mater". And I think that ties people together a lot

here, simply because, you find out, "Oh, you go to Madison!" ...when you find

out somebody was an alumi from UW-Madison, there is an established tie
there. II The traditions behind the university, that you findyourselfaligning
yourself with. ...the football games, or, you know, the whole red and white

idea. The Bucky Badger. 15 I think its the how you... putting this in words. I

think loyalty to the universis as an institution, I guess.

Why are you loyal to the university?
I think its because most people who come out of here come out with a very

positive experience. So when they think of UW-Madison, its a very positive

emotion... so they remember happy times, good times. A lot of education is a

lot of hard work, you know. I mean, you know, its hard to get into this uni-
versity. And that right there is an accomplishment, and sa)s yeah, Igo to UW-

Madison. And I think that's where that whole aligning yourself starts. I mean

people are very proud to wear UW colors and UW letters. And ifI said anything

I would say that was probably the underlying tie between everyone. There is

just something about this university. II In basketball games usually sell out,

but it's more being behind something that is your university, because
homecoming, even the homecoming events. Alums come from all over the na-

tion.

15 Universitetets maskot är " Bucky Badger", en tecknad grayling kladd i collegetroja i
universitetets farger. Bucky aterfmns pa broschyrer fran universitetet, pa muggar, klader
och kollegieblock.
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Is that once a year?

Yeah. In the fall once a year, and its incredible how many alumni come.

And the big parade. And its a big parade, in the city itself. The Union I think

is another big hallmark of this university. You know, something to come back

to. I think when people graduate, they have a feeling that the university has

open arms to its alumni. A very welcome, open atmosphere. I think a lot of it is

centered around spots, and the activities, like the union. Or you know, landmarks

like Bascom. (Madison intervju: 14, Kvinna.)

Av citatet framgar hur omfattande alumni-verksamheterna ar, men ocksa hur
man, som fore detta madisonstudent, kan dra nytta av att bekanta och bli-
vande arbetskamrater eller chefer ocksa tillhor detta universitets alumni.

Efter denna utlaggning om alumni-verksamhet vill jag aterkomma till fra-
gan om foraldrarnas utbildningsniva och anknyta till Bourdieus texter. De
resultat som presenterats visar att foraldrarnas utbildningsnivan ar hogre bland
studenterna vid Lima universitet ja.mfort med situationen i Madison.

Tabell 12. Foraldrarnas utbildning. Data frin Umel universitet
och University of Wisconsin-Madison.

Foraldrarnas utbildning Umea Madison

Bagge har akademisk utb. 92 (23) 192 (50)

Sara en har hogst alca.utb. 83 (21) 76 (18)

Bagge har hogst gymnasieutb. 60 (15) 103 (26)
Bata en har hogst gymn.utb. 73 (18) 11 (3)

Bagge har hogst grundskoleutb. 69 (17) 4 (2)

Ingen information/ej svarat 18 (6) 1 (1)

Totalt 395 (100) 387 (100)

Av tabellen ovan ham& att 23 procent av de studerande i Umea har foraldrar
som har hogskole- eller universitetsstudier som sin hogsta utbildning. I Madi-
son ar 50 procent av foraldrarna hogskole- eller universitetsutbildade.16 Denna
skillnad mellan orterna aterspeglas aven i statistiken for foraldrarnas yrken. I
Umel anger drygt 35 procent av de studerande att en fOralder eller bada av
dem ar tjansteman pa hog niva, medan motsvarande siffra for Madison ar
cirka 50 procent (Ej i tabell 12).

16 Av tabellen framgar ocksa att 17 procent av studenterna i Umea sager att bada foraldrarna
har hogst folk- eller grundskoleutbildning. Motsvarande siffra i Madison ar 2 procent.

116

129



Trots dessa nationella slcillnader far vi inte glomma bort att det finns en aspekt
av utbildningen som forenar Umea och Madison: Det selektiva urvalet till
hogre utbildning. Detta sneda urval (dar det framst ar de valutbildades barn i
bagge landerna som soker sig till universiteten) kr pa sa vis en gemensam trend
i materialet.

Hur ser studenterna sjalva pa denna fraga? Jag diskuterar forhallandet (att
vissa studenter kommer fran familjer dar akademiska studier ar relativt van-
liga, medan andra inte har en akademisk familjebakgrund) med en 28-arig
manlig student i Madison (nr. 9). Hans egna foraldrar har akademisk utbild-
ning och han sager att manga studenter vid hans universitet har en familje-
bakgrund dar foraldrarna har studerat. Han menar att...

...a lot of those students are going to university /college simply because that is

what is expected of them, and it's really not a personal goal. And to a large part,

they're not even sure what they're doing, what is expected on them... But it's a

fact that their parents went to the university/college, that they're going. II Its

the family tradition... Its almost... as if your parents are college graduated,
then you cannot step down, and do a trade school, a technical school Its like

below them. II That large group, that just shows up in college, because it is

the family tradition, are not getting a lot out of it. In some respects, you can

rebound and have a terrific comeback, but too often it seems that these students,

who are not there by their own choice and don't have a clear picture ofwhy they

should even be here, are going to have wasted money on someone's part..."

Nagra av de sociala mekanismer som ligger bakom det selektiva urvalets prin-
cip diskuteras i citatet ovan. Trots att forskningen standigt visar att det finns
ett selektivt urval till universiteten, ar det ibland svart far administratorer och
myndigheter att acceptera och beskriva detta. De talar hellre om sa kallade
massuniversitet, som sags vaxa fram i landet. Detta sker till exempel i rapporter
som ensidigt fokuserar att vi har ett universitet for alla, oaysett socialt ur-

17 Citatet fortsatter: ... What fin saying is there are a lot of people that go to college who
shouldn't... II A lot of students that enroll in college are a reflection of the family they are
from. II And I think that's an error in happiness fir those people, and in productivity Its
too bad for themselves more so. The wasted money isn't so important. But you're losing those
precious years... [Langre paus.] I don't think it's too productive. And its not even building
your self-esteem, if you don't know what you're doing, and why you're doing something.
(Madison nr. 9, manlig student, 28 ar.)
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sprung. Men aven forskare gor samma misstag som administratorer och myn-
digheter. Det selektiva urvalet till universiteten ar ibland sa sjalvklart for fors-
karen att hon eller han inte ens reflekterar over det.18

Med nagra fa undantag (se citatet ovan) diskuterade studenterna i min
undersokning inte det selektiva urvalet spontant, vare sig i Umea eller Madi-
son. Det kan bero pa att det ar svirt att finna ord for och tippet diskutera de
osynliga sociala strukturer som existerar Mom ett universitet. Det ar betydligt
vanligare att diskutera mer patagliga faktorer, som exempelvis alder och arnnes-
grupp.

Att to hansyn till relationer och strukturer
Studenterna i min undersokning utgar fran det patagliga, namligen indel-
ningen av universiteten i amnesgrupper. Detta ar kanske inte sa underligt.
Det ar Ian att talc om gruppskillnader och kulturer utifran det som ar sub-
stantiellt, och ett av de aura mest patagliga fenomenen vid universiteten, ar
just institutions- och amnesgruppsindelningarna. (Jag anvander sjalv varia-
beln amnesgrupper som en sorts utgingspunkt i studien.)

Detta satt att uppfatta varlden, som kan kallas det substantiella sdttet att
tolka omvarlden, innebar att man i forsta hand utgar ifrin substanser och
enheter (sadant som kan uppfattas i vardagen, exempelvis individer, grupper
och formella organisationer). Det finns emellertid ett annat satt att se pa om-
varlden som innebar att man uppfattar varlden utifran ett relationellt sag att
tanka. Enligt denna filosofi, bestir varlden av saval substanser och enheter
som av relationer. Uppgiften for forskning blir da att analysera dessa substans-
er och enheter och relationerna mellan dem, vilket Bourdieu gor i Distinction.

This relational mode of thinking is at the point ofdeparture of the construction

presented in Distinction. It is a fair bet, however, that the space, that is the
system ofrelations, will go unnoticed by the reader, despite the use of diagrams

(and of correspondence analysis, a very sophisticated form offactorial analysis).

(Bourdieu, 1988b, 16.)

18 D.A. Kleiber (1980) analyserar psykosocial anpassning bland 152 studenter pa grund-
utbildningsnivi, vid ett universitet i USA. Han uttalar sig om urvalet av dessa studen-
ter, i jimforelse med samtliga studenter vid det aktuella universitet. Han noterar an
urvalet i huvudsak bestir av en etniskt homogen grupp vita studenter fran medel- och
overklass och att detta ...did not appear to differ in any rystematic way from the general
university population. (Kleiber, 1980, 207.)
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Att forsta Bourdieus analyser kan vara tidskravande. Enligt honom sjalv beror
det delvis pa svarigheterna att tanka relationellt. Lasarens intresse fokuseras
ofta mot de grupper, variabler och kategorier som anva.nds for att med
hjalp av korrespondensanalysen konstruera dessa relationella rymder.
let borde intresset riktas mot de relationer som pa'visas av forskaren. Dess-
utom ar det substantiella sattet att tanka (till skillnad fran det relationella),
lattare att anvanda. Av olika anledningar flyter det enklare och mer naturligt.

Aven for studenterna ligger det narmare till hands att tanka substantiellt.
Nar jag pratar med studenterna och ber dem forklara varfor det bildas grupp-
er och undergrupper pa universitetet, ger de foljande svar. Vissa sager att indi-
vider med skilda intressen (skilda habitus?) soker sig till olika amnesgrupper,
eller till olika kulturer, om man vill anvanda det uttrycket. Andra menar att
individer, trots alit, ar ganska lika men att dessa formas pa skilda satt av de
olika institutioner clar de (av olika anledningar) till slut hamnar. Studenterna
utgar fran den patagliga organisationen av universitetet och bygger sina reso-
nemang kring denna synliga struktur. Faktorer sisom foraldrarnas utbildnings-
niva eller studenternas habitus (faktorer som jag i tidigare diskussioner har
anvant som exempel pa sociala strukturer) forekommer mera sallan i diskus-
sionerna om vad som kannetecknar studentkulturen. I kartlaggningen av sa-
dam svarfingade beskrivningsvariabler, kan korrespondensanalysen vara till
hjalp. I kapitel 8 och 9 (om studenternas fritid) samt kapitel 10 och 11 (om
motions- och idrottsvanor) kommer jag att anvanda denna statistiska teknik i
forhoppning om att det ar mojligt att analysera och visa sadana monster.

Sammanfattningsvis ser vi att i bagge landerna anses studenter vara unika
individer, men att det samtidigt finns saker som forenar dem. Nagra av dessa,
till exempel universitetets indelning i amnesgrupper, har vi diskuterat ovan.
Vi ser ocksa att det finns uppfattningar om hur studenter paverkas av amnes-
grupper. Dels anser nagra studenter att individen at unik och soker sig till
utbildningar som passar hennes eller hans intressen; dels anser andra att indi-
viden forvisso at unik, men att hon formas av den grupp (det vill saga den
amnesgrupp eller utbildning) som hon soker sig till. Slutligen, resultaten visar
ocicsa att fritiden at en viktig aspekt av universitetslivet for manga studenter.
Studenternas fritidsvanor kommer att diskuteras mer utforligt i kommande
resultatkapitel.
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KAPITEL 8

Umeastudenternas fritid

I syfte att skapa ett nodvandigt fokus, har rya fragor anvants som utgangs-
punkter for resultatredovisningen i saval detta kapitel som nasta. Den forsta
fragan ror vilka fritidsaktiviteter som studenterna anser vara viktiga for dem.
Den andra fragan handlar om hur studenterna upplever att det gar att kombi-
nera studier med fritidsaktiviteter.

Med risk att foregripa resultatredovisningen, 'can jag sammanfattningsvis
saga nagot om de resultat som presenteras i foreliggande kapitel. Umeastud-
enterna uppger att en betydelsefull fritidssyssla ar att vara tillsammans med
vanner/bekanta. Vid sidan om denna fritidssyssla, ar motion och idrott i olika
former populart bland studenterna i Umea. (Idrottandet analyseras mer ut-
forligt i kommande resultatkapitel.) Analyserna visar ocicsa att studenterna
anser att fritiden har stor betydelse for deras studieresultat overhuvudtaget.
Flera studenter sager att fritidsaktiviteterna hjalper till att strukturera varda-
gen och studierna.

Fritiden kannetecknas av en stor mangfald av aktiviteter med skiftande inne-
border for olika individer. For att kartlagga och forst& denna mangfald, an-
\tinder jag korrespondensanalysen. Det sista aysnittet i detta resultatkapitel
bygger pa en statistisk analys av relationerna mellan fritidsaktiviteter/-vanor
och studenternas sociala ursprung och deras studiesituation. Dessa analyser
utfors (pa enkatdata) med hjalp av korrespondensanalysen och resultatet pre-
senteras i figurer. Figurerna kommenteras och analyseras med hjalp av citat
fran intervjuerna. Korrespondensanalysen introduceras stegvis, i syfte att un-
derlatta for Idsare som inte ar bekanta med denna teknik.

Tidigare har korrespondensanalysens betydelse for Bourdieus arbeten dis-
kuterats och en tanke med avhandlingen ar att granska hur detta analysarbete
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fungerar. Darfor kommer jag att utfora metodologiska analyser i detta resultat-
kapitel. Det betyder att jag dels analyserar vad studenterna gor och relaterar
detta till den tidigare forskningen, dels diskuterar hur jag anvander korre-
spondensanalysen och kombinerar denna statistiska analys med intervjuana-
lyserna.

Medlemskap i foreningar, arbete vid sidan om studierna
och betydelsefulla fritidsaktiviteter

Enkaten inneholl fragor om foreningsverksamhet, arbete vid sidan om studi-
erna samt de viktigaste fritidssysslorna. Jag kommer att analysera dessa data
harnast och ett speciellt intresse kommer att riktas mot de fyra amnesgrupp-
erna. I analysen av de mest betydelsefulla fritidssysslorna kommer jag att kon-
centrera mig pa de tre mest populara sysslorna. Av tabellen nedan framgar att
dessa aktiviteter ar: "att utova idrott", "att vara i naturen" och "att vara med
vanner/belcanta".
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Tabell 13. Medlemskap i forening-ar/klubbar, arbete vid sidan om studiema och most betydelsefulla

fritidsaktivitct. Uppdelat pi amnesgrupp. Data fan den svenska undersokningen (lima Universitet).

Larare Naturvet.

n 132 n 108

Foreningsliv och arbete vid sidan om studierna

Hum.

n 107

Idrott

n 48

Totals

n 395

Medlem i forening (ej idrott) 50 64 53 44 54

Medlem i idrottslclubb 55 58 35 88 55

Har ett arbete vid

sidan om studierna

28 9 29 12 21

Meat betydelsefulla fritidsaktivitet '

Utova idrott 27 31 23 54 30

Vara i naturen 12 18 6 8 11

Vara med vinner/belcanta 14 10 9 2 10

Spela instrument/sjunga 8 6 11 2 8

Vara med partner/familj 10 0 7 10 6

Kafe, restaurant, pub 3 5 7 0 4

Lisa skonlirteratur 4 2 9 0 4

Hanrverk/konst 7 2 1 0 3

Syssla med djur 5 4 1 0 3

Lyssna pi rock/pop 2 3 1 2 2

Foieningsverksamhet (ej idrott) 1 1 3 2 2

GI pi bio 0 3 2 0 1

Ovrigt 5 6 7 4 6

Ingen uppgift 5 9 13 15 9

Totalt 100 100 100 100 100

' Studenterna fiat svara pi fragan: Vilken fritidsaktivitet betyder mest fir dig?.

Av tabellen framglr ocksa att ungefir halften (54 procent) av samtliga umea-
studenter uppger att de ar medlemmar i nagon form av forening. Viss skillnad
finns mellan de fyra amnesgrupperna. Bland lararstudenterna ar 50 procent
medlemmar i foreningar. Motsvarande siffra for naturvetare ar 64 procent,
vilket är den hogsta andelen jamfort med de tre &riga amnesgrupperna. 53
procent av humanisterna och 44 procent av idrottsstudenterna (den lagsta
andelen) ar medlemmar i foreningar.'

' Den grupp som jag kallar "idrottsstudenterna" i Umei bestir av totalt 48 individer. Jag
piminner lasaren om att procentsiffror ar nigot vanskliga att anvanda och tolka for denna
amnesgrupp eftersom den as forhillandevis liten.
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Dessa skillnader mellan de Tyra amnesgrupperna ar inte markanta, om man
jamfor med de betydligt storre skillnader som finns mellan grupperna vad
ayser medlemskap i idrottsforeningar. I genomsnitt ar 55 procent av samtliga
studenter medlemmar i sadan forening.2 Lararstuderande och naturvetare har
liknande varden (55 respektive 58 procent) men avvikelser ses betraffande
humaniora och idrottsutbildning. Bland humanisterna ar 35 procent med-
lemmar i idrottsforeningar medan 88 procent av idrottsstudenterna ar det.

Vidare, tabellen ovan visar ocksi att cirka en femtedel (21 procent) av stu-
denterna i Umei har ett arbete vid sidan om studierna. Har foreligger intres-
santa skillnader mellan de olika amnesgrupperna. De stora avvikarna ar
naturvetarstudenterna, dar endast en tiondel (9 procent) har ett arbete vid
sidan om. En mojlig forklaring ar att dessa studenter ofta har en stor del av
veckans timmar schemalagda for undervisning och studier.3

I tabellen ovan finns kategorin "att vara i naturen" Mgt pi listan Over bety-
delsefulla fritidssysslor. Vart att notera i sammanhanget ar att kategorierna
beskriver de fritidssysslor som betyder mest for individen och dessa ar inte
nodvandigtvis de som ar vanligast. Det skulle kunna betyda att Hera studenter
valjer denna kategori, dad& att naturen betyder mycket for dem, aven om
"att vara i naturen" inte ar den vanligaste aktiviteten..

30 procent av studenterna sager att idrotten betyder mest for dem, jamfort
med andra fritidssysslor. Det stora intresset for motionlidrott ar ett resultat
som tidigare forskning visat. Forskning visar att bland svenska universitets-
studenter motionerar/idrottar cirka halften i nigon omfattning pi sin fritid.4
Borjesson (1994, 92) visar exempelvis att halften av de studenter som till-

2 Langre fram Ors jamforelser med motsvarande data for studenterna i USA. Hat kan
kortfattat namnas att madisonstudenterna inte it medlemmar i foreningar och idrottsfor-
eningar i lika stor utstrackning som deras kamrater i Umea. Dessa skillnader diskuteras
nedan.

3 Skillnaderna och likheterna mellan Umea och Madison, vad betraffar studenternas arbete
vid sidan om studierna, diskuteras mer utforligt langre fram i avhandlingen. Har kan kort
narnnas an naturvetenskapliga studenterna vid bagge orter uppvisar en gemensamt monster.
Naturvetare, bade vid lime& universitet och vid University of Wisconsin-Madison, har
den lagsta andelen studenter som arbetar vid sidan om studierna.

4 B. Eriksson & T Larsson, 1986, Ifur mar studenten? (Stockholm: UHA) och Borjesson,
1994, Det naturliga valet (Stockholms Universitet: Lararhogskolan).
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fragas sysslar med nagon form av idrott i flagon omfattning pa sin fritid. Wade
(1991) visar, i en enkatundersokning bland nordamerikanska universitetsstud-
erande, att cirka 40 procent av de tillfragade idrottar regelbundet.5

Ett annat populart fritidsnoje ar att vara med vanner. Flera studenter sager
att det ar viktigt att man kan umgas under ayslappnade former med goda
wanner.

Idag har jag inte tid att Ora sa va/digt mycket kan jag bara saga. Jag gar pa
gympa sd har aerobics dd. Det ftrsoker jag Ora regelbundet dd. Det ar inte
alltid att det gar men ungefdr en tva ganger i veckan ftrsiiker jag ju ga i alla

fall pa sant. Sen gor jag val inte sd dar fruktansvart mycket. Jag laser en del

Men det blir inte heller sa mycket tid till att Ora. Alltsd skiinlitteratur och sant

dar dd. Utan dd pd min fritid sa dd dr det val mest att niir man kdigftrsoker

man vara med kompisar. Traffa kompisar och era olika raker. Vara ute filr jag

tycker man sitter alldeles for mycket inne. Sarskilt nu nar det borjar bli war och

sa. Och Ana grejer. GA pa bio ibland och ja. Men mycket gar ut pd att man

traffas bara. Man kan fika eller man kan sitta och spela spel ihop elkr vad som

heist barn sa man umgds liksom. (Umelintervju: 19, Naturvetenskap, kvinna.)

Vilka skillnader och likheter finns mellan olika amnesgrupper? Tabellen ovan
visar flera skillnader mellan laxarstuderande, naturvetare, humanister och
idrottsstudenter. Bland de studenter som laser idrottsutbildning ar det exem-
pelvis vanligare att vara medlem i en idrottsforening eller gym/aerobics-stu-
dio, jamfort med ovriga i undersokningen. Denna fokusering mot idrott i just
denna studerandegrupp diskuteras utforligare langre fram i avhandlingen.

5 Se oc.lcsa P. De Knop, et al., Toward a More Hedonistic and Commercial University Sport.
(Paper, CESU-konferens, 1993), som visar att studenter sysslar med minga olika typer av
fysiska aktiviteter och idrotter. Nigra studenter ar mest intresserade av att trana och tivla
i olika idrottsgrenar, som volleyboll och basket, samtidigt som andra studenter heist syss-
lar med friluftsliv och mindre tavlingsinriktade aktiviteter (bergsklattring och segling).
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Att kombinera studier och fritid

Hur gar det att kombinera studier och fritid? I detta aysnitt valjer jag att
diskutera denna fraga utifran olika perspektiv som uppkommit i analysarbetet.
Det forsta perspektivet hancilar om samspelet mellan fritiden och studierna.
Darefter diskuteras ett perspektiv som handlar om svarigheter, for studen-
terna, att kombinera studieaktiviteter och fritidssysslor. Nar det blir alit for
stora problem, upplever studenterna olika grader av Ingest.

Inledningsvis vill jag dock saga att det ibland kan vara svart for studenterna
att avgara vad som ar renodlande studie- eller fritidsaktiviteter. En manlig
student (Umea nr. 13) urvecklade argumentet sa "Vissa delar av studierna
gar in i fritiden. Viss litteratur, som vi har, skulle jag lika garna kunna ha last
pa min fritid". En annan manlig student (Umea nr. 24) ger uttryck for lik-
nande ideer och sager: "Det ar som om allting ar sammansvetsat, i en sorts
tillvaro... Och dar ingar bade [studier och fritid]. Det at som ingen skillnad".

Av intervjuanalyserna framgar att det existerar en form av symbios mellan
fritiden och studierna. Flera studenter sager att fritiden ar "ett maste", for an
man ska klara av studierna. "Har man varit ivag och gjort nat [pa fritiden], di
kanner man sig mycket mer nojd med sig sjalv, och det ar lattare att plugga
da" (Kvinnlig student, Umea, nr. 10). Nagra av dessa studenter, som betonar
samspelet mellan studier och fritid, havdar att det i princip ar omojligt att
bara "plugga in" kunskaper; att det inte skulle vara mojligt att studera om
man inte gjorde nagot pa fritiden ocksa.

N fragan om hur det gar att kombinera heltidsstudier och fritidsintressen
svarar flera studenter att det gar bra. Fritidsaktiviteterna kompletterar, eller
hjalper till att strukturera studierna. "Jag ar otroligt mycket mer disciplinerad,
nat jag har lite tid, egentligen", sager en kvinnlig student (Umea, nr. 16).
Studenterna menar att fritidsaktiviteterna exempelvis att "ra fara ivag och
trana", som de ofta sager sjalva gor det lattare att studera. Om man har tva
timmar till forfogande for studier, innan man ska paborja ett planerat tra.n-
ingspass, sa tvingas man satta sig ned och studera effektivt under dessa tim-
mar. En student forklarar vad som kan handa om man inte har nagra plane-
rade fritidsaktiviteter. Da fungerar studierna samre, menar hon, och sager:
"Man har ju sa mycket tid pa sig hela dagarna". Jag fragade denna student
vad hon menade:
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Ar inte det bra att man har massor med tid till forfogande for

studierna?
Nite, jag tror inte det. Far ingen behover 18 timmar om dan for att &isa...

Hur kommer det sig da, att studiekvaliteten blir battre om man har
schemalagda aktiviter vid sidan om studierna, till exempel motionspass?

Ja, del; sa vet man nu far jaggara not roligt sen... Man uppiggad. Men vet

man att, `Ah, mde, nu ska jag sitta har till hair; elva i kvall och sen ska jag ta en

tekopp och gd och sova, de2 blir man ju som det fines ju som inget roligt.

Det dr ju battre att ta ett kortsiktigt, roligt mal Det ser man ju att tre timmar

hinner man ju mycket pd om man dr, om man koncentrera sig... Sd att jag
tycker att det dr battre att ha lite sd har korta mai och sa jar man gora not

roligt. (Kvinnlig umelstudent, nr. 22.)

Flera studenter sager att det finns ett samband mellan studier och motionsidrott.
Till detta upplevda samband aterkommer jag i kommande resultatkapitel, men
redan nu kan vi se pa en overgripande niva vad nagra studenter har svarat.
"Jag tycker det bar med motion dr ju viktigt", sager till exempel en manlig
student (Umea nr. 18), och fortsatter: "Det dr ju lattare att plugga sen... ...Det
dr jag overtygad att det dr. Det marker man ju". Detta positiva samband mellan
idrott och studier ger fler uttryck for: "Man behover det har lilla avbrottet och
Ora nit. Men daremot sa maste man ju hitta sin egen niva med motionen och
studierna och alit sant dar", sager en annan manlig student (Umea nr. 32). Jag
fragar om det maste vara fysiska aktiviteter, som man sysslar med under det
dar "lilla avbrottet", eller om man kanske kan Ora ranting belt annat, till
exempel att lasa en skonlitterar bok. Han svarar da: "Jag laser ratt mycket
skonlitterara !pocket.. Det racker inte riktigt mojligtvis om jag gar ut och
laser. Jag tror att... man behover ett luftombyte, helt enkelt".

Det bander att det blir konflikter mellan studierna och fritidsaktiviteterna.
"Nan gang har det icon ihop sig... att det har `krisat sig'", sager en manlig
student (Umea nr. 20).

Pa fragan hur gar det att kombinera fritidsintressen med heltidsstudierna
svarar de fiesta att det har gatt "raft bra". Om man har "en tung vecka framfor
sig i skolan da..., da tar man det lite lugnare med idrotten istallet och sa Icor
man pa med traningen nista vecka istallet... nor man kanske har lugnare skola",

sager exempelvis en manlig student (Umea nr. 27).

Kapitel 8. Umastudenternas fritid 127

/39



Men visst kan studenterna uppleva ingest, for hur studierna och fritiden ska
kunna kombineras. Det uppstar konflikter (mellan studierna och fritiden)
som kan losas pi lite olika satt, enligt nedanstiende citat:

...[Arbetet med] ...spexet och studierna... Det dr en fruktansvard konflikt.

Det ger ett frukansvart ddligt samvete. [Lingre paus.] Skolan... k&rar

man knappt skolan, skulle jag vilja saga man hailer skolan flytande. Det

blir ett slags miniminivd. I ally fall just dom heir intensiva veckorna [med

spexet] sa att saga, tills det ar slut. (Manlig umeistudent, nr. 4.) 6

Den gangse bilden av studenten ar nog att hon eller han i forsta hand ska
koncentrera sig pi sina studier, enligt P. Cotterill & R. L. Waterhouse (1998).
Och misslyckas studenten med detta, av nigon anledning, laggs skulden
ofta pi individen i friga.

...in order to benefit from higher education, students must be "proper students"

whose time is organized around lectures, seminars and private study. "Proper

students" are not expected to have other major committments and, if they do,

these must not interfere with the demands of education. If combining educa-

tion, family and work results in problems which seriously affect their academic

progress, their "ability to benefit" is questioned. Thus, the "ability to benefit"

implicitly endorses individual responsibility and, it follows, individual blame.

(Cotterill & Waterhouse, 1998, 14.)

Denna syn pi vad en student ska Ora, for att vara en "riktig student", och
vilken roll studierna har i forhillande till fritiden, kan forldara varfor studen-
ter ibland upplever skim ingest.

Det hander alltsi att studierna ibland kommer i andra hand:

Vad kommer i forsta hand, studierna eller fritiden?

_Pa, min flickvan tyckerju att fritiden kommer i Prsta hand for mig... Ja,

det ar valjust att om jag har att valja mellan &lining eller att plugga, dd ar det

viil att jag Jlirsoker plugga lite grann och sen far jag och tranar. Man kan ju

6 "Spex" innebar att en grupp studenter samlas for att skapa och presenters ett lattsamt
teaterstycke en gang per lasar.
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alltid lasa mer an vad man gor, oftast. Sd att, ja, jag sager ju att jag tycker att

jag..., att jag lnyr mig mer om' mina studier, an vad jag giir om idrotten, men

det drju svdrt att... Formodligen borde jag val Ugga ner mer tid pt2 studierna.

(Manlig umeastudent, nr. 18.)

Aven om det ibland ar svirt att kombinera studier och fritid sa sager de fiesta
att studierna, trots alit, ar det viktigaste. Detta diskuteras ytterligare i kom-
mande aysnitt.

Nar studenten tar stallning, är studierna det viktigaste

I intervjuundersokningen fragades vad som ar viktigast: Studierna eller friti-
den. I korthet svarade studenterna att studierna ar det primara. Det menar
exempelvis foljande kvinnliga student (Umea nr. 7): "Det maste jag val saga.
For att det it inda det [studieresultaten] som ska skapa min framtid."
"Jag ar ju har uppe for att lasa", sager en annan student (kvinnlig umeastudent,
nr. 9.) och fortsatter: "Fritidsaktiviterna..., har jag ju skaffat..., valt sjalv..., och

jag kan anpassa tiden sa att om jag inte hinner [med dessa aktiviteter] idag,
kanske jag hinner i morgon da..., eller sa flyttar fram det".

Foljande citat ger ocksa uttryck for att studierna satts i framsta rummet:

Har jag en tenta sa pluggar jag, och skippar att ge2 ut med kompisarna, riven

om man kanner..., som, att man egentligen skulk vilja vara med dom, va.

Man far prioritera lite grann, och del r r det studierna som kommer first. Deb

for att man har kraven att man maste kkzra sig, kkra sig igenom hela utbild-

ningen. Och st2 vet man att, ja Jagger man inte ner tiden da sd kommer det

surt Oen (Kvinnlig umeastudent, nr. 15.)

Det finns °dui ekonomiska skal till att satsa pa studierna.

Vad är viktigast for dig di? Ar det studierna eller fritiden?
I och med att man tar..., ...att man skaffar sig sana studieskulder, sd ar det

studierna. Det dr studierna som ar viktigaste. (Kvinnlig umeastudent, nr. 10.)

Enligt studenterna sa ar studierna trots alit det som ska forma ens kommande
yrkesliv. Fritidsaktiviteterna ar av en mer kortsiktig karaktar: "Handbollen
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hiller jag kanske pi med i fem it- till, kanske, hogst om det inte gir jattebra
, men jobbet ska man ha i 40 ar till. SI att det galler att to vara pi den has
tiden [vid universitetet]." (manlig student, Lima nr.18.)

Sammanfattningsvis har vi sett att det kan vara svirt att sarskilja studier
och fritid. Det ena ger det andra, si att saga, menar flera studenter. Vi har
ocksi sett att det inte alltid ar latt att kombinera studier och fritid. Det ar
minga aspekter som piverkar den individuella studenten, och det kan uppsti
problem nar det blir obalans mellan studier och fritid.

Fritiden ar ett svarfingat fenomen. Har har utgingapunkten varit de stude-
randes uppfattningar men i en undersokning av detta slag bor den ocksi stal-
las i relation till mer strukturella faktorer (Bourdieu, 1984). Det Or jag far-
nast, nar jag forst analyserar studenternas fritidsvanor i relation till deras so-
ciala ursprung och sedan i relation till deras studiesituation, med hjalp av
korrespondensanalysen. Resultatet av dessa statistiska analyser ar figurer som
visar relationer mellan fritidsvanor, demografiska data, socialt ursprung och
studiesituation.

Korrespondensanalys av fritidsvanor

Socials ursprung och fritidsaktiviteter

I den forsta analysen av data med hjalp av korrespondensanalysen studeras
relationerna mellan fritidsaktiviteter/-vanor och socialt ursprung. Inorn ra-
men for undersokningen, har en relativt stor datamangd samlats in, bland
annat information om de studerandes sociala ursprung. Den korrespondens-
analys som foljer utgir ifrin 5 variabler som beskriver studentens sociala ur-
sprung: ftraLdrarnas utbildning, fatten:as respektive mammas yrken, forald-
rarnas mest betydehefidla fritidsaktiviteter, fiiraldrarnas tidigare tavlingsidrott-
ande! Foraldrarnas utbildning och yrken ar vanliga utgingspunkter for ana-
lyser av socialt ursprung i den tidigare forskningen, medan foraldrarnas fri-
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Urvalet av variabler diskuteras i kapitel 3, aysnittet "Kommentarer och konsekvenser for
undersokningen". Se ocksa bilaga 3, dar variablerna beskrivs.
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tidsaktiviteter och tidigare idrottande ar mindre vanliga. Har utgar jag fran
dessa variabler darfOr att jag antar att det firms ett slags paverkan mellan det
som foraldrarna har sysslat med pa fritiden (eller fortfarande gor) och studentens

fritidsvanor.
Dessa bakgrundsvariabler har relaterats till 8 variabler som beskriver stud-

entens fritidsaktiviteter och -vanor: arbete vid sidan om studierna, antal tim-
mar per vecka som arias h arbete vid sidan om, mest betydelsefulla fiitidsaktivi-

tet, medlemskap i fiirening (som inte dr en idrottsforening), medlemskap fiilufts-
lidrottsftrening, medlemskap i gym/aerobics-studio, sysslar ej med idrott (idrottar

0 timmar per vecka) respektive idrottar 8 timmar eller mer per vecka.
Sattet att konstruera forskningsobjektet (det som undersolcs), inf.& arbetet

med korrespondensanalysen, overensstdmmer med Bourdieus rekommenda-
tioner (1996, 42-43).

Pd detta satt avgransar arbetet med att konstruera objektet en andlig mangd
relevanta egenskaper vilka genom hypoteser faststallts som efiativa variabler

och vilkas variationer sammanhanger med variationer hos det observerade
fenomenet, samtidigt som det definierar popuktionen av konstruerade indivi-

der vilka karaktiiriseras av att de i olika grad besitter dessa egenskaper.8

Bourdieu, Homo Academicus, 43.
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tii.., \ -1.5 -,

a Mother white-collar worker, higher level
a Parents highest educational level:

both parents have academic exam.

a Sporting activities: 8 hours or more per week
Father white-collar a
worker, higher level a Most Important pastime:

Most important pastime sporting activities
for mother: reading literature o

I am a member of: sports dub, outdoor organisation a
Most important pastime for mother: sports activities a

Most important pastime, father: sports activities a

Mother has done competitive sports a
I am a member of. gym, aerobics studio a Father has done

Father white-collar worker, middle level a
competitive sports

Most important pastime for mother: being in the nature o
Mother white-collar a
worker, middle level

Parents highest educational level:
One parent at least have academic exam. a

I am a member of: Humlan (a cultural org.) a

Most Important pastime: going to casts, pub, restaurant a

Odd Jobs: 17 hours a
or more per week

Father farmer a

Most important pastime for mother: watching the TV 0

o Most important pastime
for father: watching the TV

I am a member of:
the Swedish National 'Trust

I am a member of:
bunters' association

o Most important pastime far father:
reading literature

Parents highest educational level:
Compulsory school for both parents

Most important pastime for father:
a participating in societal activities

a Mother white-collar worker, lower level

o Most Important pastime:
being with partner/family

a Father non-skilled worker

a Father white-collar worker, lower level
a Mother skilled worker

a Most important pastime for mother: to do handicraft/an
a Most Important pastime: being In the nature

a I am a member of: Amnesty International
a Parents highest educational level: One parent at least High Schoo

a Most important pastime for father: being in the nature
a Mother non-skilled worker

a Most important pastime for mother: playing an instrument/to sing
a Most important pastime: reading literature

a Father skilled worker

a Most important pastime for mother dealing with animals

a I am a member of: Greenpeace

a Most important pastime for father to do handicraft/art

= Sporting activities: nil (0) hours per week
° Most Important pastime: to do handicraft/art

Figur 3. Resultatet av en korrespondensanalys. Relationerna mellan ett antal kategorier som visar student-

crnas fritidsvanor (fat stil) och ett antal kategorier som visar stuclenternas sociala ursprung (vanlig stil). 395

studentcr vid lime& Universitet. Siffrorna, i den lilla fyrkanten i det nordvastra hornet, visar skalan.

Varje punkt i figuren ar en kategori (som individen antingen tillhor eller ej).
Principerna bakom den statistiska, matematiska process cla punkterna place-
ras ut i figuren, har jag beskrivit i ett annat sammanhang (Lofgren, 2000). En
tumregel for att tolka korrespondensanalysens figurer, kr att punkter/kate-
gorier som ligger forhallandevis tiara varandra, ofta forekommer tillsammans
for samma individer. Exempelvis, om relativt manga studenter har svarat att
deras mest betydelsefulla fritidsaktivitet ar att syssla med hantverk/konst och
att de inte idrottar ails pa fritiden, kommer kategorierna for Most important
pastime: to do handicraft /art och Sporting activities: nil (0) hours per week att
hamna bredvid varandra i figur 3 (Dessa tva kategorier aterfinns i den sodra
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delen i figur 3).9 Kategorier som sallan eller aldrig forekommer samtidigt for
en och samma individ, aterfinns langt ifran varandra i figurerna ibland pa
varsin sida om origo. Se till exempel kategorierna i figur 3 for Most important
pastime: sporting activities (som aterfinns i den norra delen av figuren) och
Sporting activities: nil (0) hours per week (aterfinns i den sodra delen).

Att studera kategorier som befinner sig i opposition till varandra

Ett salt att tolka figuren ar att studera enbart fritidsaktiviteterna (som star i fet
stil) och att relatera dessa till varandra.i° En sadan analys visar vilka aktiviteter
som grupperas tillsammans, och inte minst vilka aktiviteter som star i ett
slags motsatsfarhallande till varandra. (Jamfor med aysnittet "Exempel pa
Bourdieus forskning" i kapitel 3.) Finns det exempel pa sadana kategorier,
som ar belagna mittemot varandra (med origo i mitten)? Ja, i figur 3 ser vi att
idrottsrelaterade kategorier ar positionerade tillsammans, i vaster i figuren. Has
finner vi de studenter som ar medlemmar i gym/aerobics-studios. Pa motsatt
sida, i figurens ostra del, finner vi de studenter som anger att deras mest be-
tydelsefulla fritidssyssla as att vara med sin partner/familj.0

Korrespondensanalysen kan vara en induktiv metod, vars resultat vacker
manga fragor.'2 Den ovanstaende figuren diskuteras dock inte mer utforligt

9 Nar jag tolkar en figur talar jag om riktningar (exempelvis i den ram delen eller den norm
delen av figuren) och origo anvands da som ett slags utga'ngspunkt for dessa analyser.
Origo ar den skarningspunkt dar den horisontella och den vertikala axeln korsas, ungefar
i mitten av figuren. Det ar ett satt att tolka figurerna som Bourdieu anvander sig av (och
aven andra forskare; se till exempel J. Lautrey och P Cibois, "Application of Correspondence
Analysis to a Longitudinal Study of Cognitive Development", i Problems and Methods in
Longitudinal Research, red. D. Magnusson, et al. (Cambridge: Cambridge University Press,
1991): 190-211.

10 I figurerna skriver jag kategorierna i olika stilar och typsnitt (i figur 3 anvander jag fet stil
for att markers fritidsaktiviteterna). Det ar inte korrespondensanalysen och de statistiska
algoritmerna som bestammer vilka kategorier som ska markeras pa ett sadant satt, utan
det avgors av anvandaren. Syftet ar att underlatta tolkningen och analysen av figurerna.

Jag vill poingtera att figuren into ska tolkas som om studenter vars framsta fritidssyssla ar
att vara med vanner/belcanta aldrig ar medlemmar i gym/aerobic-studios. Bara att dessa
studenter sallan ar det, med hansyn tagit till de ovriga variabler som inga'r i analysen.

12 The French statistical tradition... has taken a different direction and has developed other
perspectives and approaches than the Anglo-American [statistical] tradition. In short, the
Anglo -American tradition is mainly preoccupied with confirming verifying or rejecting
pre-conceived hypotheses, while the French are exploring, describing and discovering. (Rosen-
lund, 1996, 215-216.)
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far, eftersom jag vill ge en kortfattad introduktion till korrespondensanalys-
ens figurer innan empirin utvarderas mer i detalj. Resultatredovisningen blir
emellertid mer analyserande langre fram i avhandlingen.

Att studera kategorier som grupperas tillsammans

Ett annat satt att tolka korrespondensanalysens figurer är att studera alla kate-
gorier samtidigt, oaysett vilka typer av kategorier det ror sig om. (For figur 3,
innebar detta att kategorier for fritidsaktiviteter respektive kategorier for soci-
alt ursprung analyseras.) Syftet ar da att studera vilka kategorier som grupper-
as tillsammans.

Ett exempel pa detta sag att kommentera korrespondensanalysens figurer,
ar att sammanfatta vilka kategorier som ar positionerade i, till exempel, den
nordvastra delen av figur 3. Denna grupp av studenter karaktariseras av att
bagge foraldrarna ar hogt utbildade och att foraldrarna arbetar som hogre
tjansteman. Studenterna uppger att en popular fritidssyssla for deras foraldrar
ar att motionera/idrotta. I denna grupp aterfinner vi ocksa de studenter som
anger att modrarna uppskattar att lasa skonlitteratur. Vad ayser studenterna
sjalva, ser vi i figuren att de idrottar i stor utstrackning och att de är medlem-
mar i idrottsforeningar av olika slag. Studenterna sager ocksa att den mest
populara fritidssysslan for dem är att motionera/idrotta.

I figurens sydostra del (det vill saga, den motsatta delen i relation till ovan-
staende grupp), aterfinner vi studenter som inte motionerar/idrottar i sa stor
utstrackning, jamfort med &riga studenter. I denna del av figuren finns stu-
denter som ar medlemmar i Amnesty och Greenpeace. Av figuren framgar
ocksa att studenterna i denna grupp uppskattar att lasa skonlitteratur pa friti-
den. En annan popular fritidssyssla ar att vara i naturen.
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Bourdieus metodologiska relationism

Det ar dags for en kort aterblick till den tidigare teoridiskussionen i avhand-
lingen. I genomgangen av Bourdieus undersokningar har vi sett att han po-
angterar vikten av att studera relationer och betydelsen av en relationell onto-
logi. Han menar att kategorierna ar i sig intressanta, men han agnar mer in-
tresse at relationerna dem emellan.

Genom att anvanda korrespondensanalysen pa det satt som jag beskriver
har, kan en forstaelse for Bourdieus satt att forska nas. Vi ser i figurerna att en
enskild kategori kan tolkas utifran vilka ovriga kategorier som finns i dess
narhet. (Kategorins varde beror pa vilken grupp som oftast kan tillskrivas denna
kategori.) Samtidigt ser vi att kategorins varde aven beror pa vilka kategorier
som inte forekommer i dess narhet. Nar vi tolkar figuren, pa det satt som
beskrivs ovan, ser vi vilka kategorier som "dras" till varandra. Vi ser ocksa
vilka kategorier (eller grupper) som tenderar att ha olika (motsatta) positioner
i figuren. Det ar detta som Bourdieu pratar om och forsaker beskriva nar han
talar om en relationell sociologi.

Detta sin att arbeta med korrespondensanalysen ger ocksa en inblick i
Bourdieus satt att definiera sociala klasser. Han definierar inte klasser enbart
utifrin individens utbildning, yrke eller tillgangar i form av finansiellt kapital
och egendomar. Klass, i Bourdieus mening, kan a.ven tolkas som social grupp,
dar gruppens egenskaper beror pa en mangd faktorer, vilka kan kartlaggas och
beskrivas med hjalp av denna grafiska teknik. (Se Bourdieus artikel "Social
Space and the genesis of groups", Social Science Information 2, 1985: 195-
220.)

I kommande resultataysnitt, kommer jag att ge ytterligare exempel pa den
relationella analysen av korrespondensanalysens figurer.

1 4 7
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Forh'illandena mellan studenters motions- /idrottsintressen och
deras forildrars utbildning, yrken samt motions- /idrottsintresse

Ett monster som framtrader i den komplicerade figuren, ror foraldrarnas ut-
bildningsniva och yrken samt deras tidigare (eventuella) tavlingsidrottande.
Foraldrar som har tavlingsidrottat i stor utstrackning har hog utbildning och
tjanstemanneyrken. Korrespondensanalysens figurer askadliggor ocksa sam-
banden mellan foraldrarnas utbildning/yrken och studentens idrottande. Ned-
anstaende tabell visar dessa saraband mer detaljerat.

Tabell 14. Variabeln studentens idrottande, uppdelat pa v-ariablernafisraldrarnas utbildning och

foraldrarnas yrken. Data fran den svenska undersokningen (Umea Univcrsitet). Kolumnprocent.

Studentens foraldrar

(deras utbildningar

Studentens idrottande (timmadvecka)

och yrken) 0,1-3,9 4,0-7,9 ?. 8,0 Totalt

(n 191) (n 110) (n 53) (n 354)

Minst en %raider har

akademisk utbildning 38 51 64 46

Minst en %raider hat (som

hogst) gymnasieutbiMning 40 33 25 35

Baggc foraldrarna har (som

hogst) folk-/grundskoleutb. 22 16 11 19

Totalt 100 100 100 100

Tjansteman, hog/Indian 64 78 84 71

Tjansternan, lag niva 19 11 8 15

Arbetare 17 11 8 14

Totalt 100 100 100 100

Av tabellen framgar att studenter vars foraldrar har en hog utbildningsniva,
idrottar i stor omfattning jasnfort med &riga studenter. Ett liknande sam-
band finns aven mellan foraldrarnas yrken och studenternas idrottande.
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Samband mellan foraldrarnas fritidsintressen, studentens uppvaxt och fritids-
vanor framkommer aven nar jag analyserar intervjumaterialet. Foljande citat
ar fran en 30-arig kvinnlig humanist (Umea nr: 25). Hennes bagge foraldrar
har folk-/grundskola som hogsta utbildning. Hon berattar att hennes far ar-
betar i ett foretag i livsmedelsbranschen, dar han har jobbat "...tre -skift som
arbetare i ett antal ar. Sen har han avancerat langsamt... [och] ...nu har han
nan..., jag vet inte riktigt vad han gor..., men han jobbar i alla fall dagtid, och
ar med och organiserar arbetet. Han hailer pa att lara sig data nu. Han ar 58
ar." Modern arbetade som sekreterare redan "...innan jag foddes...", sager den
kvinnliga studenten. Hon fortsatter att beratta att modern var hemma och
skotte hushallet "... tills jag var 10 ar, och sen har hon jobbat som sekreterare
sen dess. Och sa har hon, ja hon har avancerat inom sekreteraryrket. [Idag har
modern] ...jattebra jobb och hog ion."

Hon uppger att faderns framsta fritidsnoje ar att lyssna pa radion, och for
modern ar foreningslivet det viktigaste. Varken pappan eller mamman har
sysslat med tavlingsidrott.

Studenten uppger att hon har paverkats av foraldrarna, nar det galler hen-
nes tidiga intresse for foreningsliv. Hennes foraldrar "... satt med i en massa
foreningar...", sager hon. Hon fortsatter:

Ja, jag har val blivit uppfostrad att yaw en fiireningsmanniska..., sa, jag
har varit med i alla mojliga idrottsforeningar, och i scouterna och i Frilufts-
fiamjandet. Nar jag kom upp i tonarrn sa var jag Olv !edam i Frilufis-
fiamjandet under flew dr..., ledde barngrupper, lager och sa dar. Och, ja, sen
har jag varit nar man var pd gymnasiet och sa dar a var det mycket bio och
teater och musik och ja Det bodade nog mer liksom bli kulturelha
grejer. Och sen ett politiskt engagemang vale fram ocksd. Men aldrig
pampolitiskt utan det ar ja alltsd olika Mar sa dar.

Hon reflekterar Over varfor hon deltog i olika foreningar och organisationer
under de tidiga barn/ungdomsaren: "...det blev nan sin kultur med det har
liksom... ...dar vi vaxte upp..., det var vissa foreningar som fanns och dar var
alla barnen med. Och, jag menar, alla mammor var ju hemma med sina barn
da va, sa att da var det sakert skont for dom att bli av med barnen..., skicka
dom pa gymnastik, sa dar pyssel och sant dar..." Hon berattar att nar hon blev
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tillrackligt gamma! for att i storre utstrackning sjalv kunna valja foreningar
och klubbar, valde hon till en borjan att syssla med konstakning och simning.
I gymnasiet slutade hon tvart med dessa aktiviteter.

...jag hatar tavlingsanda i idrottsroreiren. Den hatar jag alltsd. Usch vad jag
tycker att det ar hemskt. Dd ar det ju bara... ...att man ska vinna. Sri det
lamnade jag med gkdje, och borjade dgna mig at teater.... ...och musik....

Hon namner att hon fortfarande uppskattar naturen och att vara med i fri-
luftsorganisationer, eller "att vara ute ", som hon sjalv sager. "...friluftsintres-
set..., ja, det ar fortfarande jattestarkt for mig... [och] teatern och bio och
musik och sa dar, som jag tycker om att ga pa emellanat da. Eller bara ga ut
och to en 61 och sa dam" En mycket betydelsefull fritidsaktivitet for henne, ar
att vara med familjen.

Nar det galler de fysiska aktiviteter och idrotter som hon sysslade med un-
der uppvaxten, paverkade familjen henne i stor utstrackning. Hon sager att
"...det var mina foraldrar som satte mig i konstak.ningsskolan, nar jag var gan-
ska liten... Det var nog i 7-ars ildern ungefar..." Senare i livet borjade hon
med friidrott, vilket hon forklarar med att det fanns flera vanner som sysslade
med delta. Den lokala friidrottsforeningen "...var valdigt aktiv och varvade
ute pa skolor och sa dar. Och dar var det manga som var med, och man gick
med..." Intresset for simning forklarar hon med att "...det startade en ny sim-
klubb, och det lat jattekul. Vi var nagra kompisar som gick med... Vi var
bland dom forsta som var med overhuvud taget, sa det var ju skitkul
Friidrotten och simningen var rolig att halla pa med, sa lange det inte blev for
stor tavlingshets, sager hon.

...det var kul ett tag, tills man skulk tiivkt. Da var det inte sd kul langre.

Tavlingsmomentet ar en betydande del i den moderna idrotten och har sa
varit sedan den utvecklades och vaxte sig stark fran 1800-talet och framat. For
ett flertal individer ar tavling nastan detsamma som idrott, noterar Patriksson
(1982). Patriksson sager dock att tavlingsmomentet kan uppfattas som fram-
mande och franstotande for vissa individer, av olika skal.

Det finns forskning som visar att vara uppfattningar om tavlingsidrott grund-
laggs tidigt. Fagrell (2000) har studerat barns tankar om idrott och tavlan och
vad som kannetecknar kvinnors och mans idrottande. Hon visar att unga
flickor och pojkar har val utvecklade uppfattningar om idrott, kropp och tav-
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lan (barnen tillskriver exempelvis oftare man an kvinnor egenskapen att ha en
stark ambition att vinna).

Det gar inte att valja en fritidsaktivitet eller motionsform som avviker allt-
for mycket fran det habitus som man har, enligt Bourdieu.'3 Ett satt att tolka
den har kvinnans motvilja till tavlingsidrott, dr att den inte tilltalar henne pa
ett djupare, psykologiskt plan. Hon har trots alit inget emot motionsidrott.
Hon sysslar inte med idrott i nagon organiserad form i nulaget (det slutade
hon med innan hon paborjade sin universitetsutbildning) men fysisk aktivitet
dr anda betydelsefullt for henne. "Jag kanner att jag maste..., ju, ha nan form
av fysisk aktivitet. ...jag tycker att jag Par energi av att rora mig. sa att..., det dr
viktigt, alltsa...", sager hon.

Sa, vad har alit detta med korrespondensanalysen att Ora? Sammanfatt-
ningsvis gar det att positionera denna kvinnliga student, utifran de asikter
hon har och de forhallanden som hon redogor for, i den sydostra delen i figur 3.
Den viktigaste fritidsaktiviteten for manga av studenterna i denna grupp (som
har denna position i figuren), ar att vara med partnern/familjen. I denna grupp
finner vi ocksa ofta studenter som anger att de inte idrottar ails pa fritiden.

Studentens habitus och spexverksamhet

Foljande citat kommer fran en intervju med en 26-arig, manlig naturvetare
(Intervju nr: 4) vars bagge foraldrar har akademisk utbildning.

Denna student kan sagas representera den nordvdstra gruppen i figur 3. Det
ar en grupp som karaktariseras av att foraldrarna ar hogskole- eller universi-
tetsutbildade och arbetar som tjansteman pa en hog niva.

Han uppger att den mest betydelsefulla fritidsaktiviten for fadern och mo-
dern dr att ga pa teater. Under uppvaxtaren spelade studenten olika instru-
ment och sysslade med idrott. Jag fragar honom om vad som karaktariserar
studentkulturen i Umea och ban svarar:

Ja, jo..., studerandekultur..., spex dr en form av studerandekultur tycker jag
va... [Det firms] ...en del ftreteeher som dr, som iir viildigt studentikosa dd,
om man ska anvdnda det uarycket. Men, jag menar, spex..., det iir yid pa ea
sdtt ocksa en firm av nyarsrevy... Det kanske blir en kanske en viss typ av

13 Bourdieu sager: We can hypothesize as a general law that a sport is more likely to be adopted
by a social class if it does not contradict that class's relation to the body at its deepest and most
unconscious level... (Bourdieu, 1984, 217-218.)
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humor. Jag vet inte om det har vart ndn debatt [i studenttidningarna och
motsvarande]..., liksom, hur arbetarbarn kktrar studierna. Det har med att...,
att det iir nog en viss [mellan studenter fran arbetarhem och an-
dra studenter]. Och jag..., det markerjag sjalv i allafall..., i [arbetet med att
organisera och planera] spexet. Man marker valdigt va4 tycker jag, var folk
kommer ifidn, pd nat [Det firms] ...nagra osynliga, Olvskrivna lagar,
som vissa trampar over...

Jag ber studenten beratta mer, och han fortsatter:

Jag vet inte riktigt vad jag saga... Vi har pratat lite om det i klassen och sa

och pd nat satt kdnns det som att det det galler ju inte alla...
...men, [det galler] fiamftr alit... ...en viss grupp [studenter]... Vissa saker gar
man bara inte, va. [Langre paus.] Det kommer mycket hemifidn, och kanske
mycket ocksa fidn att man har hafiftraldrar som har studerat. Eh, men pd nat
satt, det fines en sorts oskrivna lagar, som Oiler fbr studentlivet, som jag kan
inte saga egentligen vad det ar for !agar.

Vi sag tidigare i kapitel 3, "Att forst& studenters fritids- och idrottsaktiviteter
i ett socialt sammanhang", att rivalitet kan uppsta i de sociala fdlten, mellan
agenter som havdar att just deras satt att uppfatta varlden ar det mest lam-
pade. Sadana konflikter ar vanliga eftersom konkurrens mellan grupper ofta
uppstar i det sociala livet.'4 Citatet ovan visar hur maktforhallanden kan
manifesteras i handlings- /iddtraditioner vad betraffar studenternas spex-
verksamhet. Vi ser ocksa att beteenden och vanor, inlarda fran barndomen,
kan konverteras pa ett enkelt/svart satt till anseende bland studenter, i
detta sammanhang.

Han tillfragas om exempel pa saker som 'man inte bor Ora' och svarar:

Pa spexet sa... sa kan man... man kan vara rolig, gora roliga saker och sd, men

till slut sa, liksom, sd blir man bara trakig om man bara fortsatter hela tiden,

va. [Det ar viktigt att] ...man slutar efter viss stuneh va. Det kan vara nan
grej att nagonting dr riitt roligt... [men sedan] sa sitter kanske min och

kor samma sak hela tiden, och tycker att det ar lika roligt varenda gang. Fast

14 Bourdieu & Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, 17.
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det, liksom, egenligen, ja, kanske var roligt [endast de] forsta gangerna...

Svordomar och ett grovt sprik anses inte heller hora hemma i skamten:

Vissa saker det Or man bara inte, for det, av nan anledning, dr sa i spexet. Vi

sviir inte i spexet, pa scen eller i sjiilva spexet i alla fall, for an flagon anledning

sa bar vi bestiimt oss att det eir en prj som vi inte ger. ...grupperna finns diir.

Men, jag menar, ally arbetar... Alla som kommer fran arbetarhem dr .yalv-
kLart inte pa det sdttet. Men, belt klart, det gar nog att skilja ut de &Ida

grupperna.

Denna students syn pa saken kan fa tjana som ett exempel pa kodernas bety-
delse for fritidsverksamhet och studenternas umgange med varandra, for att
anvanda Bernsteins teori.'5 Bernstein menar att vi anvander talspraket enligt
tva grundlaggande koder: En utbyggd (elaborated) kod, och en begransad (re-
stricted) kod. Den begransade koden kannetecknas av en snavare vokabular
och informellt sprak. Bernstein menar att arbetarklassens barn anvander den
begransade koden. Om fritidsaktiviteter sker pa den utbyggda kodens villkor
kommer verksamheten att missgynna arbetarklassens barn. Denna student,
som talar om svordomar och spex, antyder att vissa studenter saknar ratt bete-

ende. De har inte tillgang till ratt sprak och har salunda en felaktig kod.
Hittills har trender i datamaterialet framtagna med hjalp av korrespon-

densanalysen diskuterats pa ett overgripande plan. Tva studenter har kom-
mit till tals, som representanter for individer fran skilda positioner inom det
sociala rum som konstruerats med hjalp av korrespondensanalysen.
For en diskussion om uppfattningar, som kommer fran individer med skilda
utgangspunkter/positioner i det sociala rum som konstruerats av forskaren
(korrespondensanalysens figurer), se aysnittet "Korrespondensanalysen visar
sambanden mellan socialt ursprung och fritidsvanor" i kapitel 10.

Nu valjer jag att tillfalligt satta punkt for analysen av socialt ursprung. Jag
dr medveten om att det finns fler detaljer i ovanstaende figur an de som har

15 B. Bernstein. (1971). Class, Codes and Control. (London: Routledge.)
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diskuterats, som ar val varda att analysera. Trots detta bestammer jag mig for
att, atminstone temporart, lamna dessa data och analysen av socialt ursprung.
En anledning till detta ar att den totala resultatredovisningen, som omfattar
flera omraden och teman, maste fullfoljas. Studenternas fritidsvanor ska aven
analyseras i relation till andra aspekter av deras vardag. En annan anledning,
ar att denna metod kan vara svir att att forsta, for den som aldrig anvant
korrespondensanalysen eller liknande statistiska tekniker. Ett satt att forenkla
for lasaren, ar att introducera tekniken i etapper. Nar den forsta etappen (har:
analysen av fritidsvanor i relation till socialt ursprung) genomfors och disku-
teras, ar det onodigt att uppehalla sig vid detaljer och enskildheter i storre
utstrackning. Vi gar dad& vidare med den empiriska analysen far att pa samma
gang utveckla resonemangen kring denna statistiska metod. Harnast foljer en
korrespondensanalys av umeastudenternas fritidsvanor i relation till deras
studiesituation.

Studiesituation och fritidsaktiviteter

I den foreglende analysen (figur 3) studerar jag fritidsaktiviteter i relation till
socialt ursprung. I de kommande analyserna (figurerna 5 och 6) undersoker
jag samma fritidsvanor, men i relation till studiesituation. De 8 fritidsrelaterade
variabler (som beskriver studentens fritidsaktiviteter) som anvands for att skapa

figur 3, nyttjas ocksa i korrespondensanalysen som ligger till grund for figur 4
nedan. Dock, den korrespondensanalys, som ligger till grund for figur 4, ar
sjalvstandig i forhallande till den som resulterade i figur 3. Det innebar att
kategorier, som la.saren ser i figur 3, inte alltid aterfinns i figur 4, och omvant.
Det beror pa att kategorier kan komma att avlagsnas under arbetet med en
korrespondensanalys. (Se metodbeskrivning i kapitel 4 saint bilaga 3.)
Jag utgick fran de enkatdata som jag anser bast beskriver studenternas sociala
forhallanden och deras studiesituation. Jag sate samman dessa data i totals 7
variabler, som sedan anvandes i korrespondensanalysen: civilstand, alder, ter-
rain, antal timmar schemalagd undervisning per vecka, antal timmar total studietid

per vecka (egna studier plus schemalagd undervisning), dmnesgrupp och studie-
finansiering. (Se ocksa bilaga 3, dar variablerna och kategorierna beskrivs yt-
terligare.)
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Tidigare forskning har pa'visat skillnader mellan kvinnliga och manliga fri-
tidsvanor och under arbetets gang med denna analys har jag kommit till
ytterigare insikt om att kvinnliga och manliga studenters fritidsvanor bor stu-
deras och presenteras var for sig. Det beror pa att monster, karaktaristiska for
nagon av grupperna, till viss del gick forlorade, nar jag samlade bade kvinnliga
och manliga studenter i en och samma analys/figur. I figurerna harnast ana-
lyseras darfor kvinnliga och manliga studenters fritidsvanor var for sig, innan
de jamfOrs med varandra. Tanken med detta ar att erhalla en sa adekvat bild
som mojligt av kvinnliga och manliga studenters vanor och asikter. Att analy-
sera kvinnor och man separat ar mojligt tack vara en antalet individer i varje
undergrupp ar tillrackligt stort (kvinnor respektive man).
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2.6

-1.3 .1--1:1 2.6

-1.5

= I am a member of:
the Swedish National Trust

Total study-time:
40 hours or more per week

Most important pastime: °
being in the nature

= Most important pastime:
dealing with animals

= I am a member of: student club(s)
= Scheduled study-time:

31 hours or more per week
= Subject group: Natural science

= I am a member of: a union

= Scheduled
study-time:
21-30 hours per
week

Age 35-39 =

Single, with child(-ren)

Married, with child(-ren)

Most important pastime: being with partner/family =

Age 30-34 =

. Most important pastime: to do handicraft/art
° I am a member of: religious organisation

Term 3/4

= Subject group: Teacher education

= Financing the studies: Study loans
plus odd jobs

I am a member of: sports club, =
outdoor orgrutisation

Age 20-24 =
Member of: gym, aerobics studio =

Single a

Most important pastime: =
sporting activities

= Term 2
Subject group:
Physical educfKinesiology

Sporting activities:
8 hours or more per week =

Age 19 or less =

= Scheduled study-time: 11-20 hours per week
= Living with a partner,

with child(-ren)= Odd jobs:
1-8 hours per week

= Total study-time: 20-29 hours per week

= Term 5/6 = Subject group: Humanities

Most important pastime: going to cafés, pub, restaurant
I am a member of: Humlan (cultural org.)

. I am a member of: Amnesty International
= Total study-time: 10-19 hours per week

. Sporting activities: nil (0) hours per week
= Most important pastime: reading literature

Figur 4. Resultatet av en korrespondensanalys. Relationerna mellan ett antal kategorier som
visar studenternas fritidsvanor (fet stil) och ett antal kategorier som visar studiesituationen for
studenterna (vanlig stil). 230 kvinnliga studenter, Umea Universitet.

I ovanstiende figur, som innefattar de kvinnliga studenterna i Umea, ar det
mojligt att payisa grupperingar. En grupp, som aterfinns i den nordostra de-
len i figuren, karaktariseras av att studenterna ar mellan 30 och 39 ar, har barn
och att de ofta studerar till larare. De finansierar studierna i relativt stor ut-
strackning med hjalp av studielan och arbete vid sidan om, och de mest
betydelsefulla fritidsaktiviteterna ar att vara med partnern/familjen och att
syssla med hantverk/konst. Studenter som ar medlemmar i religiosa foren-
ingar aterfinns ofta i denna grupp.
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Den grupp som befinner sig i pa motsatt sida i figuren (den sydvastra delen)
kannetecknas av att studenterna laser pa termin tva, ar 24 ar eller yngre och
ensamstaende. Det ar relativt vanligt i denna grupp att studera pa en idrotts-
utbildning, och att vara medlem i idrottsforening och gym/aerobics studio.
Idrott ar en mycket viktig fritidssysselsattning for dessa kvinnliga studenter
(de idrottar ofta mer an atta timmar per vecka).

De studenter som aterfinns i figurens nordvastra del lannetecknas av att de
laser naturvetenskapliga inmen och att de har en total studietid pa mer an 40
timmar per vecka. De ar ofta medlemmar i studentforeningar, fackliga orga-
nisationer och naturskyddsforeningar. Det ar i denna grupp som vi oftast fin-
ner studenter som anger att de mest betydelsefulla fritidsaktiviteterna ar att
vara i naturen eller att syssla med djur.

En annan grupp, som aterfinns i den sydostra delen av figuren, kanneteck-
nas av att studenterna tillhor amnesgruppen humaniora, att de har en schema-
lagd studietid pa 11 till 20 timmar (och en total studietid pa 10 till 29 timmar
per vecka) och att de arbetar mellan 1 och 8 timmar per vecka vid sidan om
studierna. De anger att de inte idrottar, utan populara fritidsaktiviteter ar
istallet att lasa skonlitteratur och att ga pa café, pub eller restaurant. Medlem-
mar i kulturorganisationer och Amnesty tillhor relativt ofta denna studeran-
degrupp.

Sammanfattningsvis finner vi i figurens vastra del relativt unga studenter,
som laser idrottsutbildning eller naturvetenskaplig utbildning. Det som sar-
skiljer studenter som deltar i idrottsutbildning frail naturvetenskapliga stu-
denter, ar de studerandes skilda fritidsintressen och olika studiebordor.

I figurens ostra del finner vi de studenter som ar nagot aldre, och som
tillhor amnesgrupperna humaniora eller lararutbildning.

Nu foljer en analys av de manliga studenterna. Efter det, foljer nagra sam-
manfattande diskussioner dar skillnader mellan de kvinnliga och manliga re-
sultaten analyseras.
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Term 9 or more

Sporting activities:
nil (0) hours per week

= Age 19 or less 1.5

-1.2+
-1.2

s.1

1.9

Subject group: Humanities

= Scheduled study-time: 10 hours or less per week

= Most important pastime:
playing an instrument/singing

Total study-time: 10-19 hours per week

I am a member of:
a political organisation

Term 2 =

Odd jobs: 1-8 hours per week =

fz!

I am a member of: student club(s)

Scheduled study-time: 31 hours or more per week =
Subject group: Natural science =

Total study-time: 40 hours or more per week =

Scheduled study-time: 21-30 hours per week =
I am a member of: the Swedish National Trust =
(Svenska Naturskyddsfdreningen)

= Most important pastime: being in the nature

Single =

Total study-time:
20-29 hours per week =

Most important pastime:
sporting activities

I am a member of: gym, aerobics studio .

cheduled study-time: 11-20 hours per week =

Subject group: Physical educiKinesiology
Financing the studies:
Study loans plus odd jobs =

Subject group:Teacher education =

Odd jobs: 9-16 hours per week

= I am a member of: sports club, outdoor organisation

= Term 3/4

= Sporting activities: 8 hours or more per week

Figur 5. Resultatet av en korrespondensanalys. Relationema mellan ett antal kategorier som
visar studenternas fritidsvanor (fet stil) och ett antal kategorier som visar studiesituationen for
studenterna (vanlig stil). 165 manliga studenter, lima Universitet.

En grupp manliga studenter i figurens nordostra del karinetecknas av att de ar
relativt unga, art de laser naturvetenskapliga amnen och att de har en total studie-

tid (schemalagda studier plus egna studier) pi 40 timmar eller mer per vecka. Det
ar i denna grupp som vi finner de studenter som tillhor studerandeforeningar och

naturskyddsforeningar, och det framsta fritidsintresse ar ocksa att vara i naturen.
I figurens sydostra del finner vi de manliga studenter som laser pa tredje eller

arde terminen, som idrottar i relativt stor utstrackning och som ar medlemmar i

idrotts- eller friluftslivsforeningar. (Dessa studenter idrottar ofta atta timmar el-
ler mer per vecka.)
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I figurens sydvastra del aterfinns de studenter som laser lararutbildning eller
idrottsutbildning och som relativt ofta ar ensamstaende. De anger att de fi-
nansierar studierna med hjalp av studielan och arbete vid sidan om studierna
(det ar i denna grupp som vi oftast finner de studenter som arbetar mellan 9
och 16 timmar per vecka vid sidan om studierna). Den schemalagda studieti-
den ar mellan 11 och 20 timmar per vecka och de har en total studietid (sche-
malagda studier plus egna studier) pa mellan 20 och 29 timmar per vecka.
Den mest betydelsefulla fritidsaktiviteten for dessa studenter ar att idrotta,
och det ar i denna grupp som vi oftast finner studenter som ar medlemmar i
gym eller aerobics studios.

En grupp studenter (i figurens nordvastra del) bestar av individer som rela-
tivt ofta ar medlemmar i politiska organisationer. I denna grupp finner vi
ocksa ofta studenter som anger att de inte idrottar ails (noll timmar per vecka).
Den schemalagda studietiden ar ofta do timmar eller mindre per vecka och
den totala studietiden ar mellan 10 och 19 timmar per vecka. Dessa studenter,
som relativt ofta laser humaniora, arbetar ofta mellan 1 och 8 timmar per
vecka vid sidan om studierna. Det ar i denna grupp som vi finner de studenter
som anger att den mest betydelsefulla fritidssysslan ar att spela instrument
eller att sjunga.

Naturvetenskapliga studenter och naturintresse

Analyserna av bade de kvinnliga och de manliga studenterna visar pa en kopp-
ling mellan amnesgruppen naturvetenskap och studenternas intresse for na-
turen. Korrespondensanalysens figurer visar att det finns en grupp studerande
som kannetecknas av att de laser naturvetenskapliga anmen (och att de har en
total studietid pa 40 timmar eller mer per vecka) och att de har naturen som
ett viktigt fritidsintresse. Denna grupp gar att lokalisera i saval figuren med de
kvinnliga studenterna som i figuren med de manliga. (Se den nordvastra del-
en i figuren med de kvinnliga studenterna och den nordostra delen i figuren
med de manliga.)

De citat som foljer har hamtats fran en intervju (Intervju nr: 8) med en 22-
irig manlig student som studerar naturvetenskap (Biologi, c-niva). Han ar
ensamstaende, bor i studentrum, har 30 timmars schemalagd undervisning
per vecka och han arbetar inte vid sidan om studierna. Han sager att den mest
betydelsefulla fritidsaktiviteten ar att "vara ute i naturen". Han uppger att han
ofta ar tillsammans med andra studenter nar han sysslar med friluftsaktiviteter.
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De ar studenter som laser naturvetenskap, som han sjalv. "...det blir det mest
biologer... [och de] som man bor med... eftersom jag bor pa korridor." Han
sager att studier "tar tid", och att det paverkar hans mojligheter till att vara
med kamrater pa fritiden och att ga pa fester och dylikt. Jag fragar vad som
karmetecknar hans utbildning. Han svarar:

Jag tror att..., [studenter som studerar] naturvetenskapliga [utbilciningar]

som har valdigt mycket av laborationer och mycket bunden tid, far en stark

gemenskap inom kurserna. Efiersom de dr valdigt mycket, 30-35 timmar i
veckan, [tillsammans] i skolan. Da Ur man kanna varandra battre, jamfort
med de som bara bara har nagra forelasningar tillsammans. ...vi umgas...
inom kurserna.

Jag fragar vad han sysslar, mer i detalj, nar det galler "att vara ute i naturen".
Da sager han: "Ja, det ar ju..., valdigt mycket..., ja, ggelskadning. Och [denim
sommar] har jag varit ute och tittar pa blommor och lavar..., ofta valdigt art-
inriktat. Men, det kan jag val saga, att jag aven agnar mig... at friluftsliv, att
vara ute i naturen." 16

Kvinnor med egna barn motionerar och idrottar i annan omfatt-
ning, jamfort med manliga studenter i liknande situation

Korrespondensanalysen visar att alder och civilstand ar relativt viktiga variab-
ler i en analys av vanor och uppfattningar bland umeastudenter. Figurerna
visar tydligt att det finns ett saraband mellan civilstand och grad av idrottande
for kvinnorna. Att bo tillsammans med en partner ar relaterat till ett idrott-
ande av 1-4 timmar per vecka, for kvinnorna. Att vara ensamstiende ar oftast
relaterat till en hogre grad av idrottande; ofta 8 timmar eller mer per vecka.

En grupp i den nordostra delen i figur 4 ovan, karaktariseras av att student-
erna ar mellan 30 och 39 ar och har barn. De finansierar studierna i relativt
stor utstrackning med hjalp av studielan och arbete vid sidan om, och de mest
betydelsefulla fritidsaktiviteterna ar att vara med partnern/familjen och att
syssla med hantverk/konst.

16 Jag fragar om han gar detta ensam eller i grupp. "Ja, det ar framfor alit tillsammans
med kurskompisar. Genom var studerandeforening. ...vi sager 'nu gor vi nanting', och
sa far vi ut... Ja, lite ugglelyssning och sant &in.." (Umea nr. 8., man, naturvetenskap.)
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Fii ljande citat är fran en 30-arig kvinnlig student (Intervju nr: 25) som tillhor
amnesgruppen humaniora. Hon ar gift och har barn. Den mest betydelsefulla
fritidsaktiviteten, sager hon, dr att vara med familjen. Hon berattar att hon
har varit aktiv i teaterforeningar och politiska foreningar under studietiden.
Hennes fritidsmonster har forandrats i och med att hon har Art barn, efter-
som hon inte har "...tid, liksom, med nagra storte fritidsintressen..."

Den fysiska aktivitet som hon sysslar med i dag ar cykling till och fran
universitetet.

Jag bor i X.. [ungefar 7 km fran Umel universitet] sd det dr ju en bit. Jag
kanner sd att jag villforena mitt motionerande med nanting. Att jag dr

pa vdg ndnstans..., eller att jag dr ute pd ?Ian gngpromenaa', for att jag vill

promenera.

Det hander att hon inte hinner "rora pa sig" i den utstrackning som hon
Onskar, vilket hon tycker är synd eftersom "...att jag mar battre om jag rot.
mig..." Enligt henne sa hander det ibland att hon "... inte har nat naturligt
tillfalle..." att rora pa sig. Det galler till exempel "...om det ar dgigt vader och
jag aker buss en vecka...". Det innebar dock inte att hon gar till ett gym eller
flagon aerobics-studio, enligt henne sjalv. Hon sager:

Afitui, jag har svart, faktiskt, for det bar motionerandet air man aker ivag till

en lokal och motionerar en timme och sen far man hem, liksom. Jag har inte

tid med det riktigt, tycker jag.

Citatet visar att hon distanserar sig fran vissa former av motionsidrott. En
orsak till varfor hon valjer att aysta fran vissa former av fysisk aktivitet eller
idrott, kan vara att aktiviteten uppfattas som en onodig sysselsattning.

Lat oss stanna upp ett ogonblick och analysera denna kvinnliga students
situation. Jag vill diskutera nagra mojliga premisser for motions- och idrotts-
aktiviteter och det forhallande att sadana aktiviteter kan uppfattas som ono-
diga (och prioriteras bort) av den kvinnliga studenten.

Hogre utbildning bedrivs under liknande villkor som lonearbete. De fiesta
lonearbeten i samhallet ar konstruerade for att to liten eller ingen hansyn till
individens hemmasituation. Det innebar att individen kan ha liten mangd
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fritid kvar, efter lonearbetet, nar arbetet med att skota hemmet ar undan-
stokat." Liknande villkor galler for universitetsutbildning. Nar individen valjer
att delta i sadan utbildning minskar samtidigt denna students mojligheter att
skota hem och hushall. Detta paverkar i sin tur det &riga livet och den mangd
fritid som finns kvar nar nodvandiga sysslor ar avklarade.

Contrary to popular mythology, being a student in higher education has never

been easy yet the mythology persists. ...the apocryphal all students are

"wealthy, lazy privileged and high on drugs most of the time". The reality is, of

course, very different. For many students, particulary mature women, "leisure

is just a mythofrgy". II It seems to us that corporate rhetoric about "open
access" to higher education ignores the conflicts which students experience between

the domestic side and university side oftheir lives. The demand ofhome, childcare

and care ofadults conflict with the demands ofuniversity timetables, attendance

at lectures and seminars and assignment deadlines. Negotiating the boundaries

between the public and private spheres and meeting the demands of both is

difficult fir increasing numbers ofwomen students. (Cotterill & Waterhouse,

1998, 11-12.)

Sammanfattningsvis ser vi tydliga monster i figuren med de kvinnliga studen-
terna, vad ayser civilstand, alder och idrottande. Motsvarande monster ar svara
att finna i figuren med mannen. (Varken alder eller civilstand bidrar, i nagon
storre omfattning, till de monster som aterfinns i figuren med de manliga
studenterna.) Dessa resultat styrker tesen, som tidigare forskning har diskute-
rat, om att kvinnliga studenter ibland har manga uppgifter, arbeten, roller att
spela och ambitioner att leva upp till (Cotterills & Waterhouse, 1998, 11-12).
Ibland upplever de kvinnliga studenterna den totala belastningen sa stor, att
de valjer att inte idrotta vid sidan av alla de &riga aktiviteterna och plikterna.

Denna kansla av att vara overbelastad med arbetsuppgifter och plikter, av
bade formell och informell art, är forvisso inget unikt for studenter. Strahlman
(1994, 20-21) visar i en undersokning bland svenska kvinnor, som idrottar
regelbundet, att mer an 10 procent anger ansvar for hem och familj som ett
slags hinder for att kunna idrotta i den utstrackning som de skulle vilja.

17 Bourdieu noterar i analysen av det moderna samhallet i Distinction (Bourdieu, 1984)
att yrkesarbetande kvinnor har liten fritid vid sidan om det arbete som utfors i hem-
met. Ofta kombinerar dessa kvinnor flera aktiviteter (till exempel tv-tittande och att
sticka eller att stryka kidder) for att kunna utfora olika sysslor under en och samma
tidsperiod. Jamfor med kvinnan i citatet ovan, som sager: "...jag vill forena mitt idrott-
ande med nanting" (intervju nr. 25).
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KAPITEL 9

Madisonstudenternas fritid

Utgangspunkten for resultatredovisningen i detta kapitel ar densamma som
for foregiende kapitel: Jag analyserar studenternas viktigaste fritidssysslor och
hur de kombinerar studier med fritid.

Den inledande resultatredovisningen vicar sammanfattningsvis att de tre
mest betydelsefulla fritidssysslorna i Madison dr "att utova idrott", "att vara
med vanner och bekanta" (dessa tva kategorier var bland de tre mest populara
aven i Umea) och "att vara med partnern/familjen". Fritiden har stor bety-
delse i madisonstudenternas liv, precis som i Umea. Fritidssysslorna komplet-
terar studiearbetet, menar flera studenter.

Efter denna grundlaggande redovisning foljer en korrespondensanalys. I
den analysen kartlaggs relationerna mellan fritidsvanor, socialt ursprung och
studiesituation. Korrespondensanalysens figurer analyseras med hjalp av citat.

Slutligen jamfors situationen i Umea och Madison med varandra, i resultat-

kapitlets ayslutande delar.
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Medlemskap i foreningar, arbete vid sidan om studierna
och betydelsefulla fritidsaktiviteter

Tabellen nedan visar medlemskap i foreningar, arbete vid sidan om studierna
och de mest betydelsefulla fritidsaktiviteterna i Madison.

Tabell 15. Medlemskap i foreningar/klubbar, arbete vid sidan om studierna och mest
betydelsefulla fritidsaktivitet. Uppdelat pa amnesgrupp. Data fran dcn amerikanska
undersokningen (University of Wisconsin-Madison). Procent.

Lararutb. Naturva. Humanist.
n 117 n 92 n 112

Foreningsliv och arbete vid sidan om studierna (proccnt)

Idrottsutb.
n 66

Totalt
n 387

Foreningsmedlcm (ej idrott) 43 41 42 34 41

Medlem i idrottsklubb 26 24 28 46 29

Har ett arbete vid
sidan om studierna

69 50 71 83 67

Mest betydelsefulla fritidsaktivitet

Utova idrott 26 17 9 39 21

Vara med vanner/beicanta 15 16 14 5 13

Vara med parmer/familj 13 3 4 3 6

Vara i naturen 7 10 3 6 6

Lasa skonlitteratur 2 5 14 0 6

'Cafe, restaurant, pub 2 4 8 2 4

Lyssna pa radio 2 2 5 0 3

Lyssna pa rock/pop 2 7 2 0 3

Spela instrument/sjunga 1 2 4 2 2

Ga pa bio 1 3 2 2 2

Se pi teve 1 1 4 2 2

Foreningsliv (cj idrott) 3 2 2 0 2

Ovrigt 10 8 12 12 11

Ingen uppgift 17 18 17 29 19

Totalt 100 100 100 100 100

*Studenterna fick svara pa fragan Vilken fritaaktivitet betyder mest flit. dig.

Av tabellen framgar att 41 procent av samtliga studenter har ett medlemskap
i en forening (ej idrottsforening)och att slcillnaderna mellan de Tyra amnes-
grupperna ar sma. Den enda grupp som riktigt avviker ar idrottsstudenterna.
I den gruppen it andelen medlemmar i foreningar mindre, jamfort med i de
&riga amnesgrupperna. Vad det beror pa kan jag endast spekulera i. Dessa
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idrottsstudenter ar i storre utstrackning medlemmar i idrottsklubbar och mot-
svarande. Kanske det at en forklaring till varfor de inte ar medlemmar i andra,
icke-idrottsliga foreningar.

I Umea var motsvarande siffra for samtliga studenter hogre (ungefar 50
procent). Storleken pa andelen studenter, som ar medlemmar i foreningar av
olika slag, at darfor ganska lika i de bagge landerna. Dock, det ar svart att saga
hur lika/olika situationen vid de bagge universiteten ar, eftersom begreppet
"foreningar" kan skifta i betydelse mellan de bagge orterna.

Di at skilinaderna mer markanta vad galler medlemskap i idrottsklubb. I
Umea at cirka 50 procent medlemmar. Av tabellen har ovan framgar att cirka
30 procent av madisonstudenterna ar medlemmar i sadana klubbar. En rela-
tivt stor slcillnad mellan landerna alltsa, vilket torde vara intressant for kom-
mande forskning att studera ytterligare i detalj. Ar dessa slcillnader en indika-

tor pa ett lagre idrottsintresse bland studenter i Madison?
67 procent av samtliga studenter i Madison har ett arbete vid sidan om

studierna, enligt tabellen. N nationell niva uppger US Department of Educa-
tion (1999, 20) att 79 procent av alla studenter (pa grundutbildningsniva i
USA, under perioden 1995-96), arbetade vid sidan av studierna. Siffrorna
visar ocksa att omfattningen pa detta extra-arbete varierar. Ju mer studenterna
arbetar vid sidan om studierna, desto oftare anser de att detta arbete hindrar
deras studier pa olika satt (vilket i och for sig at en truism).

Cirka 70 procent av madisonstudenterna, som deltar i lararutbildning och
humanistisk utbildning, har ett arbete vid sidan om studierna. Bland idrotts-
studentema ar siffran ungefar 80 procent. Den stora avvikaren ar amnesgruppen
naturvetenskap, dar 50 procent har ett arbete vid sidan om studierna. Aven i
umeaundersokningen var det studenterna i naturvetenskap som i minst om-
fattning hade ett arbete vid sidan om studierna.

Att det i bagge landerna ar naturvetare som i minst utstrackning har ett
arbete vid sidan om studierna ar intressant. Det kan tala for att undervisnings-
kulturer, atminstone vad ayser omfattningen pa schemalagd undervisning inom
olika amnesgrupper (i jamforelse med varandra), i viss grad kan sagas vara
internationellt jamforbara.

De melt betydelsefulla fritidsaktiviteterna enligt madisonstudenterna ar att
syssla med idrott, att vara med vanner/bekanta eller familjen/partnern samt
att vara i naturen. Motsvarande kategorier aterfinns i topp pa den svenska
"listan" (Se kapitel 8, umeaundersokningens motsvarande resultat).
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Kategorin "att vara i naturen" hamnar hogt pa listan Over de mest betydelse-
fulla fritidssysslorna bade i Umea och Madison. Vad beror detta pa? En mojlig
forklaring ar att bagge universiteten har en relativt hog andel studenter som
kommer fran glesbygdsomraden. Umea ligger i norra Sverige och Madison i
mellanvastern i USA, som bestar av glesbygd och jordbruk, och dessa univer-
sitet rekryterar en stor del av sina studenter fran respektive omrade.

Vi har sett att kategorin "att vara med vanner" ar vanlig. Vilken betydelse
tillskrivs detta begrepp i intervjuerna? Flera studenter sager att det oftast inne-
bar att man man ser pa tv, studerar tillsammans eller att man bara umgas och
pratar med varandra. "Sometimes we just talk..., about our lives", sager exem-
pelvis en kvinnlig lararstudent (Ma, 15).

Most of the things I do are with my friends, when I do have leisure time... On

a daily basis, a lot of my leisure time activities just involve meeting up with

friends and going out..., having long conversations... In doing a lot of things

that I never used to, which I do enjoy. Just having conversations with friends.

(Kvinnlig humanist, Madison nr. 13.)

Idrotten spelar en stor roll i manga studenters liv. Flera studenter joggar regel-
bundet eller sysslar med annan motionsidrott. En manlig lararstudent (Ma 9)
sager att han var "a runner in high school and an even bigger runner in col-
lege". En kvinnlig student sager:

Now it is more exercising, like health conscious things. Because I feel like I

spend so much time in the classroom or in a library sitting down, and I get

really stressed, that I exercise to burn off stress and to get outside. I think there

is like a bigger awareness. I don't know if I just got older, or if it's the environ-

ment on health issues and fitness, so it is more important to me than before.

So you are doing a lot of physical activity?

1 am trying to. Before, when I would get stressed out, that would be the first

thing to go. But now when I get stressed out, I try to keep that and it really
helps me focus better and burn off all the stress. Not all of it. A lot of it.

(Kvinnlig humanist, Madison nr. 10.)

Flera studenter namner "att ga pa party" som ett vanligt fritidsnoje. Nar jag
staller fragan "vad Or man som student i Madison pa fritiden" sa svarar stu-
denterna att det finns en uppsjo av fritidsaktiviteter, och "partying is one of
them." (Manlig naturvetare, Madison nr. 3.)
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Fritiden, "ett 'Waste

Precis som i Umea sager flera studenter i Madison att studierna inte skulle
vara mojliga utan fritid. Det existerar ett slags vaxelverkan mellan studierna
och fritiden. Studenterna anser att det ar viktigt att strukturera vardagen och
studietiden bade den schemalagda och den egna studietiden. Men detta dr
inte sa enkelt som det later. "Because what usually happens is you'll sway from
one side, more towards the other. And you'll find yourself then, having to
overcompensate later on", sager en manlig humanist (Madison nr. 7). Det
firms alltid nagot annat, vid sidan av studierna, som "stjal" tid fran studierna
eller som konkurrerar om tiden med studierna. Om det inte handlar om till -

fallen da man verkligen maste studera. Till exempel de tillfallen da man "...have

an exam...", for da maste man satta sig ned och jobba med kurslitteraturen,
sager en manlig naturvetare (Madison nr. 2). En annan student sager foljande:

This past year, I've always felt like if Iii not studying if Iin hying to do

something else Br: always worried about studying. I _Pei I have to get something

done. So I found it hard to get much leisure time activity.. like, exercise wise...

I can never get my mind off my studies... II A lot ofyears, I never really had

felt this way but this year. (Manlig idrottsstudent, Madison nr. 32.)

En sak som forenar studenterna, ar det egna studieansvaret och den sjalvdisci-
plin som foljer pa detta ansvar. Som student har man en viss grad av frihet,
vilket innebar att man kan vara borta fran studierna ett tag utan att det far
allvarliga konsekvenser. Nar man as student, har man "free time", men samti-
digt forvantas man vara disciplinerad och prestera bra.

My first couple ofyears, there was so much five time, because, ifyour..., I wasn't

that disciplined And so I'd just go to my classes, and that's only about 3-4
hours a day So then I watch TV way too much , and just hung out with
my friends way too much. But now, better. I don't watch so much TV

But I do hang out with friends a lot. (Kvinnlig humanist, Madison 6.)

Det galler att ha sjalvdisciplin, for att klara studierna, sa att man kan priori-
tera i ett stort fritidsutbud och samtidigt klara studierna. Man bor undvika att
syssla med fritidsaktiviteter i allt for stor utstrackning. Om man Or det riske-
rar man att studierna blir lidande, som foljande student beskriver:
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Could you help me identify any other characteristics or attributes that
you need to get along fairly well as a student?

In this town, there are always so many An activities going on, you know,

that kind of tease you away from your studies, away from, away from like the

main reason you're here. And I've seen it happen to people, where slowly but

surely the priority goes from school and education to having fi4n. You know, the

study time keeps becoming less and less, and you know, peer pressure can, you

know, be a part of that, too. You've got to stay disciplined within yourself to not

get into that peer pressure of having too much. You know, knowing when you

can have fun. Budgeting your time, I think is a big part of it. Balancing the

time between education, studying, and you know, leisure time, having fun.
Those are characteristics that you must have here.

(Manlig idrottsstudent, Madison 26.)

Sammanfattningsvis visar resultaten att fritid och studier flyter ihop. Det ar
svart att sarskilja dessa fenomen och analysera dem belt separat fran varandra.
Resultaten visar ocksa att studenterna menar att det är viktigt att finna ett
slags balans mellan dels studier, dels fritidssysslor.
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Korrespondensanalys av fritidsvanor

Socialt ursprung och fritidsaktiviteter

Den nastkommande figuren sammanfattar information om vad studenterna i
Madison Or pa fritiden, i relation till data som beskriver deras sociala ur-
sprung.

Sporting activities: 8 hours =
or more per week

Most important pastime for mother. a
participating in societal activities

Most important pastime: sporting activities

I am a member of: sports club, =
outdoor organisation

Most important pastime for father c
watching sports activities

Most imporuen pastime for c
mother: sports activities

a I am a member of: environmental organisation
Father farmer

a Mother white-collar worker, lower level

a Parents highest educational level:
Both parents have High School exam.

c Father skilled worker

Father white-collar worker, lower level

Mother skilled worker
Odd Jobs: 17 hours or more per week

Mother has done competitive sports c Parents highest educational level: One parent at least have academic exam.
Father has done competitive sports ° a Most important pastime for father: playing an instrumentho sing

=
Member of: religious organisation

Most important pastime for mother: to do handicraft/art

Mother white-collar c a Most important pastime for father
worker, middle level reading newspapers

Important pastime, mother: reading literature

I do not have an odd Job right now 0

a Father white-collar worker, higher lev

a Parents highest educational level:
both parents have academic exam.

Most important pastime:
participating in societal activities o

Most important pastime for
mother: reading newspapers

° Most important pastime:
listening to pop/rock music

c Mother white-collar
worker, higher level

Most important pastime: going o
to cafes, pub, restaurant

a Most important pastime for
father: reading literature

a Most important pastime: being with partner/family
° Odd Jobs:

9.16 hours per week
Mother non-skilled worker a

a Most important pastime: reading literature

a Most important pastime
for father: watching the TV

a Sporting activities: nil (0) hours per week

Most important pastime:
heteololi to the radio Parents highest educational level: o

One parent at least High School

a Most important pastime for mother: watching the TV

Father non-skilled worker c

Figur 6. Resultatct av en korrespondensanalys. Relationerna mellan kategorier torn visar studenternas fritids-

vanor (fet stil) och katcgorier som visar sociala ursprung (vanlig stil). 387 studenter vid University of

Wisconsin-Madison (USA).

Om vi valjer att studera ovanstaende figur oversiktligt, finner vi valutbildade
foraldrar i den vastra halvan och fOraldrar med lag utbildningsniva i den ostra.
Valjer vi att istallet studera figurens fyra kvadranter, finner vi i det .gdostra
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hornet en grupp studerande som uppger att deras foraldrar ar arbetare. Forald-
rarnas favoritfritidssysselsattningar uppges vara att se pa tv (bade for modern
och fadern). Atminstone en av foraldrarna har gymnasieutbildning. Studen-
terna med denna bakgrund och i denna grupp sager att de heist laser skonlit-
teratur, lyssnar pa radion eller är med partner eller familjen. De studenter,
som arbetar 9 till 16 timmar per vecka vid sidan om studierna, aterfinns rela-
tivt ofta i denna grupp. Har finner vi ocksa de studenter som inte motionerar/
idrottar ails pa fritiden.

Foljande kvinna (Madison nr. 19) ar en representant for denna grupp av
studenter (i det sydostra hornet av figur 6). Hon ar 22 ar och studerar till
larare. Hennes foraldrar har ingen akademisk utbildning. Jag fragar vad hon
sysslade med pa fritiden nar hon vaxte upp. Hon svarar:

When I was really little, I read all the time... [but] my parents don't read very

much... I hung out a lot with my family and we'd do a lot ofpicnics and sport

type things. Swimming, the beach, that kind of stuff. Then, in high school,

when your _friends get more important, it was more like hanging out. You go to

someone's house and sit there. Or movies.... I played a lot of sports in high

school. Softball and basketball, mostly... I was on teams for those two sports.

Jag fragar om de reste, under hennes barn/ungdomsar. "Not really.", svarar
hon. Familjen bade inte tillgang till stuga eller husvagn, men de brukade campa
ibland, speciellt under hennes gymnasiear. "I mean, we would go camping
every once in a while... My parents have friends that have land and we have a
camper, one of those pop-up campers... But we never like went on family
vacations or anything. I don't think they could really afford it."

De relativt valutbildade foraldrarna i Madison aterfinns i studerandegruppen
i figurens viistra del. I denna grupp är det vanligt att bagge foraldrarna har
akademisk utbildning och att foraldrarna arbetar som tjansteman, jamfort
med situationen for de &riga studenterna i figuren. Det ar vanligt att bade
fadern och modern har sysslat med tavlingsidrott. Populara fritidssysslor for
studenterna ar att vara pa café, pub, att lyssna pa rock/pop-musik och att delta
i foreningsliv. De uppger ocksa att idrott ar en viktig fritidsaktivitet.

Den 28-ariga manliga student som citeras harnast (Madison nr. 9), kan
sagas representera denna grupp (figurens vastra del). Hans foraldrar bar akade-
misk utbildning. Jag fragar vad de arbetar med, och han svarar: "Right now
my parents are both teachers. My mother teachers in a... grade school..., fourth
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grade... And my father teaches... as a history professor at [a state university in
Minnesota]." Hans syskon "...all have finished college...", och han sjalv ar
inriktad pa att bli larare i framtiden. "In the near term, I have my sights set on
becoming a teacher", sager han. Han vaxte upp i ett samhalle som har cirka
25 000 innevanare.

Under barn/ungdomsaren var han ofta tillsammans med kompisar pa friti-
den.

I spend a lot of my time with friends... Yeah, we do anything. Before you could

get around on bicycles, you walked together. And when you could get on your

bicycles, you do that... I hang out with friends, in that sense, all the way up to

age 18. In middle school and high school, you also choose to get on a sports

team. And I did some football and swimming earl; and then I choose running

as my sport... I also, as soon as I turned 16, I got a job because I wanted to...

I worked 1.5 years at McDonalds, and then I worked 1.5 years at a restau-

rant...

Under hans uppvaxt anvande familjen ofta bilen for att resa och uppleva olika

saker.

As we were growing up. .. we did a lot offamily activities... Sunday and Saturday

particularly, we'd go on these small trips around the state... or just the local

area. And Dad and Mom would always have something like a, you know how

towns are having fistivals and parades. You go to a certain park, or you'd go

biking.

Jag fragar om det var vanligt att familjemedlemmar laste backer, under hans
barn/ungdomsar. "There were a lot of books [i hemmet], but I didn't read too
much. That was my own choice. A lot of my siblings read, especially my
sisters..."

Han berattar att han brukade loptrana med sin far, nor han gick i gymna-
siet. "He [fadern] started when..., we both started at the same time, as I was in
9-10th grade, when I was 15. So that was a common thing..., that we would
do a lot of running together. I also had a brother that started running about
that time. And of course, if you've got something in common like that, to
share with your, one of your parents, it's going to help the relationship."

Denna fritidsaktivitet sysslar de fortfarande med, enligt studenten. "Yeah,
my parents are only 3 hours away. So we go see them about, you know, every
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couple of months, or they'll come over here. My father is a runner, too, so for
him and I to go running together is not uncommon..." Detta ar nagot som de
sa.kert kommer att fortsatta med i framtiden, troy han, "... if we're within
driving distance and all that."

Han reflekterar over hur hans fritidsvanor har forandrats under de senaste
wren:

I think the older you get, the more responsibilities you have and the less time

you have to do as you please. So, with that in mind, the older I get, the more

constructive use of time I try to find... So its a different outlook as you get

older, and with that in mind, you're going to, your leisure time you might
spend as much so casually just hanging out with something to do, as you get

older. But you still are going to need and value friendships. Its just that you'll

probably, these friendships won't be so spontaneous and your meeting with

them. It won't be every day after school It will be more like you'll set up a time;

kt's meet Friday night at Keller [en studentpub /- cafeteria]. Let's meet wherever.

So you'll set. The friendships are very important, so you still need your leisure

time activities, or you'll go crazy. But it's more structured. Your whole lifestyle is

probably more structured out of this strong sense of responsibility for your lift.

Jag fragar vilken inflytande hans familj och forildrar har haft pa studierna.
Han svarar:

When I relate to my parents, I would say it's just the general environment of the

home, where there was respect ftre education, respect fire knowledge. That type

of environment got me all the way up to age 18, when I did leave home at that

point... / - -- /And although I didn't have this great thirst ftr knowledge, being

around the brothers and sisters who had achieved at such a level drove me to

try to achieve at that level. And my mother would assist me very much with

any homework. Especially say in middle school years, when I can credit her a

great deal fire getting me through courses such as English or writing, where it

wouldn't come naturally. And it's almost like a 1-on-1 tutor to have at home,

to help you write papers and such.

Han ar en representant for den vdstra delen, av fOregaende figur, dar vi ofta
aterfinner valutbildade foraldrar. Han har haft ett gott stod hemifran som Ian
honom vikten av att vara malinriktad i studierna. Pa universitetet fortsatter
han att vara malinriktad pa samma satt, sager han.
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Studiesituation och fritidsaktiviteter

Har undersoks fritidsvanor i relation till sociala forhallanden och studiesituation
och mitt syfte ar att analysera vanor och sociala gruppstrukturer (bland annat
amnesgrupp) vid universitetet i Madison.

Korrespondensanalyserna utgick frail 8 variabler for fritidsaktiviteter och -
vanor samt 7 variabler som visar sociala forhallanden och studiesituation: ci-
vilstand, alder, termin, antal timmar schemalagd undervisning per vecka, an-
tal timmar total studietid per vecka (egna studier plus schemalagd under-
visning), amnesgrupp och studiefinansiering.
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I am a member of: sorority =
Most important pastime: being =
with friends, acquaintancies

Financing the studies: Between 85-99% 0
of the money comes from my parents

Financing the studies: 100 % of the =

money comes from my parents
Single 0

= Term 5/6 = Total study-time: 40 hours or more per week
Scheduled study-time: 21-30 hours per week =

= I participate in an intro -mural sports program
° Total study-time: 30-39 hours per week

° Odd jobs: 9-16 hours per week
- Age 20-24

° Subject group: Physical educKinesiology
0 Most important pastime: sporting activities

Subject group:
= I am a member of: SWEA (a teacher ed. organisation)

Natural science 0 Subject group:
Teacher education

0 Most important pastime:
going to cafes, pub, restaurant

0 Term 9 or more
° Scheduled study-time:

11-20 hours per week 0 Most important pastime: being with partner/family

= I do not have an
odd job right now

= Most important pastime:
reading literature

= Odd jobs: 17 hours or
more per week

0 Total study-time: 0 Married
20-29 hours per week ° Living with a partner, with child(-ren)

0 Subject group:
= Age 19 or less Humanities

0 Term 3/4 ° Age 25-29

0 Most important pastime:
listening to pop/rock music c Financing the studies: Between 85-99%

of the money comes from study loans
0 Term 2

0 Total study-time:
10-19 hours per week

t.
= Scheduled study-time:

10 hours or less per week = Married, with child(-ren)
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K
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= Age 40 or more
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",... ../ Financing the studies: 100 % of the money comes from study loans =

Figur 7. Resultatet av en korrespondensanalys. Kategorier som visar studenternas fritidsvanor (fet stil) och

kategorier som visar studiesituationen for studenterna (vanlig stil). 275 kvinnliga studenter, University of
Wisconsin-Madison (USA).

Den studerandegrupp som aterfinns i figurens sydvastra del karaktariseras av
att studenterna ar 19 ar eller lagre och att de laser pi termin 2 eller 3/4. Dessa
kvinnliga studenters schemabunda studier omfattar 20 timmar eller mindre
per vecka (se kategorierna "10 timmar eller mindre per vecka" och "mellan 11
och 20 timmar per vecka"). Den totala studietiden (schemalagda studier plus
egna studier) dr 10 till 29 timmar per vecka ("10 till 19 timmar per vecka" och
"20 till 29 timmar per vecka"). Relativt ofta anger studenterna i denna grupp
att de laser humaniora. Studenterna anger att de sOlan har ett arbete vid sidan
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om studierna, och de anger att de tycker om att lasa skonlitteratur saint att
lyssna pa pop- eller rockmusik.

I figurens nordvastra del finner vi studenter som ar medlemmar i sorority -
studentklubbar kvinnoforeningar vid universitet) och som anser att deras
viktigaste fritidsnoje ar att vara med wanner och bekanta eller att ga pa cafder,
pubar eller restaurant. Dessa studenter ar ofta ensamstaende och studerar na-
turvetenskapliga amnen. Mellan 85 och 100 procent av deras studiefinansie-
ring sker med hjalp av pengar fran foraldrarna.

I figurens sydostra del finner vi studenter som ar 25-29 ar eller 40 ar eller
mer, som ar sammanboende och har barn eller ar gifta (med eller utan barn).
De laser ofta termin 9 eller hogre och de laser lararutbildning. Vi fanner ocksa
kategorierna for medlemskap i SWEA (en studentforening for blivande la-
rare). Det ar i denna studerandegrupp som vi relativt ofta finner de som anger
att de finansierar sina studier med hjalp av studielan till 85-100 procent. Stu-
denterna i denna grupp tycker om att vara med partnern eller familjen. De
arbetar ofta 17 timmar eller mer per vecka vid sidan om studierna.

I figurens nordostra del finner vi de kvinnliga studenter som tycker att
idrott ar den viktigaste fritidssysslan. De anger ocksa att de arbetar 9 till 16
timmar per vecka vid sidan om studierna. Att delta i idrottstavlingar som
arrangeras av studentforeningar vid universitetet, ar ocksa viktigt. Dessa stu-
denter anger ofta att deras schemalagda undervisning as cirka 21 till 30 tim-
mar per vecka. De anger en total studietid pa mellan 30 och 39 timmar per
vecka eller mer an 40 timmar per vecka. De ar ofta 20-24 ar och de studerar
pa termin 5/6 eller 7/8 och de laser ofta idrottsutbildning.

Har foljer intervjucitat fran en kvinnlig student som studerar idrotts-
lararutbildning. Hon ar "Physical Education major") Hon ar en representant
for den ostra halvan av figuren, dar vi aterfinner blivande idrottslarare och
lararstudenter. I denna del finns ocksa studenter som tycker om att vara med
sin partner, i relation till andra mifojliga ftitidssysslor, och som uppskattar att
idrotta.

' Hon sager: "I declared a major at the beginning of my junior year... and in my
sophomore year I had decided I wanted a different major... So more or less
happenstance... into physical education." (Sophomore= andraa'rsstuderande.) Hon tror
att det ar vanligt an studenter resonerar pa detta salt, infor valet av "major". Hon
forklarar: "...a lot of my peers within my group chose [physical education major] from
the onset, but a lot of them, too, happened into it. A lot of them chose it. Some of
them happened into it..."
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Vid tidpunkten for intervjun arbetar hon med "student teaching" praktik,
pa en skola]. Det kr en del av utbildningen, dir hon och hennes kamrater
arbetar i skolor som lararassistenter. Hon berattar att detta pagar under en
stor del av terminen och att hon dels arbetar sida vid sida med larare, dels
leder klassundervisning sjalvstandigt. "We do a lot of teaching. It's for us to
learn the real live ropes of what's going on out there. It gives you more of a real
perspective on the job than just the classroom training can offer."

Jag fragar hur detta paverkar hennes fritid. Hon svarar: "This semester is
different... my time [at university, studying] is not homework. In stead, most
of my time is with little kids tugging on my shirt, you know. With little kids
making demands on me."

Nar det galler fritidsaktiviteter, sager hon:

Sometimes, it's just me and the cat, and we sit and read together, but... Usually

my leisure time involves other people. My fiance and I love to do a lot of athletic

things. We have a tennis court right there on our apartment property. We have

a swimming pool. We're camping next weekend. We like to hike. So we do a lot

of our exercise things together. We also go for walks together. And I go for walks

a lot with my mom, and my sister. We bought roller blades two years ago, so we

roller blade.... a lot.

Jag undrar hur pass regelbundna aktiviteterna dr, och hon svarar att fritiden
"...is more time we spend together, release time. That time is time
when nobody has demands on me but me."

Under intervjun har det framkommit att hon har varit aktiv i elevforeningar
och klubbar under gymnasietiden, och jag fragar om det fortfarande ar sa.
Hon svarar:

It was different in high school. Here on campus..., to get into all of that stuff ..,

ifyou wanted to be on the student senate, or..., I think, you pretty much have

to be a political science major... That's just not fir me.

Hon har inte tid till att syssla med sidana aktiviteter, eftersom studiema tar tid.
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Igot by in high school pretty easily without doing a lot of studying. Once Igot

here, I really had to hit the books. It is overwhelming, the first couple of years of

college, too, you're surprised at how much more studying it takes.



= Most important pastime:
going to cafés, pub, restaurant

= Subject group:
Physical educ./Kinesiology

Term 7/8
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Term 5/6 =

= Odd jobs: 9-16 hours per week

Age 20-24 =

= Odd jobs: 1-8 hours per
week

Subject group: Humanities 01

= Total study-time: 40h or more/week

= Most important pastime:
being with friends, acquaintancies

= Sporting activities: 8 hours or more per week

= Total study-time:
30-39 hours per week

= I do not have an
odd job right now

= Total study-time: 10-19 hours per week

= Odd jobs: 17 hours or more per week

= Term 9 or more = Married

= Most important pastime: sporting activities

= Scheduled study-time: 10 hours or less per week

= Financing the studies: 100 % of = Most important pastime:
being in the naturethe money comes from my parents

= Financing the studies: Between 85-99%
of the money comes from my parents

= Term 3/4

= Subject group:
Natural science

= Term 2
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Figur 8. Resultatet av en korrespondensanalys. Relationerna mellan ett antal kategorier som visar stu-

denternas fritidsvanor (fet stil) och ett antal kategorier som visar studiesituationen for studenterna (vanlig

stil). 112 manliga studenter, University of Wisconsin-Madison (USA).

I den ostra halvan av figuren ovan finner vi de studerande som laser idrottsut-
bildning (i nordostra delen av figuren) eller lararutbildning (sydostra delen).
Gruppen i den ostra halvan karaktariseras av att studenterna ar mellan 25 och
29 ar och att de laser pa termin 7 eller hogre. De studenter som ar gifta ater-
finns relativt ofta i denna grupp. De schemalagda studierna ar 10 timmar eller
mindre per vecka och den totala studietiden ar mellan 10 och 19 timmar per
vecka. Dessa studenter anger att idrott ar en viktig fritidssysselsattning och att
de ofta idrottar 8 timmar eller mer per vecka. Att vara i naturen ar en viktig
fritidsaktivitet for relativt manga av de studerande i denna grupp.
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De studerande som aterfinns i figurens sydvastra del kannetecknas av att de ar
relativt unga och att de laser pa termin 2, 3 eller 4. I denna grupp finner vi
ocksa kategorierna som anger att foraldrarna finansierar mellan 85 och 100
procent av studierna. Vi finner ocksa att den totala studiebordan i denna grupp
ligger pa mellan 30 och 39 timmar per vecka och att de studerande relativt
ofta tillhor amnesgruppen naturvetenskap. Studenterna som tillhor denna del
av figuren anger ofta att de inte har ett arbete vid sidan om studierna.

Slutligen, i figurens nordvastra del finner vi de manliga madisonstuderande
som anger att de har schemalagda studier 11-20 timmar per vecka och att de
har en total studietid av 40 timmar eller mer per vecka. De studenter som ar
20 till 24 ar, som laser termin 5/6 och som laser humaniora tillhor relativt ofta
denna grupp. Det ar i denna grupp vi oftast finner de studenter som anger att
de arbetar antingen 1 till 8 timmar eller 9 till 16 timmar per vecka vid sidan
om studierna. Viktiga fritidsnojen for dessa studenter ar att vara med vanner
och bekanta och att ga pa cafder, pubar eller restaurant.

Sammanfattning sa lingt av kapitel 8 och 9 samt ytterli-
gare nagra overgripande resultat

Omfattningen av medlemskap i motions- och idrottsklubbar i de bagge lan-
derna skiljer sig at. 55 procent av umeastudenterna uppger att de ar medlem-
mar i motions- eller idrottsforeningar, medan ungefdr 30 procent av madison-
studenterna uppger samma sak. Resultaten visar ocksa att studenterna i Umea
idrottar i stone utstrackning, jamfort med deras kamrater i Madison. Ett satt
att tolka detta ar att svenska och nordamerikanska ungdomar ar fostrade pa
olika satt vad ayser denna aspekt. Umeastudenterna ar kanske, sedan barns-
ben, socialiserade till att soka sig till motions- och idrottsaktiviteter, i storre
utstrackning an vad studenterna vid University of Wisconsin-Madison ar.2
Svenskarna är kanhanda tranade till att soka sig till filsisk traning?

2 Wittgenstein sager: Av naturen och genom en bestamd traning, uppfostran, dr vi 54 in-
stalkla att vi under bestamda omstandigheter ger ifrAn oss onskeyttringar. (Wittgenstein,
1992, 150.) Vi ar tranade att soka efter nagot, som tillfredsstaller oss, och att uttrycka
onskningar. Det ar kanske en sidan traning (som individerna har erhallit under upp-
vaxten) som paverkar och styr de svenska studenterna till att idrotta i storre utstrack-
ning an de nordamerikanska.
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En mojlig forklaring ar att synen pa motion/idrott och den manskliga krop-
pen skiljer sig It mellan Umea och Madison. Anta hypotetiskt att umea- res-
pektive madisonstudenten upplever otillfredsstallelse med den egna kroppen.
Anta vidare att graden av otillfredsstallelsen beror pi vilka ideal studenten
jamfor sig med och vilka jamforelsepunkter hon eller han har.3 En student ar
relativt missni5jd med den egna kroppen, om hon eller han uppfattar att andra
personer har en mer perfekt kropp och onskar sig en battre kropp. Hon eller
han anser kanske amen att det ar rimligt att hon/han ska ha det. Ponera att
motionsaktiviteter och idrott ar generellt vanligare i Sverige, och inom svenska
studentgrupper, jamfort med situationen i USA. Anta ocksa att det ar ett
stone socialt tryck pa individen/studenten i Umei/Sverige att skota kroppen
och att uppvisa en kropp som inte ar fet. Da kan foljande galla: Nar en stu-
dent i Umea betraktar den egna kroppen och upplever en viss grad av otill-
fredsstallelse leder denna situation till att studenten ser sig omkring och iakt-
tar andra studenter och kamrater. Eftersom idrott ar en vanlig sysselsattning
vid Umea universitet, ser studenten det som naturligt att motions- och id-
rottsaktiviteter ar ett satt att forandra sin situation. Nar studenten dessutom
marker att det sociala trycket att uppvisa en icke-fet kropp ar stort, okar chansen
att studenten ifrIga ska borja motionera/idrotta, jamfort med situationen i
Madison.

Det finns skillnader och likheter mellan amnesgrupper i de bagge landerna,
vad ayser medlemskap i motions- och idrottsklubbar. Resultaten visar att
omfattningen av medlemskapet ar hogst bland idrottsstudenterna i bide Umea
och Madison. Nagra av idrottsstudenterna planerar att bli larare i arnnet idrott.
De bar naturligtvis inom sig en bild av hur en sIdan larare ska vara. Denna
bild paverkas och forstarks ocksa av utbildningssystemet.

3 Har as jag paverkad av Runcimans texter och teorier om relativ deprivation. Runciman
analyserar ...the relation between the inequalities in a society and the feelings of acquie-
scence medgivande, accepterande] ... to which they give rise... (W Runciman, 1966,
Relative Deprivation and Social Justice. London: Routledge, 3.) Hans tes ar att People's
attitudes to social inequalities seldom correlate strictly with the facts of their own position.
(Runciman, 1966, 3.) Enligt Runciman beror graden av deprivation och otillfredsstal-
lelse hos individen dels pa hur individen kanner sig, dels pa hur situationen i omgiv-
ningen upplevs av individen.
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The educational system helps integrate youth into the... system... The... social

relations in education not only inures vanja/harda] the student to the
discipline of the workplace, but develops the types ofpersonal demeanour, modes

of self - presentation, self-image, and social -class identification which are the

crucial ingredients of job adequacy. (Bowles & Gintis, 1976, 131.)

Mot bakgrund av detta citat kan man anta att idrottsstudenterna, genom att
idrotta och motionera, skapar och underhaller den egna identiteten som la-
rare i skolamnet idrott.

I Umea ar det relativt enkelt att identifiera vilken amnesgrupp som har den
lagsta andelen medlemmar i motions- och idrottsforeningar. Det ar den hu-
manistiska. Det ar mojligt att anvanda Goffinans syn pa gruppnormer och
individens handlingar for att tolka detta. Han anser att varje grupp har en
idealnorm, som individerna forsoker leva upp till. Enligt denna norm finns
det fritidsaktiviteter som ar larnpade att syssla med, samtidigt som det finns
andra aktiviteter som inte at det.

Om en individ ska kunna leva upp till idealnormerna under sitt framtra-
dande matte han aystd fiiin eller dolja alla handlingar som ar oforenliga med

de normerna. (Goffman, Jaget och maskerna, 44.)

Utifran Goffmans teorier, kan vi anta att humanisterna tenderar att soka sig
till andra foreningar an motions- och idrottsforeningar, eftersom ett medlem-
skap i motions- och idrottsforeningar kanske strider mot idealnormen for en
humanistisk student. Sanningen at dock mer komplicerad an sa, vilket den
komparativa analysen visar. Motsvarande resultat gar inte att finna i Madison.
Det vill saga, medlemskap i motions-/idrottsforeningar ar lika vanligt bland
humanister, som bland lararstudenter och naturvetenskapliga studenter i Madi-
son. Det gar inte att saga att den humanistiska amnesgruppen i Madison har
den lagsta andelen medlemmar i motions- och idrottsforeningar. Var hamnar
vi da, i analysen av dessa resultat? Det finns atminstone tva satt att granska
dessa forhallanden. Ett ar att stalla fragan huruvida humanisterna i Umea har
en starkare idealnorm, jamfort med madisonhumanisterna. En annat satt at
att fundera Over vilka studenter som ingar i denna undersolming. Kan det
vara sa att urvalet av studenter vid de bagge orterna ar sa pass olika, att vi far
dessa skilda resultat?
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Ett av de mera sarskiljande resultaten i denna undersokning ar skillnaderna
mellan landerna vad ayser studenternas arbete vid sidan om studierna. Resul-
taten visar att 21 procent av studenterna i Umea har ett arbete vid sidan om
studierna. I Madison ar siffran betydligt hogre. Cirka 70 procent av stud-
enterna i Madison uppger att de har ett arbete vid sidan om studierna.

De studenter som arbetar pa detta vis i Madison, arbetar dessutom i stone
omfattning (fler timmar per vecka), jarnfort med de extraarbetande studen-
terna i Umea.

Tabdl 16. Arbetstid (arbete vid sidan om studierna). Observerad frekvens och

radprocent. Data flan Umeil universitet och University of Wisconsin-Madison.

1-8 a 9-16 a 16 Totals

Umeli 61 (74) 16 (20) 5 (6) 82 (100)

Madison 64 (23) I 1 1 (44) 86 (33) 261 (100)

Totals 125 (36) 127 (37) 91 (27) 343 (100)

a Antal timmar per vecka.

Av tabellen framgar att 6 procent, av de umeastudenter som arbetar vid sidan
om studierna, arbetar 16 timmar eller mer per vecka. I Madison anger 33
procent, av de studenter som arbetar vid sidan om studierna, att de arbetar 16
timmar eller mer per vecka.

Av den resultatredovisning som presenterats, framgar ocksa att det finns
skillnader mellan amnesgrupperna, vad ayser arbete vid sidan om studierna.
Bland de naturvetenskapliga studenterna i Umea anger endast 9 procent att
de har ett sadant arbete. Aven i Madison uppger studenterna i den naturve-
tenskapliga amnesgruppen att den i minst omfattning arbetar vid sidan om
studierna.

Resultaten visar. att de mest populara fritidssysslorna i Umea ar att utova
idrott, att vara i naturen och att vara med vanner /bekanta. 30 procent av
umeastudenterna sager att idrotten betyder mest for dem, i jamforelse med
andra fritidssysslor. 11 procent tillskriver alternativet att vara i naturen samma
betydelse. 10 procent sager att umganget med vanner och bekanta ar det vik-
tigaste.

De vardefullaste fritidsaktiviteterna for studenterna i Madison ar att utova
idrott, att vara med vanner och bekanta och att vara med partnern/familjen.
21 procent av studenterna i Madison sager att fritidssysslan att utova idrott, ar
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den mest betydelsefulla fritidsaktiviteten for dem. 13 procent sager att um-
ganget med vanner och bekanta betyder mest och 6 procent tillskriver urn-
ganget med familjen/partnern samma mening.

Korrespondensanalysen

I kapitel 8 och 9 anvandas korrespondensanalysen for forsta ga'ngen i avhand-
lingen. Resultaten visar att det ar mojligt att anvanda korrespondensanalysen
for att belysa och forsta de komplexa relationerna mellan a ena sidan fritids-
vanor och a andra sidan sociala data om ursprung och studiesituation.

Idrottsrelaterade kategorier ar ndra varandra i figurerna; de ar positionera-
de tillsammans i en relativt avgransad del av korrespondensanalysens figurer.
Detta indikerar att dessa idrottsaktiviteter utovas av en grupp studenter, som
skiljer sig fran andra studerande vid universiteten. Dessa studenter, som idrot-
tar i stor utstrackning, karaktariseras till exempel av att bagge foraldrarna ofta

ar hogt utbildade och arbetar som hogre tjanstemdn. (Se figur 3, kapitel 8;
och figur 6, kapitel 9.) Detta samband mellan a ena sidan foraldrarnas utbild-
ning och yrken och a andra sidan studenternas motionerande och idrottande
framkommer som ett resultat av korrespondensanalysen. Denna metod är dock

inte absolut nodvandig for att man ska kunna visa detta resultat. Vi skulle
kunna pavisa samma facit om vi, istallet for den komplicerade korrespondens-

analysen, bade amain oss av mer konventionella metoder till exempel ge-

nom att redovisa data i enkla tabeller. Varfor behovs da korrespondensanalys-

en overhuvudtaget? Fortjansten med korrespondensanalysen ar att den visar
en mer nyanserad och rikare bild, av den verklighet som vi forsoker forsta.
Den visar att situationen for studenterna ar mer komplicerad an vad en kors-
tabell med tva variabler kan visa; av figurerna framgar att det ar fler variabler

som samverkar.

Sambandet mellan studentens uppvaxtmiljo och nuvarande fritidsvanor
framkommer aven i intervjuanalysen. Avhandlingsresultaten visar ocksa att
det ar mojligt att kombinera korrespondensanalysens resultat med intervju-

analyser och att anvanda citat for att belysa situationen for de grupper som
identifierats med hjalp av denna statistiska metod.

Arbetet med att undersoka studenternas fritidsvanor i relation till sociala
forhallanden och studiesituation visade att de kvinnliga och manliga stud-
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enternas fritidsvanor borde studeras och presenteras var for sig, i denna un-

dersokning. Den statistiska analysen ayslojar att omstandigheterna for dessa
tva grupper skiljer sig at. Figurerna vicar att det for kvinnorna finns ett sam-

band mellan civilstand och Braden av motionerande och idrottande. For de

manliga studenterna saknas motsvarande monster.
Forskare har i tidigare studier betonat vikten av att studera kvinnors och

mans fritidsaktiviteter men att samtidigt aven beskriva ramarna for dessa akti-

viteter. Dessa ramar hjalper oss att forsta varfor vissa aktiviteter ar populara
bland man medan andra aktiviteter kr mer vanliga bland kvinnor, sager Hen-

derson i en forskningsrapport fran 1995:

Ndr aktiviteter kraver mycket tid och/eller pengar, sasom att vara amator-
musiker, maratonkpare eller bergskliittrare, dr det ofia mansdominerande ak-

tiviteter. Manga kvinnor kiinner att de inte har resurser att iigna sig at sadana

aktiviteter, varken tidsmassigt eller ekonomiskt. Dessa kvinnor soker sig istalkt

till mindre kravande aktiviteter som passar' bittlre med deras ansvar for hem

och familj. (Henderson, 1995, 33.)

De samband mellan kon, civilstand och idrottande, som korrespondensanalysen

pavisar, kan forklaras med hjalp av den tes som Henderson presenterar i cita-

tet. Kvinnor prioriterar inte idrottandet, i lika stor omfattning som mannen,

nar livsvillkoren forandras; de blir aldre, de flyttar ihop med en partner, gifter

sig eller skaffar barn.

Henderson anser att det ir av stor betydelse att olika aspekter av kvinnors

liv och upplevelser studeras och analyseras.4 I min undersokning har jag for-

sokt genomfOra en sadan analys av savg kvinnors som mans situation och vi

har sett att korrespondensanalysen kan anvandas for att gora detta.

Henderson menar att feministisk forskning kan vara ett medel for att undersoka un-
derliggande sociala strukturer, som ligger till grund for forskningsmodeller och resultat

(Henderson, 1995, 35).

Kapitd 9. Maclisonstudenternas fritid 171



Intervjuanalyserna

Sa langt en resumering av enkatdata. Lit oss se vad intervjuanalyserna har
gett. Av dessa analyser framgar att flera studenter anser att det i princip ar
omojligt att bars studera utan att samtidigt sysselsatta sig med nagot pa fritiden.

De menar att fritidssysslorna kan fungera som ett slags supplement till
studiearbetet. Vidare klargor studenterna att man, som effektiv student, ibland

maste vara disciplinerad. Det innebar i sin tur att man bor kunna strukturera
sin tillvaro pa ett lampligt satt. Fritidsaktiviteterna hjalper till att strukturera

studierna, menar de, och kan Ora det lattare att studera.

Resultaten visar att studenter ser fritidsaktiviteter som nagot vasentligt. De

anser att det finns ett slags samspel eller symbios, mellan studierna och fritid-

en/fritidsaktiviteterna.

En slutsats av intervjuanalysen, ar att flera studenter tillskriver motions-
och idrottsaktiviteter en relativt stor betydelse. Ett antal uppger ocksa att de

idrottar regelbundet. Vidare, studenterna sager att de behover ett luftombyte
emellanat, nar de studerar. Ett satt att uppna detta, ar att kombinera studier

med regelbundna motions- och idrottsvanor. Nagra studenter upplever att
det ar lattare att studera efter ett motionspass. Den spontana reaktionen pa
dessa studenters uttalanden ar att fokusera intresset mot de fysiska aktivite-

terna; vilka fysiska aktiviteter ar det de talar om och vad betyder just dessa?

Forhallandet kan dock vara svartolkat, vilket diskuteras nedan.

Fritiden ar ()dui nagot som har en potential att stora studierna. Studen-
terna menar att det ibland ar svart att kombinera studierna med fritidsalctivitete-

ma. Det stora utbudet av fritidsaktiviteter innebar att de fiesta studenter alltid

kan finna nagot att Ora, vid sidan om att studera. Detta kan leda till pro-
blem, enligt nagra studenter. Resultaten visar att studenter ibland upplever
konflikter mellan det egna studiearbetet och sina fritidsaktiviteter. Problemen

kan vara av varierande art och tidvis upplever studenterna ingest pa grund av

att studieambitioner och fritidssysslor krockar. Det galler att ha sjalvdisciplin,

menar ett flertal studenter, och att finna en jamvikt mellan studiearbete och
fritidsinriktad verksamhet.

Nar studenterna tar stallning till vad som ar viktigast, studierna eller friti-

den, menar de fiesta att studierna ar det fundamentala. Nagra motiverar detta
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med att de till syvende och sist at studenter, och att de darigenom i forsta
hand ska prioritera studierna.

Vissa motiverar sitt fokus pa studiearbetet utifran ett slags ekonomiskt re-

sonemang. De menar att det inte ar forsvarbart att prioritera studierna lagt,
eftersom det kostar pengar att studera. Ett annat resonemang galler studiernas

betydelse for det kommande yrkeslivet, i jamforelse med fritidsaktiviteternas
mera avkopplande funktion. Fritidsaktiviteterna har en mer kortsiktig mdl-

sattning, menar de.
Sammanfattningsvis at motions- och idrottsaktiviteter viktiga for flera stu-

denter. Nagra studenter tillskriver ocicsa idrottandet en viss betydelse i rela-

tion till studiearbetet. De kopplar samman idrotts- och studievanor och me-

nar att studierna gar lattare om de motionerar regelbundet.

Hur ska man tolka denna utsaga fran studenterna? Ett till synes naturligt

satt att Ora det, ar att analysers dessa tva fenomen fysiska aktiviteter och

studiearbete utifran ett antagande om att fysiska aktiviteter fyller vissa bas-

behov.5

I forskningen om manniskors fritid och motions- och idrottsvanor ater-
films ofta en grundtes om att alla manniskor har ett basbehov av att rora pa sig

och att leva ett fysiskt aktivt liv.6 Oaysett om tesen ar verbaliserad eller ej,
utgar forskaren &in den nar hon eller han studerar manniskors fritidsvanor

for att se vilka behov som fysiska aktiviteter (motions- och idrottsaktiviteter)

tillfredsstaller. Detta leder till att forskningen fokuseras mot dessa fysiska akti-

viteter. For den typ av forskning som analyserar studenters studie- och fritids-

vanor kan detta innebara, till exempel, att man studerar sambanden mellan
fysisk aktivitet och studieframgang.7 Detta satt att resonera har sina poanger

5 Tanken om an manniskan har basbehov aterfinns i den tidigare forskningen. Vissa
forskare havdar an alla manniskor har samma grundlaggande basbehov, som maste
tillfrecisstallas. Se till exempel L. Doyals & I. Goughs A Theory of Human Need (Lon-
don: MacMillan, 1991).

6 Manga gar' iger ar tesen uttalad och anvands som en klarlagt utgangspunkt, men ibland
at den mer dold, som ett implicit grundantagande van riktighet man utgar ifran. Vart
att notera ar att jag dock inte bestrider det allmanna antagandet om an manniskor kan
sagas ha basbehov. Tesen om att manniskor har ett basbehov av an rora pa sig och an
vara fysiskt aktiv ifragasans inte heller.

7 Svartbo & Sjostrom, 1996, Sambandet motion och studieresultat.
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men det finns andra satt att analysera och forsta fritidsvanor. Sart som inte
nodvandigtvis fokuserar de fysiska aktiviteterna.

Anta att det behov som idrottandet fyller har litet att Ora med idrottandet;
att idrottandet aven har andra inneborder, vid sidan om det fysiska. For vissa
kan det kanske handla om ett slags jakt pa forstroelser. Nu havdar jag inte att
alla studenter soker sig till fritidsaktiviteter enbart i en jakt efter distraktion
fran vardagen. Vad som ayses ar snarare att vissa kanske framfor alit de
relativt unga studenterna? utfor aktiviteterna som ett slags avbrott i den
tomma och trista vardagen.8

Dessa forstroelser fyller ett behov som har att Ora med manniskans so-
kande efter tidsfordriv. Detta sokande har kommenterats av tankare under
ling tid i den akademiska debatten, till exempel av Pascal i boken Tankar kin
1670. Andra tankare har ocksa noterat manniskans sokande efter forstroelser
och standiga jakt efter nya upplevelser.

[The] field of new experiences the desire for heightened states of stimula-

tion, physiological expansion, change, adventure, thrill shock. Drink and drugs

are an expression of it, and interest in "sensations", reports of scandal crime

and disaster in the press, and these accounts are the artistic aspect of the drink

habit. Games and p&y are more organized expressions. Hunting and scientific

pursuits contain the pattern, and it is interesting that language has applied the

name "pursuit" in both connections. (Thomas, 1966, 141.)

Av ovanstlende citat frin W.I. Thomas framgar att manniskans liv kanneteck-

nas av standiga forsok att finna nya handelser och aventyr. Han menar ocksa

att motions- och idrottsaktiviteter kan ses som ett uttryck for detta sokande.

8 Den som inte ser varldens tomhet maste 4alv vara mycket tom. Alla ser den emellertid,
utom de unga manniskorna som dr helt fangna av sinaftrstraelsers larm och av tankar pa
framtiden. Men berava dem deras forstroelser, och man skall fa' se dem fbrtorka av leda!
(Pascal, 1971 [1670] , 93.)

Langre fram i boken diskuterar Pascal hur vi manniskor sallan tycks leva i nuet: Vi
tar framtiden i forskott, vi vill liksom paskynda den, som om den drojde med att infinna
sig. Eller ocksa ftrlorar vi oss i det.Pflutna for att &lila fast det, som om det flog for fort.
SA barnsliga dr vi, att vi irrar omkring i tider dar vi inte har nagot att Ora, utan att ails
bry oss om det som nu verkligen dr vart. Och sa lattsinniga, att vi ftrlorar oss i tider som
inte langre dr, medan vi tanklost later den enda tid som dr verklig for oss glides oss ur
handerna. Det beror pa att nuet vanligen plagar oss. (Pascal, 1971 [1670], 98.)
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KAPITEL 10

Umeastudenternas idrottande

Nar det galler studenternas motionsaktiviteter och idrottande har jag valt att
analysera vilka aktiviteter som ar de mest populara och i vilken omfattning som
aktiviteterna utfors. Darefter beskriver jag uppfattningar om motions- och
idrottsaktiviteter bland studenterna. Till slut genomfors en korrespondensanalys

av ett relativt stort datamaterial, dar data om studenternas idrottsvanor ana-
lyseras i forhallande till demografiska data, data om socialt ursprung och om
studiesituationen. Syftet ar att teckna en bred bild av vad studenterna gor nar
de idrottar och att analysera dessa aktiviteter i relation till olika aspekter och
variabler som ar av intresse i studien (se figur 2, kapitel 4).

Studenterna i undersokningen ar inte bara studenter i mina ogon utan ocksi,
i manga fall, unga manniskor. Ungdomar idag har storre mojligheter att fri-

gora sig fran gamla familjetraditioner och normer, jamfort med situationen
for ett antal decennier sedan.' Fritiden och det egna idrottandet kan dad&
vara en plats dar unga individer bryter gamla vanor fran hemmet for att prova
nagot nytt. Mot denna bakgrund ar det intressant att anvanda korrespon-
densanalysen for att studera studenternas motions- och idrottsvanor i forhal-
lande till deras sociala ursprung. Vilka eventuella forbindelser finns mellan
foraldrarnas respektive studenternas motions- och idrottsvanor och hur kan
den statistiska analysen hjalpa oss att pivisa dessa kopplingar?

' Jamfor Ziehe (1986 & 1989). For en diskussion om hur en deltagande i idrottsaktiviteter,
i en eller annan form, kan mojliggora for individer an frigora sig fran traditioner och
ideal, se Rowe (1995).
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Idrott ar populfirt bland mfinga

Resultaten visar att idrott ar en popular fritidsaktivitet bland manga studen-
ter. P5. enkatfragan "Vilken fritidsaktivitet betyder mest for dig?" svarar unge-
far en tredjedel av studenterna att det ar idrott (Se kapitel 8).

Flera studenter sager ocksa att det ar vanligt att idrotta; att det finns en
idrottskultur vid Umei universitet. Pa fritiden sa "sportar minga studenter",
menar de. Vissa havdar ocksa att Umea universitet ar kant for att minga av
dess studenter idrottar pa fritiden.

Vad gor man, som student i Umea*, vilka stallen gar man till och...?
Nat som ar otroligt bra har i Umed det arju IKSU da sa k&rt [En

sportanlaggning, se kapitel 5], for ddr har du tilkang till ally mojliga
hsiska aktiviteter... (Manlig lararstudent, 23 ar.)

Hur minga timmar per vecka idrottar studenterna? Jag har sammanstallt enkat-
svaret pa denna fraga i nedanstlende tabell:

Tabell 17. Tid som agnas at idrott, fcirdelat pa amnesgrupper.

Larar

n 132

Natur
n 108

Hum
n 107

Idrott
n 48

Totals

n 395
0 timmar/vecka 5 4 10 0 21 (5)

0,1-3,9 tim/v. 58 54 57 10 201 (52)

4,0-7,9 tim/v. 24 31 23 48 115 (29)
> 8 tim/v. 11 11 8 40 53 (13)
Ingen uppgift 2 0 2 2 5 (1)

Totals 100 100 100 100 n 395 (100)

Not: I cnkatfrigan definierades idrottsutovande sombsiska aktiviteter

dar individen vanligen byter om till sportdrilkt och /eller duschar efierat.

Av tabellen framgar att 5 procent av studenterna uppger att de inte idrottar
ails (0 timmar per vecka). 94 procent sager att de sysslar med nagon form av
idrott eller fysisk aktivitet atminstone nagon gang per vecka.

Gar det att se nagra skillnader mellan de olika amnesgrupperna i tabellen?
Ja, humanisterna idrottar i mindre utstrackning, jamfort med de &riga, medan
idrottsstudenterna idrottar i storst utstrackning.2 I ett slags mellanposition

2 Borjesson (1994) visar ocksa att intresset for idrott ar mindre bland de studenter som
studerar humaniora.
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aterfinns studenterna fran naturvetenskaplig utbildning och lararstudenterna,
som idrottar mer an humanisterna men mindre an idrottsstudenterna.

Tabell 18. Tid som agnas it idrott, fonielat pi kon.

Kvinnor

n 230

Min
n 163

Totalt

n 395

0 timmar /vecka 5 6 21 (5)

0,1-3,9 tim/v. 56 43 201 (52)

4,0-7,9 tim/v. 28 31 115 (29)

> 8 timmar /vecka 9 19 53 (13)

Ingen uppgift 2 1 5 (1)

Totals 100 100 n 395 (100)

Av tabellen framgar att kvinnliga studenter oftare forekommer i intervallet
0,1-3,9 timmar idrott per vecka, jamfort med mannen. Vi ser ocksa att man-
nen anger att de sysslar med idrott i mer an 8 timmar per vecka i storre ut-
strackning an de kvinnliga studenterna. Vad beror detta pa? Det ar naturligt-
vis svart att saga exakt, utifran de begransade data vi har att tillga hat En
mojlig forklaring ar att svenska kvinnor, generellt sett, agnar fdrre timmar 51
idrott, vilket i sin tur beror pa konsrelaterade fritidsmonster, som individerna
tillagnar sig tidigt i barndomen/ungdomen. Sadana konsrelaterade idrotts-
vanor ar kartlagda i tidigare svensk forskning. Patriksson (1990), till exempel,
visar i en riksrepresentativ enkatundersokning bland svenska ungdomar (i al-
dern 7-18 ar) att pojkar agnar sig at tavlingsidrott i stiirre omfattning an vad
flickor

Vi har nu diskuterat omfattningen av aktiviteterna, men vilka aktiviteter ar
det da som studenterna agnar sig at? De mest populara motions- och idrotts-
aktiviteterna bland studenterna i Umea visas i nedanstaende tabell, uppdelat
pa de fyra amnesgrupperna.
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Tabell 19. De popularaste motions-hdrottsaktiviteterna.

Larar Natur Hum Idrott Totals

n 132 n 108 n 107 n 48 n 395

Workout/aerobics 14 15 19 6 58 (15)

Joggning 11 12 14 8 46 (12)

Fotboll 7 8 6 17 32 (8)

Promenader 8 5 12 2 30 (8)

Volleyboll 2 7 7 2 19 (5)

Innebandy 5 9 1 2 19 (5)

Simning 5 2 5 0 14 (4)

Alpin skidalcning 2 6 2 4 13 (3)

Badminton 8 1 2 0 13 (3)

Styrketraning 2 3 4 6 12 (3)

Hastridning 5 2 2 0 10 (3)

Kampsport 2 5 1 0 9 (2)

Cykel 4 0 4 0 9 (2)

Basket 2 3 1 4 9 (2)

Gymnastik 4 1 1 4 9 (2)

Langdslcidakning 2 2 1 4 8 (2)

Orientering 1 2 0 8 7 (2)

Golf 2 1 1 2 6 (2)

Dans 2 3 0 0 5 (1)

Tennis 2 0 1 2 5 (1)

Annan aktivitet 10 14 12 25 53 (13)

Ingen uppgift 1 0 7 2 9 (2)

Totals 100 100 100 100 n 395 (100)

Not: Studenterna Fick besvara fragan vilken frisk aktivitet som betyder mest fiir dem.

Totalt sett hamnar tva individuella idrotter/motionsaktiviteter i topp: Workout
och joggning. Nummer fyra pa listan, promenader, dr ocicsa en aktivitet som
kan utovas individuellt.

Har benamns aerobics, joggning och promenader som individuella sysslor,
for att sarskilja den typen av aktiviteter &In lag-idrotter (exempelvis inne-
bandy). Aven om de kallas individuella aktiviteter, ar de naturligtvis inte helt
solitara handlingar (speciellt inte workout/aerobics).

Bland humanisterna, jamfort med ovriga amnesgrupper, finner vi ett rela-
tivt starkt intresse for promenader som motionsform. Fotboll ar av nagon
anledning populart bland idrottsstudenterna. I denna grupp dr workout/aero-
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bics mindre populart, i relation till de ovriga aktiviteterna workout ar an-
nars mycket populart i den totala studerandegruppen.

Nar man analyserar aktiviteterna uppdelat pa kon framkommer fler intres-
santa trender i datamaterialet (Se tabellen nedan).

Tabell 20. De popularaste aktiviteterna, uppdclat pa kon.

Kvinnor

n 230

Man

n 165

Totals

n 395

Workout/aerobics 25 1 58 (15)

Joggning 11 12 46 (12)

Fotboll 3 15 32 (8)

Promenader 10 5 30 (8)

Volleyboll 4 5 19 (5)

Innebandy 3 8 19 (5)

Simning 5 1 14 (4)

Alpin skidakning 3 4 13 (3)

Badminton 0 8 13 (3)

Styrketraning 2 5 12 (3)

Hastridning 4 1 10 (3)

Kampsport 1 4 9 (2)

Cykel 3 1 9 (2)

Basket 3 1 9 (2)

Gymnastik 4 0 9 (2)

Langdskidakning 2 2 8 (2)

Orientering 2 1 7 (2)

Golf 1 2 6 (2)

Dans 2 0 5 (1)

Tennis 0 3 5 (1)

Annan aktivitet 9 19 53 (13)

Ingcn uppgift 3 2 9 (2)

Totalt 100 100 n 395 (100)

Tabellen visar att kvinnorna i Umea uppskattar workout, joggning och pro-
menader medan mannen ocksa foredrar joggning men darutover fotboll och
innebandy. Ett satt att tolka dessa resultat dr att kvinnorna uppskattar indivi-
duella aktiviteter i stone utstrackning an mannen. Denna slcillnad mellan ko-
nen aterfinns aven i madisonundersokningen, vilket jag kommer att diskutera
langre fram.
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Synen pa idrott och amnesgrupper

Foljande intervjuanalys bygger pa svaren pa fragor som ror uppfattningar om
motions-/idrottsaktiviteter i olika amnesgrupper. Deis har svaren pa intervju-
fragor av typen "vad ar synen pa idrott i din amnesgrupp?" anvants, dels har
svar pa allmanna fragor av typen "finns det nagot som ar kannetecluiande for
de studenter som Taste pa din utbildning/nagot som kannetecknar den student-

gruppen?" anvints.
Sammanfattningsvis framkommer asikter av tva typer: Deis att idrottsin-

tresse (vilka idrotter man sysslar med och i vilket omfattning) har generella
likheter inom hela studerandegruppen, dels att man kan se olikheter mellan
skilda amnesgrupper. Jag kommer att diskutera skillnader och likheter mellan
Umea och Madison i denna fraga langre fram, men redan nu kan sagas att det
pa denna analysniva finns likheter. Bade i Umea och i Madison finns namli-
gen dessa tva asikter representerade bland studenterna, det vill saga att indivi-
dens intresse for vissa motions-/idrottsaktiviteter antingen paverkas eller inte
paverkas av den amnesgrupp som individen tillhor.

Inga skillnader mellan amnesgrupper vad ayser idrott/motion

Citat fran den kategori studenter som anser att det inte finns nagra skillnader
mellan studenter fran olika amnesgrupper, vad ayser motion/idrott, analyse-
ras harnast.

Det forsta citatet kommer ifran en manlig naturvetare, som f'ar fragan vil-
ken roll motionsidrott spelar for naturvetarstudenter och han svarar: "Jag vet
inte. Det ar antagligen lika stor roll som for vilken grupp av studenter som
heist. Jag tror att, det ar sa individuellt. ...det verkar som att folk idrottar
valdigt mycket... overlag, sa att saga." (Umea nr. 4) Hans forklaring ar inte
ovanlig utan den delas av flera andra; det individuella idrottsintresset anses
vara en typ av intresse som aterfinns bland manga studenter. Det andra citatet
innelaller ungefar samma synpunkter. Det kommer fran en kvinnlig student,
som sager:

180

Dom fiesta [studenter] motionerar... Jag tror... overhuvud taget..., att manga

har hal& pa med en idrott nar dom har varit sma. Och ndr de laver upp...
utav farten firtsatter de. De trivs med det och firtsatter. Och det ar manga,
tycker jag, som verkar rora pa sig.

(Kvinnlig naturvetare, Umea nr. 12.)
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Hennes forklaring, till detta allmanna idrottsintresset, tycks vara att indivi-
derna formas i barndomen/ungdomen till att uppskatta idrott. Detta intresse
finns sedan kvar nar personen i fraga borjar studera oaysett vilken inrikt-
ning studierna har.

Motions-/idrottsintresset skiljer sig at Indian amnesgruppema

Men det dr inte alla som har den uppfattningen. Flera studenter sager att vad
man Or fritiden, vad ayser motion/idrott, paverkas av vilken amnesgrupp
man tillhor.

Att vara ute i naturen ar en popular fritidssyssla bland minga studenter.
Flera studenter sager att intresset for naturen ar extra starkt i vissa studerande-
grupper. "De fiesta, som jag fanner, ar ganska intresserade av att vara ute i
naturen och sa dar", sager en kvinnlig naturvetare (Urn 19). Nu har kanske
skogsvistelser inte nagot direkt samband med att motionera aktivt, kan tyckas,
men studenterna havdar att det finns ett samband. En annan student sager:

Om man ser pa oss biologer, sa dr vi viikligt mycket ute i skog och mark.

Och det tror jag ingen annan studentavdelning toppar. Men det dr ju rats
sjavklart. Det liggerju mer i amnets natur eller vad man ska saga. Det an val

ingen, vad ska man saga..., personlighetsskillnad utan det ar ju bara det att vi

tycker om... Det vi Laser, finns ute i naturen... och, for att eiverhuvud taget

kunna titta pa det, sa maste vi ut. Det ar ju sant ocksa. II
Hur ser studenterna pa fysisk aktivitet, i din studiegrupp? Ar det nan-

ting som ni studenter hailer pa med?
Det ar ju rate manga som tranar ndnting. [ Langre pawl Och..., jag me-

nar. Det ar ju... [Langre paus.] Sen..., biologi... I och med ate vi dr mycket ute

och gar i skogen och sa diir sa. [Langre Det beror pa vad man ska rakna

till brisk aktivitet, men jag menar... Det dr ju..., motion i alla fall, nar man
ar ute och gar. Jag menar, om man an ute en vecka och gar atta timmar om

dan, sa ar det motion, heft klart.

Hur ofta ar man ute pa sana grejer nar man laser biologi?
Dom har langre det ar ju bara en gang per termin. Och sen (la sa brukar

man juflirsoka ha nan dag d4 och da. Grejen med biologi ar ju ate vi ar ju lite

begriinsade till sommaren. Vintern an det ju inte mycket sant &in Ja i och for

sig Arna terminen hade vi en vecka da vi laste vinterekokgi. Och da var man

ju ute en vecka. Men annars an det. Men det ar ju raft mycket, i och med ate

intresset runt omkring sa ordnas egna uYlykter och dr ute och tittar pa fagel

och sa diir sa att. (Manlig naturvetare, Umea nr. 32.)
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Citatet ovan visar att det finns en syn pa motion och idrott, kanske framst
bland biologistuderande, dar skogsvistelser kopplas samman med motione-
rande. Dessa studenter ar ocksa medvetna om att de tillbringar en stor del av
tiden i naturen, jamfort med ovriga studenter vid universitetet.

Det finns en fokusering mot idrott bland studenter pa idrottsutbildningar,
sager flera studenter. Denna fokusering beskrivs exempelvis av foljande stu-
dent:

Naturligtvis ar vi idrottsintresserade, pa ett eller annat satt, allihopa. Dom
fiesta av oss hailer ju pa aktivt med ranting. Dom som inte gar det, har an-
tingen gjort det tidigare eller sa ar dom intresserade av att arbeta inom rubs

idrott. Det ar yid det som sdrskiljer oss.

(Manlig idrottsstudent, Umea nr. 27.)

Intresset for idrott och balsa finns bland flera andra idrottsstudenter i inter-
vjuundersokningen. Detta gemensamma intresse skapar en stark gruppkansla
(pa samma satt som intresset for skog och natur skapar en gruppkansla bland
biologerna).

Relationerna mellan vanor och uppfattningar (har: hur mycket en individ
tranar /idrottar och individens olika uppfattningar om motion/idrott) ar kom-
plicerade, om man samtidigt tar hansyn till individernas sociala ursprung och
nuvarande studiesituation i analyserna. Jag har i tidigare kapitel argumenterat
for en sadan analys i Bourdieus anda. Bourdieu sager:

...one must first realize that a particular sport cannot be analyzed independently

of the totality of sporting practicer one must conceptualize the space ofsporting

practices as a system within which each element receives its distinctive value. In

other words, to understand a sport, whatever it may be, one must locate its
position in the space of sports. II This space of sport must then be related to

the social space of which it is an expression. (Bourdieu, 1988a, 154.)

En sadan analys kan utforas med en relationell statistisk analys, som korre-
spondensanalysen, dar en biM tecknas av sambanden mellan ett stort antal
kategorier.
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Korrespondensanalys av idrottsvanor

I nastkommande korrespondensanalys ingar data som beskriver vad studen-
terna gor (idrottsvanor) samt data betraffande deras studiesituation och so-
ciala ursprung. Resultaten av analysen redovisas i en och samma figur.3

Analyserna utgick fran ett stort antal variabler. (Se bilaga 3.) Sammanfatt-
ningsvis ar det variabler som beskriver socialt ursprung (exempelvis foraldrar-
nas hogsta utbildning), sociala forhallanden och studiesituation (till exempel

civilstand och antal timmar schemalagd undervisning per vecka), fritids-/
idrottsvanor (exempelvis medlemskap i forening) och uppfattningar om idrott

(till exempel motiv for att idrotta).
I foljande korrespondensanalyser analyseras de kvinnliga och de manliga

studenterna var for sig och figurerna tolkas utifran ett klustertankande, likt
tidigare analyser i avhandlingen. Det innebar att jag studerar de kategorier
som korrespondensanalysen positionerar tillsammans i figurerna. Ibland ana-
lyserar jag ocksa vilka kategorier som hamnar i opposition. Med andra ord,
vilka kategorier som, i relativ stor utstrackning, ar pa motsatt sida om mitten

(origo).
Att vissa kategorier ar i fet stil ar inte nagonting som korrespondensanalysen

fastslagit (se fotnot 10, kapitel 8). Det ar jag som valt att markera vissa katego-
rier pa detta salt, sa att de blir lattare att firma. De kategorier som ar mark-
erade med fet stil ar de som beskriver vad studenten gor (exempelvis hur manga
timmar hon eller han idrottar varje vecka och tillsammans med vem) och
vilka uppfattningar studenten har (till exempel om den egna kroppen/utseen-

det).

3 I tidigare resultatkapitel har a ena sidan studiesituationen och a andra sidan socialt
ursprung analyserats i tva separata figurer/falt, av orsaker som redan diskuterats.

Har laggs istallet fallen pa varandra, det vill saga: tva fait skapas, utifran ett antal
variabler med hjalp av korrespondensanalysen (ett falt for studiesituationen och ett for
socialt ursprung), och dessa fors samman. Se aven fotnot 39, kapitel 3.
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Most Important pastime: to do handicraft/art =

Most Important pastime for mother: watching the TV 0

Most important pastime for mother: =
dealing with animals

Father skilled worker.
Parents highest educational level: One parent at least High School °

I weigh too much =
I am absolutely not satisfied with my physical capacity =

I am not quite satisfied with my body =

Most Important pastime: being with friends, acquaintancies =

My body has too much loose flesh =

Sporting activities: 0.1-3.9 hours per week =
Father's job:White-collar, lower level =

Subject group: Machu education

Mother white-collar worker, lower level 0

Favorite physical exercise: walking =
I am dissatisfied with my body's figure =

Most important pastime for father: being in the nature 0

Most important pastime for mother: to do handicraft/art
Scheduled study-time: 11-20 hours per week

My study and physical activities/sport does not influence each other at all =

I mainly do my physical exerdse/sports together with my family =

Parents highest educational level: Compulsory school for both parents =

I am a member of: Humlan (cultural org.)
I mainly do my physical exercise/sports alone =

° Married, with children
Total study-time:

weekMost important pastime for mother: 0 20-29 hours per
30-34 participating in societal activities

Age 35-39
Most important pastime: being with partner/family

'Fatal study-time: 10-19 hours per week

I am a member of: Amnesty International =

Financing the studies: Study loans plus odd jobs 0

Most important Pastime' reading literature Odd jobs: 1-8 hours per week
Most important pastime for mother: playing an instrument/to sing =

= Sporting activities: nil (0) hours per week
= Father white-collar, higher level

0 Single, with child(-ren) Term 5/6 0 Mother white-collar, higher level
Most important pastime for father. playing an instrument/to sing = Age 25-29 ° Favorite physical exercise: alpine skiing =

Subject group: Humanities
Sporting activities: 8 hours or more per week == Most important pastime for father participating in societal activities

Living with a partner, with child(ren) 0 Both parents have aradamic exam.
Favorite physical exercise: cross-country skiing o = Completely satisfied with my body

Figur 9. Resultatet av en korrespondensanalys. Rclationerna Indian cot antal kategorier som visar stu-
denternas fritidsvanor (fat stil) och etc antal kategorier som visar studenternas sociala ursprung och studie-

situation (vanlig stil). 230 kvinnliga studenter, Umel Universitet.

° I am a member
of: student club(s)

= Favorite physical exercise:
floorball (Innebandy)

Most important pastime for father. watching the TV

Scheduled study-time:
31 hours or more per week

ibtal study-time: 40 hours or more per week

Subject group: Natural science

Financing the studies: the money
comes from grants and my parents

= Scheduled study-time:
21-30 hours per week

Most important pastime for
mother:being in the nature

Age 20-24

0 I do not have an odd job right now

= Single

My exercise/sport activities gives social relations

= I mainly do my physical exercisc/sports
together with others, organised form

0 Father has done competitive sports
= My exercise/sport activities gives better self confidence

Most important pastime for
father: sports activities

Mother has done competitive sports
The training intensity is high, when I exercise/sport =

= Sporting activities: 4.0-7.9 hours per week

My exerche/sport activities makes me face risks =
= Rather satisfied with my physical capacity

Subject group: Physical educfKinesiology
Absolutely satisfied with my physical capacity =

I den sydostra delen av figuren finner vi en grupp studenter som karaktariseras
av att de idrottar i stor utstrackning. Vi ser ocksa att dessa studenter menar att
intensiteten ar hog nar de sysslar med sadana aktiviteter. Studenterna anger
ocksa att de ar nojda med den egna fysiska kapaciteten och den egna kroppen.
Foraldrarna till dessa studenter ar ofta hogt utbildade och har jobb som hogre
tjansteman eller motsvarande. En popular motions-/idrottsaktivitet for stud-
enterna i denna grupp ar utforsakning.
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I den motsatta delen i figuren (den nordvdstra delen) aterfinns en studerande-
grupp som kanneteclums av att foraldrarna ar tjansteman pa lagre niva eller
att fadern ar yrkesutbildad arbetare. Det är vanligast att studenterna i denna
grupp anser att de vager for mycket och ar missnojda med den egna fysiska
kapaciteten och den egna kroppen. En popular motionsform for dessa stu-
denter ar att promenera.

Ett satt att analysera figuren ar att diskutera de overgripande monster som
aterfinns i vast-/ostlig respektive nord-/sydlig riktning. Studenter med forald-
rar som arbetar som hogre tjansteman aterfinns i figurens sodra delar och
studenter som motionerar och idrottar i stone utstrackning aterfinns i figur-
ens ostra delar.

Lag omfattning av
motions- och idrotts-
aktiviteter

Forgidrarna her
relativt lag ut-
bildningsniva

Forfildranut har
relativ hog ut-
bildningsnivfi

Hog omfattning av
motions- och 'drafts-
aktiviteter

Figur 10. Forenklad version av figur 9.

Figuren ska tolkas pa foljande salt: Ju langre at Oster vi fokuserar intresset,
desto vanligare at det att vi aterfinner studenter som motionerar och idrottar
i stor utstrackning. Ju langre soderut vi riktar vart intresse, desto vanligare ar
det att vi finner studenter vars foraldrar ar hogutbildade.

Av de tva foregaende figurerna framgar ocicsa att foraldrar med lag utbild-
ningsniva och arbetaryrken motionerar/idrottar i mindre utstrackning, jam-
fort med foraldrar med hogre utbildning och tjanstemannayrken. Bourdieu
visar ett liknande resultat i Distinction: Omfattningen av individernas idrott-
ande varierar beroende pa vilket yrke individen hat Andelen som idrottar ar
bland bonder 2 procent; bland arbetare 10 procent; tjansteman 11 procent;
hogre tjansteman 24 procent och bland "les professions liberales" yrken av
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typen lakare och advokat] 32 procent.4 Dessa skillnader beror pa manga sa-
ker. Bourdieu namner till exempel individens alder som en intressant faktor i
sammanhanget. Alder har mindre betydelse for vissa grupper i samhallet, vad
ayser utovandet av idrott. For dessa ar vuxenlivet (man slutar skolan, gifter sig
och Par barn) inte en begransande faktor for idrottandet, jamfort med dem
som ar barn till arbetare och bonder. (Bourdieu, 1984, 215.)

Det finns ytterligare tva delay av figuren som ar varda att kommentera:
Den sydvastra delen och den nordostra delen. I figurens sydvastra del aterfin-
ner vi studenter vars foraldrar i relativt stor utstrackning ar hogutbildade och
har jobb som hogre tjansteman (jamfort med de studerandegrupper som ater-
finns i figurens norra halva). Har firmer vi ocksa de studenter som oftast anger
att de inte idrottar ails pa fritiden (0 timmar per vecka). En popular fritids-
syssla for dessa studenter ar att lam skonlitteratur. De anger att de ar medlem-
mar i Amnesty International och relativt ofta ar de ocksa medlemmar i kultur-
foreningen Humlan. Resultaten visar ocksa att humanister ofta tillhor denna
studerandegrupp (i den sydvastra delen av figuren).

I figurens nordostra del aterfinner vi studenter frin den naturvetenskapliga
amnesgruppen. De kannetecknas av en relativt hog studieborda, vad ayser
antalet schemabundna undervisningstimmar per vecka.

Innan vi gar vidare till analysen av de manliga studenterna ar det van att
notera nagra saker i ovanstaende figur. Figuren innehaller en mangd katego-
rier, som tillsammans bildar monster av olika slag, till exempel de kategorier
som beskriver de kvinnliga studenternas foraldrar vad ayser foraldrarnas ut-
bildning och yrken. Dessa kategorier ar med andra ord betydelsefulla i denna
analys av de forhallanden som kannetecknar undersokningens kvinnliga umea-
studenter. Vid en koncentrerad lasning av figuren framkommer ocksa att de
fyra amnesgrupperna ar positionerade i varsitt horn. Naturvetenskapliga och
humanistiska studenter, exempelvis, aterfinns i motsatta horn i figuren. Dessa
resultat diskuteras ytterligare efter analysen av mannens situation.

Bourdieu visar i Distinction (1984, 214) att liknande variationer aven finns vad ayser
idrottsaktivitet och utbildningsniva. Skillnaderna mellan konen okar nar man gar' nedit
i den sociala hierarkin. Variationerna ar ocksa mer extrema for vissa idrotter.
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Favorite physical exercise:
floorball (hmebandy)

Mother white-collar worker, =

higher level

My exercise/sport activities
gives social relations

I am a member of: sports =

club, outdoor organisation

= Parents highest educational level:
both parents have academic exam.

Sporting activities:
4.0-7.9 hours per week

Father white-collar
worker, higher level °

My exerdse/sport activities
gives better self confidence a

a I mainly do my physical exerdse/sports
together with others, organised form

= Sporting activities: 8 hours or more per week
My exerdse/sport activities
gives me a stronger body

a I am a member of: gym, aerobics studio
= Subject group: Physical educ./Kinesiology

= My exerdse/sport activities gives
me a more beautiful body

a My exerdse/sport activities enhances my social reputation
= The competition level is high,

when I exerdse/sport
Scheduled study-time: 11-20 hours per week =

Living with a partner =

Mother has done competitive sports =

Total study-time: 20-29 hours per week =

= Scheduled study-time:
31 hours or more per week

= I am a member of: student dub(s)

= I am a member of: the Swedish National Trust

° Total study-time: 40 hours or more per week

= Subject group: Natural science

= Scheduled study-time: 21-30 hours per week

= Most important pastime: being in the nature

= Most important pastime for motherbeing in the nature `Irving with a
partner, with

= Father skilled worker child(-ren)
= Most important pastime for father

being in the nature = Most important pastime for father:
Mother non-skilled worker = to do handicraft/art

= Most important pastime for father: watching the TV
Father non-skilled worker =

Term 3/4
= Age 30-34

=

I am not quite satisfied with my physical capacity
Sporting activities: 0.1-3.9 hours per week

a I mainly do my physical exerdse/sports alone
I weigh too much

= Favorite physical exercise: jogging
I am absolutely not satisfied with my physical capacity

= Subject group: Teacher education
° Most important pastime for mother watching the TV

= Parents highest educational level:
Compulsory school for both parents

I am not quite satisfied with my body =
My study and physical activities/sport does not influence each other at all =

Sporting activities: nil (0) hours per week =
I mainly do my physical exercise/sports together with my family

= Father's job: White-collar, lower level Term
9 or more =

Most important pastime for father =
to coach sports activities

= Most important pastime: being with partner/family
= Most Important pastime: playing an instrument/singing

= Odd jobs: 1-8 hours per week = Age 35-39

= Total study-time: 10-19 hours per week

= Subject group: Humanities

Favorite physical exercise: walking a
= Most important pastime for father reading newspapers

= I am a member of: a political organisation

Figur 11. Rcsultatet av en korrespondensanalys. Relationerna mellan en antal kategoricr sour visar stu-

dentemas fritidsvanor (fet stil) och en antal kategorier som visar studenternas sociala ursprung och studie-

situationcn for studenterna (vanlig ail). 165 manliga studenter, Umea Universitet.

Av figur 11 framgar att studenter, vars foraldrar har relativt hog utbildning,
och arbetar som hogre tjansteman, iterfinns i figurens vastra del. Har finner
vi ocksa de studenter som motionerar/idrottar i stor utstrackning och som ar
medlemmar i idrottsforeningar eller gym. I samma del av figurer finns aven
kategorier som visar att studenterna anser att tavlingsnivin ar hog nar de syss-
lar med motions- och idrottsaktiviteterna. Dessa monster aterges i forenklad
version i figur 12 nedan.
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Hog omfattning av Lag omfattning av
motions- och idrotts- motions- och idrotts-
aktiviteter, och aktiviteter, och
fdraldrarna Isar foraldrarna bar
reladvt hog ut- relativt lag ut-
bildningsnivA bildningsnivA

Figur 12. Forenklacl version av figur 11.

Det ar i figurens motsatta del (den ostra delen), som vi finner studenter som
inte motionerar/idrottar, eller som sysslar med sidana aktiviteter i ringa om-
fattning. Denna studerandegrupp kannetecknas av att de inte ar *Ida med
den egna kroppen (varken vad galler utseende eller fysisk kapacitet). Populara
motions- och idrottsaktiviteter for denna studentgrupp ar joggning och pro-
menader. De uppger att de ofta motionerar och idrottar i ensamhet snarare an
i grupp eller i ett lag.

Korrespondensanalysen visar sambanden mellan socialt ursprung
och fritidsvanor

Resultaten visar att det foreligger skillnader mellan olika grupper, nar det gal-
ler idrottsutovande. Skillnader mellan olika klasser vad ayser motions-/idrotts-
vanor bar konstaterats tydligt i tidigare svensk forskning.

Detta framgir av den samhallsvetenskapliga idrottsforskningen som disku-
terats ovan (exempelvis Patriksson, 1994; Nilsson, 1998; Engstrom, 1999),
eller Socialstyrelsens Folkhiilsorapport 1997. Den sistnamnda ar en i raden av
nationella folkhalsorapporter som ges ut av Socialstyrelsen pa uppdrag av re-
geringen. Syftet ar att beskriva och analysera halsotillstindet i olika befolk-
ningsgrupper, som underlag for vidare beslut. I rapporten kartlaggs det svenska
folkets motionsvanor och resultaten pavisar socioekonomiska skillnader mel-
lan arbetare och tjansteman: Arbetare motionerar inte regelbundet i lika stor
utstrackning som tjansteman. (Socialstyrelsen, 1997, tabell 5:7.)

Korrespondensanalysens figurer visar ocksa att det foreligger skillnader
mellan grupper av studenter vad ayser uppfattning om motion/idrott och om
den egna kroppen.
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Jag har tidigare i avhandlingen argumenterat for att en beskrivning av indivi-
ders uppfattningar bor kombineras med en analys av sociala strukturer. So-
ciala strukturer ar ofta osynliga och det ar svirt for individen att erfara att de
paverkar uppfattningar och handlingar (och att de mojliggor forutsattningar
for ojamlikhet).5 Om de ar osynliga och svara att beskriva, hur ska man da
kunna analysera dem? Ett satt for forskaren att askadliggiira dessa samband ar
att anvanda korrespondensanalysen pa det satt som beskrivits. Avhandlingens
figurer visar sambanden mellan socialt ursprung och studenternas motions-
och idrottsvanor. Figurerna visar ocksa att individer med olika positioner i
figurerna kan ha skilda uppfattningar.

Ut mig urveckla det sista argumentet. I sociala rum (korrespondensanalysens
figurer), som konstruerats av forskaren, aterfinns individer och grupper av
individer alltid pa olika positioner. Uppfattningar, som finns hos individer
med skilda rutga igspunkter, skiljer sig ofta at. De perspektiv (och uppfatt-
ningar) som individer har, beror med andra ord ofta pa vilka positioner indi-
viderna har i de sociala rummen.6

Av figuren med de kvinnliga umeastudenterna ovan, framgar att det ar
kvinnorna i figurens nordvastra del som ar mest missnojda med den egna
kroppen. (I figuren med de manliga studenterna, ar det mannen i den ostra
halvan av figuren som ar mest missnajda med den egna kroppen.) De studen-
ter som har motsatt uppfattning, och ar nojda med den egna kroppen, ar
belagna mittemot. Korrespondensanalysen visar med tydlighet att dessa skilda
uppfattningar om den egna kroppen, kommer fran individer med skilda posi-

5 Thus the submission of workers, women, minorities, and graduate students is most often not

a deliberate or conscious concession to the brute firce ofmanagers, men, whites and professors.

It resides, rather, in the unconscious fit between their habitus and the field they operate in.

It is lodged deep inside the socialized body. (Bourdieu & Wacquant, An Invitation to
Reflexive Sociology, 24.)

6 Det racier forvisso ingen tvekan om att individer ...have an active apprehension of the
world. No doubt they do construct their vision of the world. Men, det ar samtidigt up-
penbart att ...this construction is carried out under structural constraints. (Bourdieu,
1988, 18.)
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tioner i de sociala rummen. (Med sociala rum ayses har figurerna.) 7 Ett satt
att tolka detta, ar att individernas olikartade satt att uppfatta den egna kropp-
en inte enbart bygger pa en neutral granskning av biologiska/kroppsliga egen-
skaper, eller ett rationellt, logiskt resonemang, utan snarare pa hur den egna
kroppen uppfattas i relation till andra individers kroppar. Och hur den egna
sociala gruppen (det vill saga, ovriga individer som aterfinns i samma del av
det sociala rummet) uppfattar den manskliga kroppen och hur en kropp bor
se ut. Och, vilket man inte far glomma, hur andra grupper i olika delar av de
sociala rummen ser pa den manskliga kroppen.

7 Pa ett overgripande plan kan vi konstatera, inte mint utifrin den tidigare litteratur-
genomgangen, att manniskors uppfattningar paverkas av manga olika faktorer. Dessa
faktorer, liksom fbrhallanden mellan manniskor i allmanhet, ar komplicerade och svar-
utredda. Det ar modosamt att kartlagga och beskriva dessa manskliga samspel. Svarig-
hetema brukar dock overvinnas i vetenskapliga undersokningar genom att forskaren
forenIdar.

Ett satt att gora detta är att relatera uppfattningar om ett avgransat fenomen till
endast ett fatal, sa kallade, beskrivande variabler. Det ar vanligt att bade svenska och
utlandska undersokningar foljer detta monster. Studierna kan da genomforas pa folj-
ande vis: Individers uppfattningar om, till exempel, den egna kroppen kartlaggs och
forskaren tar samtidigt reda pa (till exempel via en enkat) hur ofta en individ motione-
rar/idrottar. Slutligen analyseras (med eller utan avancerade statistiska tekniker for
inferensanalys) korrelationen mellan individens uppfattning om den egna kroppen och
omfattningen pa motions- och idrottsaktiviteterna. Ett exempel pa en sacian studie är
LIV 90 (1993); pa sidorna 49-50 visar denna undersokning an de som motionerar/
idrottar i relativt stor omfattning ocksa upplever sitt subjektiva halsotillstand som gott,
jamfort med ovriga som motionerar i mindre omfattning.
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Kvinnligt och manligt

Figurerna visar intressanta forhallanden for de kvinnliga och de manliga stu-
denterna i Umel, till exempel vad ayser foraldrarnas utbildningsniva och yr-
ken. I den figur som beskriver de kvinnliga studenternas vardag ar det relativt
enkelt att lokalisera kategorierna som beskriver foraldrarnas utbildning och
yrken. I samma figur aterfinns ocksa de Tyra amnesgrupperna positionerade i
olika delar av figuren. Ett lika tydligt monster aterfinns ej i figuren med de
manliga studenterna. Vad beror det pa?

Denna typ av pedagogisk analys är svar att genomfora och det dr vanskligt
att tolka forhallandet mellan socialt ursprung och studieinriktning och Icon.

Kim (1998) har studerat antagningen till universiteten i Sverige och hon
har funnit skillnander mellan kvinnliga och manliga studenters antagnings-
monster (i vilken utstrackning de soker och kommer in pa utbildningar).
(Hennes data innehaller dock inga uppgifter om olika amnesgrupper.) Kims
resultat visar att koefficienterna (de statistiska sambandsmatten), som indikerar
sambanden mellan a ena sidan variabler som beskriver foraldrarnas utbild-
ning och yrke och a andra sidan variabler for individernas val av utbildning
(och antagnings-systemens urval av de individer som erbjuds plats), skiljer sig
at for man respektive kvinnor (1998, 149, tabell 9:2).

Statistiska centralbyran (SCB) samlar in och publicerar universitetsstatistik
och uppgifter om studenters sociala bakgrund. Den senaste rapporten, Uni-
versitet och hogskolor, grundutbildning, Social bakgrund bland hogskolenybod are

1996/97 (SCB, 1998), redovisar olika grupper av nyborjare, under 35 ars al-
der, vid svenska universitet for perioden 1991-1997 med fordelning efter so-
cial bakgrund och foraldrarnas utbildningsniva. Resultaten visar att fordel-
ningen efter social bakgrund och hemmets utbildningsniva är mindre sned
for kvinnliga studenter jamfort med mannen. Siffrorna forklaras med att kvin-
nor ofta soker sig till utbildningar som har relativt jamn social rekrytering
(yard, undervisning).

Analysen av statistik och resultat av denna typ kr besvarlig och kraver gott
om utrymme for tolkning och tankande. Inom ramen for denna studie kom-
mer fragor om kvinnliga och manliga studenternas uppfattningar och vanor
att diskuteras ytterligare langre fram.
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KAPITEL 11

Madisonstudenternas idrottande

Har redovisar jag omfattningen av idrottandet i Madison och synen pa idrott
bland studenterna i de olika amnesgrupperna. Efter detta genomfors en
korrespondensanalys. Syftet ar att analysera idrottandet i relation till ett stort
antal variabler och kategorier, daribland studenternas kon, civilstand, amnes-
grupp och deras foraldrars utbildningniva och yrken.

I kapitel 9 sag vi att ungefar en femtedel (21 procent) av studenterna i
Madison anser att idrott ar den fritidsaktivitet som betyder mest for dem.
Denna fritidssyssla är alltsa viktig for dem men hur mina timmar per vecka
agnas at idrott i Madison?

Tabell 21. Tid som agnas at idrott, rcirdclat pi amnesgrupp.

Larar

n 117

Natur
n92

Hum
n 112

Idrott
n66

Totalt

n387
0 timmar /vecka 11 8 12 2 35 (9)

0,1-3,9 tim/v. 47 54 52 28 182 (47)

4,0-7,9 tim/v. 30 28 28 50 125 (32)

> 8 tim/v. 12 10 8 20 45 (12)

Totalt 100 100 100 100 n 387 (100)

Not: I cnkatfrlgan dcfinierades idrottsutovande som fysiska aktiviteter

dir individen vanligcn byter om till sportdrakt och/eller duschar efterat.

Av tabellen framgir att totalt 12 procent idrottar 8 timmar eller mer per vecka.
79 procent idrottar 0,1-7,9 timmar per vecka. 9 procent idrottar inte ails.

Vilka skillnader finns mellan amnesgrupperna, vad ayser antalet timmar
per vecka som agnas at idrott? Resultaten visar att det ar en relativt stor andel
av madisonhumanisterna, ja.mfort med studenter Fran ovriga amnesgrupper,
som inte idrottar. Resultaten visar ocksa att det ar relativt manga i gruppen
lararstuderande som inte idrottar.
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Vilka skillnader finns mellan kvinnliga och manliga studenter betraffande
motions- och idrottsaktiviteter? Svaret pa fragan hur manga timmar per vecka
som agnas at idrott aterfinns i nedanstiende tabell.

Tabell 22. Tid som agnas at idrott, fordelat pa k6n.

Kvinnor

n 275

Man

n 112
Totalt

n 387
0 timmar /vecka 10 7 35 (9)

0,1-3,9 tim/v. 52 36 182 (47)

4,0-7,9 tim/v. 30 38 125 (32)

> 8 tim/v. 9 19 45 (12)

Totalt 100 100 n 387 (100)

Det ar vanligare bland kvinnorna an bland mannen att tillhora de tva katego-
rierna 0 timmar/vecka och 0,1-3,9 timmar/vecka. Det ar samtidigt vanligare
bland mannen att idrotta 8 timmar eller mer per vecka. (Detta resultat stam-
mer overens med situationen i Umea, vilket diskuteras i kommande aysnitt.)
I tabellen nedan visas de popularaste motions-/idrottsaktiviteterna.

Tabcll 23. De popularaste motions-/iclrottsaktivitcterna.

Larar

n 117
Natur

n 92
Hum

n 112
Idrott

n 66
Totalt

n 387
Jogging 15 12 11 15 50 (13)
Basketball 6 10 9 24 42 (11)

Walking 15 3 11 5 35 (9)

Workout/acrobics 8 4 14 5 32 (8)

Tennis 9 11 7 3 30 (8)

Biking 10 8 5 5 28 (7)

Volleyball 11 7 4 5 26 (7)

Weight lifting 1 8 4 14 22 (6)

Soccer 3 3 7 2 16 (4)

Dance 3 3 4 5 14 (4)

Swimming 4 5 3 0 13 (3)

Softball/baseball 1 4 4 3 11 (3)

Alpine skiing 3 5 2 0 11 (3)

American football 1 0 3 5 7 (2)

Golf 0 2 2 2 5 (1)

Other activity 10 13 9 11 41 (11)

No information 1 1 2 0 4 (1)

Totalt 100 100 100 100 n 387 (100)

Not: Studenterna lick besvara frigan Mikan husk aktivitet mom betyder mast ftr dem.
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Joggning, basket, promenader och workout lagger beslag pa de frarnsta fyra
platserna pa listan over de popularaste aktiviteterna.

I Umea ar workout, joggning och promenader ocksa bland de fyra mest
populara aktiviteterna (Se kapitel 10).

Tabell 24. De populiraste aktiviteterna, uppdelat pa Icon.

Kvinnor

n 275

Man

n 112

Totalt

n 387
Jogging 16 5 50 (13)

Basketball 8 18 42 (11)

Walking 12 1 35 (9)

Workout/aerobics 11 2 32 (8)

Tennis 8 8 30 (8)

Biking 8 5 28 (7)

Volleyball 8 4 26 (7)

Weight lifting 2 15 22 (6)

Soccer 4 5 16 (4)

Dance 5 0 14 (4)

Swimming 4 2 13 (3)

Softball/baseball 3 4 11 (3)

Alpine skiing 3 4 11 (3)

American football 0 6 7 (2)

Golf 1 3 5 (1)

Other activity 8 16 41 (11)

No information 1 2 4 (1)

Totak 100 100 n 387 (100)

Tabellen ovan visar aktiviteterna uppdelat pa Icon. Joggning, promenader och
workout as populart bland kvinnor. Det resultatet stammer overens med upp-
fattningarna bland de kvinnliga studenterna i Umea. Mannen i Madison tycks
foredra basket och styrketraning.

Intervjuanalysen visar att studenterna tillskriver aktiviteten att idrotta olika
betydelser: Det kan innebara att man besoker *on av de stora idrottshalla-
ma eller att man sysslar med utomhusidrotter och fysiska aktiviteter.

Man besoker SERF (se kapitel 5), eller andra hallar, enligt denna student:

What's popular to do?
First ofall, I would say there's a lot to do here filr leisure activity, that would

be an advantage to come to the UW-Madison. Because if, within the university

they have, you could say facilities galore. If you like gymnasiums for instance.

They have the huge Southeast Recreation Facilitji SERE which is immense
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and amazing. And they also have the old gymnasium, up by the university
hospital, the Natatorium. And so ifyou like gymnasiums, you have two excel-

lent gymnasiums. Ifyou like clubs and sports, it seems that you can, it is not

hard to get on, say softball volleyball, football type club or sport team. And this

isn't even, you're not thinking about the NCAA or the varsity sports. You can

get on, you can call the intramural sports, and you could sign up for those, over

at the gymnasiums, you, could make contacts. But ifyou're not into those team

sports, and you just like doing things by yourself or with a friend, they have

some nice bike-walk trails, right along Lake Mendota, so those are nice for

outdoor recreation... (Manlig lararstudent, Madison 9.)

Man gar tillsammans och idrottar (spelar tennis eller basket) och det finns en
idrottskultur som ar gemensam for alla studenter vid UoW-Madison, menar
!Agra studenter.

Is there something common in terms of leisure time, and...
Weg it's, certainly plenty of partying going on. It's not like it was when I

was a kid, not quite as, not, I wasn't in college then either. But, I don't know if

I'm very well. The biggest thing I see is it seems like everybody exercises.

In your program or?
Period. "punkt slut!".]
You mean all students all over?

All students all over the place seem to be walking riding their bikes. I see,

I exercised at the SERF; I've exercised at the natatorium, and it seems like they

just, there's a lot ofpeople working out; playing basketball throwing a frisbee.

Just in general a very active population.

That's a student culture, too, you mean?
Yeah. Activity. Very active.

And that's a culture that differs students from other people, or...?
Yeah, I think so. (Manlig lararstudent, Madison 24.)

Studenten ger uttryck for en overtygelse om att manga studenter motionerar
eller idrottar regelbundet i flagon form. Han sager vidare att detta ar en signi-
fikant aspekt av studentkulturen vid hans universitet.

Ett resultat av analysen av de intervjuer som genomfordes med studenterna
i Madison, ar att vissa av dem sager att staden kannetecknas av att manga
idrottar aktivt. De menar att Madison ar en stad praglad av idrott och att
studenterna motionerar och idrottar regelbundet. Foljande student menar att
campusomradet erbjuder manga mojligheter till rekreation och motion:
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There are a lot of intramural clubs, like volleyball. There's something for
every interest. Like the Hoofers Club has sailing and all kinds of outdoor stuff.

I-1 It seems like here..., it just seems like an environment where people are
more concerned about being healthy and being outside. People just into, at my
hometown, you would never see anyone walking like to the store. And here, I
think nothing of walking a mile or two. You know, I enjoy walking. Where...
at home, it's like not socially acceptable or something. I don't know how to
explain it. (Kvinnlig humanist, Madison nr. 10.)

Studenterna skarntar med varandra om "freshman 15", som innebar att man
(pastas) olca cirka 15 pounds 7 kg.] i vikt under det forsta aret vid universi-
tetet (det kallade freshman year).

There are some people who really are conscious of whether or not they put

on weight. People always joke about freshman 15, where you gain 15 pounds

during your freshman year. A lot of people like, participate in sports during

high school and don't want to lose any of that that they did. They don't want to

lose their muscles, so they continue to work out a lot. [Langre paus.] There is

some body awareness. A lot ofpeople come here and they don't really care. You

know, they're aware from home. You know, their parents aren't watching what

they eat or what they do, so they kind of go in the other direction and do as

little as possible.

When it comes to body awareness, do you think that is important
among your study peers?

To some ofthem it is. You know, they want to make sure they don't... put on

weight. Or, they get stronger, or whatever. But to most of my friends, it's not

something they're really worried about. They don't want to become too fat or

something, but as long as they stay at a medium somewhere, it's not something

they're going to put any effort into. (Madison nr. 12, kvinna, humaniora.)

Citatet ovan uttrycker en oro for att bli fet; att "put on weight". Denna indi-
viduella angslan for att inte passa en kroppsnorm ar relativt vanlig i samhallet,
enligt tidigare forskning. Synen pa overvikt som ett slags avvikelse frin nor-
men har diskuterats av bland annat Johansson (1996). Johansson analyserar
manniskors uppfattningar om kvinnors och mans kroppar i det moderna sam-
hallet och hon konstaterar att slankhet (till skillnad fan overvikt) klassificeras
som normalt, vackert och halsosamt. Denna kroppssyn har etablerats under
1900-talet, i &and& alit USA och Europa, och den ar idag relativt dominer-
ande i vasterlandsk kultur. ( Johansson, 1996, 52.)
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For manga studenter ar den egna kroppens utseende av stor betydelse.

People pay much attention to their bodies?
Yeah. Oh, yeah. There's a lot of women there... And there's a lot of women

who are on diets. II Yeah, we're all exchanging low fat recipes. I'm serious

about that. We really do. The best way to get low calories snacks and things like

that. (Kvinnlig lararstudent, Madison nr. 15.)

Av citatet framgar att individerna ar mana om att ata ratt och att ata fettsnalt.
Denna fokusering pa det egna utseendet och radslan for att bli fet, aterfinns
bade bland manliga och kvinnliga studenter. Analysen av intervjuerna visar
dock att fokuseringen ar mer uttalad bland de kvinnliga studenterna (bade i
Umea och Madison). Av olika anledningar diskuteras fragor om kropps-
utseende, mat och fett mer frekvent i de kvinnliga intervjuerna. Det ar uppen-
bart att den egna kroppen vacker kanslor; kvinnor ar fostrade att vara smala.
Nar kroppen upplevs som alit annat an smal, skapas otrygghet och olust hos
flera kvinnliga studenter. Dessa kanslor, som uppstar ndr studenten konfront-
eras med det egna kroppsutseendet, kan toLkas med hjalp av Kristevas teo-
rier.' Kristeva anvander begreppen jouissance [njutning, frojc1] och abjektion
[obehag, ackel] i sina analyser av manniskors kanslor och handlingar. Jouissance-

och abjektionsupplevelser ar kanslor hos individen, som sitter djupt och vacks
nar denna konfronteras med objekt eller fenomen. Enligt Kristeva fostras vi
tidigt till att karma frojd och obehag infor den egna kroppen.

Denna olustkansla leder i vissa fall till att studenterna sysslar med fysiska
aktiviteter pa fritiden, i syfte att halla kroppsvikten i schack. Och, vilket ar
viktigt att poangtera, detta forekommer bade bland kvinnliga och manliga
studenter enligt intervjuanalyserna. (En utforligare diskussion kring detta ater-
kommer i kapitel 12 nedan.)

1 Kristeva, J. (1982). Powers of Horror. New York: Columbia University Press.
2 Anta att individerna tidigt fatt lara sig att: Fet = fel och smal = riitt. Anta vidare att

jouissance- och abjektionskanslor sitter djup rotade i varje individ, vilket Kristeva
havdar att de gor. Av detta foljer att risken ar stor att studenterna kommer att reagera
starkt, inf.& det egna kroppsutseendet. Det kommer inte att kravas mycket, for att
kroppsutseendet ska betraktas som felaktigt. Som ett resultatet av detta kan en
ackelkansla skapas hos individen.
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Men det as dock inte alltid som det upplevda behovet av att halla kroppen i
trim resulterar i att studenten borjar motionera/idrotta, vilket nedanstiende
citat illustrerar.

How important is physical activity in your current study group?
I don't think its that high.
How about body awareness, is that important to your study peers?
I think body awareness is higher... [Langre paus.] Its just that there is a

gap between body awareness and motivation to actually exercise.

(Manlig lararstudent, Madison nr. 17.)

Intresset for och fokuseringen pa den egna kroppen och kroppsutseendet ar
saledes noterbart bade bland kvinnliga och manliga studenter, aven om stud-
enterna inte alltid motionerar eller idrottar regelbundet.

Synen pa idrott och amnesgrupper

Nagra studenter anser att det inte firms nagra skillnader mellan olika amnes-
grupper vad ayser synen pa idrott. "I would have to say it's pretty much indi-
vidual", sager exempelvis en manlig naturvetare (Madison nr. 1), och fortsat-
ter: "Everybody has go. t their own idea about fitness and what level you should
have." Aven nedanstaende student signalerar detsamma, nar det galler idrott

och individualism:

So how important is physical activity/exercise in your study groups, in

the classes you attend?

As far as...?

Does it contribute to unity; is there a group pressure to do physical
exercise...?

Not really. I think its kind of up to the individual No one firces you to do

it. Its something that you kind of have to do yourself [Langre paus.] Some-

times we'll organize a basketball game or go to a football round. But you kind

of have to make the decision to go out.

(Manlig humanist, Madison nr. 7.)
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Den vanligaste uppfattningen dr dock att det verkligen finns skillnader mel-
lan amnesgrupperna vad ayser idrottandet och synen pa motion/idrott.

Nagra studenter sager att det finns en fokusering mot idrott och kropp
bland studenter pa idrottsutbildningar:

Do students in your program have anything in common, like a culture?
Urn, Yeah. I think that we're alh our culture is more, we're really focused

on, I'd say health more so than physical education. Because we all believe that

we want to lead a healthy lift style, and we all have our own definitions of it,

but basically it comes down to, we all want to be healthy and lead a lift of
moderation, I think... Right, and I think we also, each one of us incorporates
some kind of physical activity in our daily lives. We make it a point to. I think

we also show that. (Kvinnlig idrottsstudent, Madison nr. 30.)

Andra studenter poangterar att studenter visserligen ar idrottsintresserade, men
att intresset for idrott ar lagre bland vissa amnesgrupper. De menar att bland
annat humanisterna distanserar sig fran idrott:

Do people in your study program pay much attention to their bodies?
I don't think so. I don't think that people in the study program are driven in

that way. I think the people in a major where they ftel more competitive towards

other students, like in physics or something where they feel like they have to,

they're always fighting against, to become head of the pack or to become, to go
farther than other people. I think in that respect that, kind of plays with their
mind, and they do the same things with themselves, Welh I have to be better
looking, better build than everybody else. I think more in my field of study
people are a little more relaxed than that. I think that also affects their mind as
far as. (Manlig humanist, Madison nr. 8.)

Av citatet framgar ocksa att humanister upplevs som mer ayslappnade och
filosofiska, Amain med studenter fran andra amnesgrupper.

Korrespondensanalys av idrottsvanor

I nastkommande korrespondensanalys ingar data som beskriver vad studen-
terna gor (idrottsvanor) samt data betraffande deras studiesituation och so-
ciala ursprung. Resultatet av analysen redovisas i en figur.

Analyserna utgick fran ett stort antal variabler. (Dessa aterfinns i bilagorna.)
Sammanfattningsvis ar det variabler som beskriver socialt ursprung (exempel-
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vis foraldrarnas hogsta utbildning), sociala forhallanden och studiesituation
(till exempel civilstand och antal timmar schemalagd undervisning per vecka),
fritids-/idrottsvanor (exempelvis medlemskap i forening ej idrottsforen-
ing) och uppfattningar om idrott (till exempel motiv for att idrotta).

= Age 40 or more

= Father has done competitive sports - bowling ° Married

= Married, with child( -rest)

Most important pastime:
being with partner /family

Age 25-29 0

I am a member of: SWEA
(a teacher ed. organisation) =

= Father skilled worker

Mother non-skilled worker =

Parents highest educational level: Both parents have High School exam.

am absolutely not satisfied with my physical capacity a

Favorite physical exercise: walking

. Most important pastime:
participating in societal activities Mother skilled worker =

I am absolutely not satisfied with my body =
Odd jobs: 9-16 hours per week

I am not quite satisfied with my body .
Most important pastime for father watching the TV °

I weigh too mach =
My body has too much loose flesh =

Sporting activities: 0.1-3.9 hours per week e
I am dissatisfied with my body's figure a

I am not quite satisfied with my physical capacity a
= My study and physical activities/sport

do not influence each other at all
° Sporting activities: nil (0) hours per week

a Most important pastime: listening to the radio

Favorite physical exercise: tennis . Single
Subject group: Humanities

Term 3/4 =
Father and mother white-collar workers, higher level =

I do not have an odd job right now =
Most important pastime: reading literature =

Subject group: Natural science =
Financing the studies: 85 -100% of the money comes from my parents =

Age 19 or less =
= Most important pastime: going to cafés, pub, restaurant

o Financing the studies: 103 %
of the money comes from study loans

= Parents highest educational level:
One parent at least High School

= Financing the studies: Between 85-99%
of the money comes from study loans

= Subject group: ltacher education

'them 9 or more

= Odd jobs: 17 hours or more per week
= Thud study-time: 40 hours or more per week

= Subject group: Physical educ/Kinesiology

= Scheduled study-time: 21-30 hours per week

° Father white-collar worker, lower level
Most important pastime: sporting activities a

My exercise/sport activities enhances my social reputation a

Mother has done competitive sports - soft-/baseball °

= My exercise/sport activities prevents illness
. The training intensity is high,

when I exercise/sport
a Sporting activities: 4.0-7.9 hours per week

a My study and physical activities/sport
influence each other in a positive way

My exercise/sport activities develops my aesthetic ability
= My exerdse/sport activities makes me face new challenges

a I mainly do my physical exercise/sports
together with others in an organised form

Sporting activities: 8 hours or more per week .
I am rather satisfied with my physical capacity

The competition level is high, when I exercise/sport =

I am completely satisfied with my body .
. Most important pastime for father sports activities

. Favorite physical exercise: alpine siding
= Father has done competitive sports - golf

= Parents highest educational lewd: both parents have academic exam.
= I am a member of: sorority

Figur 13. Resultatct av en korrespondensanalys. Relationerna median ett antal kategoricr som visar stu-

dentemas fritidsvanor (fet stil) och ett antal kategorier som visar studenternas sociala ursprung och scuttle-

situationen for studenterna (vanlig stil). 275 kvinnliga studenter, University of Wisconsin-Madison.

Av korrespondensanalysen framgar att de studenter vars foraldrar err bade hog-
utbildade och arbetar som hogre tjansteman aterfinns i den sodra delen av
figur 13. I figurens vas= halva finns de studenter som inte motionerar/idrottar
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i nagon storre omfattning, jamfort med de studenter som befinner sig i mot-
satt halva av figuren.

omfattning as
motions- och idrotts-
aktiviteter

Foraldrarna har
relativt lag at-
bildningsniva

Foriildrarna har
relativt hog ut-
bildningsniva

Hog omfattning as
motions- och idrotts-
aktiviteter

Figur 14. Forenklad version av figur 13.

I figurens syclostra del aterfinner vi de studenter vars foraldrar har relativt hog
utbildning och arbetar pa hoga positioner i samhallet. Det dr i denna del av
figuren som vi ocksa finner de studenter som idrottar i storst utstrackning och
som anger att tavlingsnivan dr hog nar de idrottar. Dessa studenter anger of-
tare an deras kamrater att deras motionerande/idrottande hjalper dem att ut-
veckla deras estetiska formaga. De dr ocksa relativt nojda med den egna krop-
pen. Vidare, de uppger att deras fader uppskattar motions- och idrottsakti-
viteter och att faderna relativt ofta har sysslat med golf

Studenter med foraldrar som har en relativt lag utbildningsniva och som
har arbetaryrken, aterfinns i motsatt del av figuren (den nordvastra delen).
Studenterna uppger ofta att fadern uppskattar tv-tittande. Omfattningen av
det egna motionerandet/idrottandet, for dessa studenter, ar mattlig. En popu-
lar aktivitet ar att promenera. Studenterna uppger att de inte dr nojda med
den egna kroppen. Vi finner i denna studerandegrupp till exempel relativt
ofta uppfattningen att man vdger for mycket.

I figurens sydvastra del aterfinner vi de studenter som har relativt hog-
utbildade foraldrar och som samtidigt uppger att de inte sysslar med motions-
aktiviteter/idrott i nagon stone omfattning. Populara fritidssysslor for denna
studerandegrupp ar att ga pa café, att lyssna pa radio och att lasa skonlittera-
tur. Det ar i denna grupp som studenterna oftast anger tennis som den mest
populara motions- och idrottsaktiviteten.

Studenter fran de fyra amnesgrupperna aterfinns i skilda delar av figur 13.
Lararstudenter och idrottsstudenter finns i figurens nordostra del. Den delen

202



kannetecknas av att studenternas foraldrar ar relativt lagutbildade och har
arbetaryrken. Det ar ()dui i denna halva av figuren (den Ostra halvan) som
graden av motionerande och idrottande ar som hogst. Det forklarar kanske
varfor idrottsstudenterna aterfinns langst ostemt bland de fyra amnesgrupperna.
Humanisterna och naturvetarna aterfinns i figurens sydvastra del. Dessa
studerandegrupper karaktariseras av ett mattligt intresse for motion och idrott,
i relation till ovriga studenter. I dessa studerandegrupper aterfinns ocksa de
valutbildade foraldrarna med hoga tjanster.

Vidare kan vi notera i ovanstaende figur att den vertikala dimensionen (ax-
eln) lyfter fram skillnader mellan amnesgrupperna. I den norra delen av figu-
ren fanner vi kvinnliga lararstuderande och idrottsstuderande. I motstaende
del av figuren aterfinner vi de kvinnliga humanisterna och naturvetarna. Hu-
manisterna och naturvetarna ar saledes i en position i det sociala faltet (den
sodra delen) som kannetecknas av en relativt hog social status, vad ayser for-
aldrarnas utbildning och yrken. Det blir intressant att se om motsvarande
monster gar att pavisa for de manliga madisonstudenterna, vars situation ana-
lyseras harnast.
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Most important pastime for mother: watching the TV a

Sporting activities: nil (0) hours per week

Favorite physical exercise: biking =

Terns 9 or more a

Favorite physical exercise: basket ball =

Favorite physical exercise: tennis =
I am dissatisfied with my body's figure

I have too little muscles =
I am not quite satisfied with my physical capacity =

I am not quite satisfied with my body
My body has too much loose flesh =

Scheduled study-time: 21-30 hours per week
Most important pastime: being with friends, acraudntancies

Total study-time: 40 hours or more per week a ° Term 3/4
Sporting activities: 0.1-3.9 hours per week =

My study and physical activities/sport do

Father non-skilled worker

° Parents highest educational level:
One parent at least High School

s Subject group: Teacher education

= Most important pastime for father: watching the TV

a Scheduled study-time: 10 hours or less per week

Mother non-skilled worker

° Age 25-29
a Odd jobs: 17 hours or more per week

s Most important pastime for mother:
to do handicraft/art

Total study-time: 10-19 hours per week

Father has done competitive sports basket ball a

Parents highest educational level:
Both parents have High School exam.

Mother skilled weaker
Subject group: Physical educ./Kinesiology

Term 7/8 a
My exerdse/sport activities enhances my social reputation =

Father skilled worker
I am absolutely satisfied with my physical capaci y

Favorite physical exercise: american football =
= My exerdseJspo activities

not influence each other at all
rt

Subject group: Humanities gives better self confidence
I weigh too little = Father white-collar worker, higher level ° = I mainly do my physical exercise/sports

Most important pastime for mother: shopping 0 together with others in an organised form
Subject group: Natural science a a My study and physical activities/sport

I do not have an odd job right now a Influence each other in a positive way
Parents highest educational level: both parents have academic exam. a The training intensity is high,'

Most important pastime for mother: reading literature a when I exercise/sport
Mother white-collar worker, higher level

Mother has done competitive sports (any sport) a Favorite physical exercise: weight-lifling

= Most important pastime for father: reading literature I am rather satisfied with my physical capacity

Age 19 or less a Scheduled study-time: 11-20 hours per week
Financing the studies: 85-100% of the money comes from my parents Most important pastime: sporting activities

Mother has done competitive sports tennis a Father has done competitive sports american football

Most important pastime for father: reading newspapers = Sporting activities: 8 hours or more per week =

Figur 15. Resultatct av en korrespondensanalys. Relationerna mellan ctt antal lcategoricr som visar stu-

denternas fritidsvanor (fet stil) och ett antal kategoricr som visar studenternas sociala ursprung och studie-

situationen fbr studenterna (vanlig stil). 112 manliga studenter, University of Wisconsin-Madison.

Av figuren framgar att de studenter vars foraldrar har en relativt lag utbild-
ningsniva och ar arbetare, aterfinns i den nordostra delen. I figurens sydvastra
del finns de studenters vars foraldrar ar hogutbildade och arbetar som hogre
tjansteman.
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Lag omfattning av Forfildrarna her
motions- och idrotts- relativt lag ut-
aktiviteter bildningsniva

Foraldrarna har Hog omfattning av
relativt hog ut- motions- och idrotts-
bildningsnivA aktiviteter

Figur 16. Forenklad version av figur 15.

I figurens sydostra del finner vi kategorier som visar att studenterna idrottar i
stor utstrackning (mer an 8 timmar per vecka) och att studenternas melt po-
pulara fritidssyssla ar att motionera/idrotta. Traningsintensiteten ar hog, nar
de sysslar med motions- och idrottsaktivitet, vilket framgar av figuren. Vi ser
ocksa att en vanlig motions- och idrottsaktivitet for dessa studenter ar att
styrketrana. Studenterna uppger att de ar forhallandevis nojda med den egna
kroppens fysiska kapacitet.

Den nordvastra delen av figur 15 utgor foregaende grupps motsats i flera
ayseenden. Har finner vi oftast den svarskategori som indikerar att studenten
inte idrottar ails pa fritiden. Dessa studenter uppger ofta att de ar missnojda
med kroppen.

Vi har redan konstaterat att studenter med hogutbildade foraldrar ater-
finns i figurens sydvastra del. En vanlig fritidssyssla for bagge foraldrarna ar
att lasa skonlitteratur. Det ar i denna sydvastra del av figuren som vi oftast
aterfinner de studenter som tycker att de vager for lite.

Lararstudenterna och idrottsstudenterna aterfinns i figurens nordostra del,
i den grupp vars foraldrar ar relativt lagutbildade. Humanister och naturve-
tare tillhor ofta figurens sydvastra del (dar foraldrarna har en hogre utbild-
ningsbakgrund). Den statistiska analysen visar saledes pa skillnader mellan
knnesgrupperna bland studenterna. I en del av figuren finner vi lararstuder-
ande och idrottsstuderande. I motstiende del aterfinner vi humanister och
naturvetare precis som for de kvinnliga studenterna i foregaende figur.
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Sarnmanfattning sa langt av kapitel 10 och 11 samt ytter-
ligare nagra overgripande resultat

For manga studenter at motions- och idrottsaktiviteter de mest betydelsefulla
fritidssysslorna. 30 procent av studenterna i Umea anger att motions- och
idrottsaktiviteter är de aura viktigaste for dem. 21 procent av studenterna i
madisonundersokningen anger samma sak. Resultaten visar att cirka 90 pro-
cent av studenterna bade i Umea och i Madison idrottar ibland.

Alla studenter idrottar dock inte i lika stor omfattning och resultaten visar
att det finns olika grupper vid universiteten som har skilda fritids-/motions-
vanor. Analysen av avhandlingens resultat visar till exempel pa skillnader mel-
lan amnesgrupperna. Ett resultat, som ar gemensamt for de bagge universite-
ten, ar att humanistiska studenter idrottar i mindre utstrackning, jamfort med
de &riga amnesgrupperna.

Workout/aerobics och joggning ar populara motions- och idrottsaktiviteter
i saval Umea som i Madison. Resultaten visar att nagra motions- och idrotts-
former ar mer populara an andra i de olika amnesgrupperna: Intresset for
promenader ar till exempel relativt stort bland humanisterna i Umea och i
Madison. I Madison at promenader ocksa poplart bland lararstudenterna.

Det finns ocksa skillnader mellan kvinnliga och manliga studenters motions-
vanor. Resultaten visar att mannen idrottar i storre utstrackning, jamfort med
de kvinnliga studenterna. Detta resultat galler for bade umea- och madison-
studenterna.

Ett gemensamt resultat for Umea Universitet och University of Wisconsin-
Madison ar att de kvinnliga studenterna uppger att de i stor utstrackning
uppskattar workout, joggning och promenader som motions- och idrotts-
aktiviteter. Mannen i Umea foredrar fotboll och innebandy i stone utstrack-
ning an vad kvinnorna Or. De manliga studenterna i Madison foredrar bas-
ket och styrketraning mer an vad kvinnorna vid samma universitet

Resultaten pekar pa fler skillnader mellan universiteten: Studenterna i Umea
uppger mer sallan att fadern eller modern har tavlingsidrottat, jamfort med
studenterna i Madison (tabell 25).
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Tabell 25. Foraldrarnas tidigare idrottande. Umea Uni-

versitet och University of Wisconsin-Madison. Procent.

Fadern har

Umea Madison

tavlingsidrottat 44 70

Modern har

tavlingsidrottat 16 36

Totals n 395 n 387

En mojlig forklaring ar slcillnaderna mellan de bagge landernas skolsystem. I
USA bedrivs skolidrott pa ett annorlunda satt jamfort med i Sverige. Dar
bedrivs ungdomsidrott och tavlingsidrott ofta Mom skolan medan det i van
land ar klubbar (vid sidan om skolan) som erbjuder barn/ungdomar att tram
och tavla. Detta skulle kunna vara en forklaring till varfor foraldrarna i Madi-
son har deltagit i tavlingsidrott i storre utstrackning an umeastudenternas for-

aldrar. Foraldrarna, till de studenter som deltagit i studien i Madison, har
ocksa en hog utbildning, jamfort med situationen i Umea, vilket °dui skulle
kunna forklara skillnaderna mellan Umea universitet och University of Wis-
consin-Madison vad ayser foraldrarnas tavlingsidrottande.

Resultaten tyder pa skillnader mellan arnnesgrupperna vad ayser foraldrar-
nas tavlingsidrottande (Ej i tabell). Det ar betydligt vanligare att idrotts-
studenterna har fader och modrar som har sysslat med tavlingsidrott, jamfort
med situationen i de Ovriga arnnesgrupperna. Detta resultat galler for bade
Umea och Madison.

Intervjuanalysen visar att en uppfattning bland studenterna i Umea ar att
manga studenter vid deras universitet idrottar. De havdar att Umea Universi-
tet kan karaktariseras som ett idrottsuniversitet. Bland studenterna i Madison
forekommer en liknande uppfattning om University of Wisconsin-Madison.
Det ar relativt vanligt att studenter idrottar pa fritiden och att manga ar in-
tresserade av motions- och idrottsaktiviteter, menar nagra studenter. Alla id-
rottar, sager de, och gor gallande att idrott och idrottsutovande ar vanligt i
staden Madison.

Ett fenomen som sammanlanlcar Madison med Umea ar tillgingen till
elitidrottslag pa campusomradet; aven om tillgangen ar storre i Madison. Flera
studenter paminner om att man kan ga och se universitetets egna lag i idrotts-
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tavlingar. I Madison finns exempelvisfiotball, ishockey eller basket. En kvinnlig
humanist (Madison, nr. 10) sager:

There is like a comraderie, I guess, like... We're all Badger fans. [ "Bucky

Badger" = Universitetets maskot.]

Att madisonstudenterna gar pa idrottsevenemang som ar organiserade av uni-
versitetets idrottsavdelning i hogre grad an i Umea beror kanske pa de olika
satten att organisera idrotten vid respektive universitet. I Sverige knyts inte
idrottsklubbar till grundskolor, gymnasieskolor och institutioner for hogre
utbildning i lika stor grad som i USA.

Is there something that is common to all students, like a culture?
Yeah, maybe not everybody, but I think most people have the same kind of

enthusiasm for the school and the football games.

(Kvinnlig humanist, Madison 13.)

Av resultatredovisningarna framgar °dui att vissa studenter anser (vid bagge
universiteten) att intresset for motions- eller idrottsaktiviteter ar jamnt forde-
lat bland alla studenter oaysett vilka kurser eller utbildningar dessa studen-
ter deltar i. De menar att en individuell students intresse for sadana aktivite-
ter, dr lika stort (eller litet) oaysett vilken amnesgrupp denna student tillhor.
Av resultaten framgar samtidigt, att nagra andra studenter anser att dragningen
till motions- och idrottsaktiviteter ar olika stor i skilda amnesgrupper. Vad
man Or pa fritiden paverkas av vilken amnesgrupp man tillhor, menar dessa
studenter.

De resultat som diskuteras ovan visar alltsa att idrottsintresset ar stort bland
studenterna vid bagge universiteten. Studenterna sysslar med bade individu-
ella aktiviteter och lagidrotter och agnar sig at alit fran aerobics till golf. Vilka
motiv anger studenterna, for att syssla med dessa motions-/idrottsaktiviteter?
Umea- och madisonstudenterna tillfragades om detta, i bade enkat- och
intervjuundersokningarna. Enkatfragan lod sa har: Milken bedelse har fol-
jande motiv for ditt idrottsimotionsuavande? (14 motiv raknacles upp i enkat-
fragan, se tabell 26), och svaren pa fragan redovisas i nedanstaende tabell.
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Tabell 26. Motiv for idrott-/motionsutovande i Ume3 och Madison.

. b
Motiv Medelvarde Antal

Idrotten/motionen ...

...ger mig gliidje 4,16 767

...ger mig avkoppling 4,10 767

...ger mig starkare kropp 4,07 763

...ger mig OlvPrtroenele 3,60 765

...ger mig vackrare kropp 3,35 767

...utveckLcsr min viljesvrka 3,29 766

... motverkar .ukclom 3,10 765

...ger mig social samvaro 3,06 762

...ger mig nya utmaningar 2,86 765

... utvecklar min kreativitet 2,50 766

... utvecklar estetisk.Prmaga 2,39 762

...ger mig majlighet att tavla 2,33 765

... staler mig inflir risker 2,15 764

... Aar mitt sociala anseende 2,01 765

a Svaren markerades pa en skala 1-5 (1 = Mycket liten betydelse; 5 = Mycket stor betydelse).
b Upper saknas for 15-20 individer for respektive frigahnotiv (ett si kallat intern bortfall).

Tabell 26 visar att studenterna tillskriver motiv, som har att Ora med gladje
och avkoppling, stor betydelse for motionerandet /idrottandet. Gladjens stora
betydelse kan forklaras med att studenterna helt enkelt tycker att det ar roligt
att !bra pa sig och att idrotta. Vidare, motionerandet/idrottandet leder ocksa
till en stunds avkoppling fran studierna. Detta har diskuterats tidigare i av-
handlingen, i kapitel 9, aysnittet "Intervjuanalyserna". I detta aysnitt, note-
rade vi att manga studenter anser att studierna underlattas, om de motionerar
regelbundet, eftersom de fysiska aktiviteterna innebar ett slags avbrott fran
det teoretiska studiearbetet. Studenterna tillfragades ocksa om sina motiv (for
att motionera/idrotta) i intervjuundersokningen. I dessa intervjuer bekraftar
studenterna att idrottandet paverkar studierna positivt studieresultaten blir
battre, om man motionerar regelbundet.
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Viktiga motiv for att idrotta ar ocksa att idrotten/motionen ger individen en
starkare kropp och att den motverkar sjukdom. Dessa motiv bar en hog rang
eftersom de, allmant sett, kan forknippas med god balsa och ett battre le-
verne. 3

Motivet Idrotten/motionen okar mitt sociala anseende fick daremot en lag
rang i enkatundersokningen, vilket ar forvinande eftersom idrottandet aven
bar en potential for att Oka individens symboliska kapital enligt Bourdieu.4

UtOver gladjen av att rora pa sig eller att traria, kan man anta, ur ett filoso-
fiskt perspektiv, att vi borde ha forhoppningen att A visa och/eller beratta for
andra om aktiviteterna, pa ett eller annat Ott.

...oberoende av vad vi ager pa jorden, hurfriska vi dr eller hur bra vi bar det

pa alla vis vi ar inte bekitna om vi inte atnjuter mdnniskornas aktning. Sa

hogt atter vi miinniskansftrnufi, are hur storaftrdelar vi an for ovrigt kan ha

pa jorden dr vi inte belatna om vi inte ocksa Isar en ftrdelaktigplacering i filks

omdome. Detta dr den mest efiertradda platsen i vdrkien. Ingenting kan kuva

denna drift. (Pascal, 1971 [1670], 100-101.)

En forklaring till varfor motivet Idrotten/motionen Aar mitt sociala anseende
fick en sa lag rang, ar att detta alternativ inte ar det forsta som studenten
tanker pa. De ovriga alternativen (i tabell 26) ar mer naturliga, nar studenten
anger varfor hon eller han motionerar /idrottar. Ordet anseende ar ovanligt i
detta sammanhang, ur studentens synvinkel.

Konsskillnader bar ocksa analyserats, vad ayser de motiv som presenteras i
tabell 26. Vid denna analys framgar att konsskillnaderna ar speciellt stora vad
ayser tva motiv. Motivet Idrotten/motionen ger mig en vacker kropp ar mer be-
tydelsefullt bland kvinnor an bland man; medan motivet Idrotten/motionen
ger mig mojlighet att tdvla ar mer betydelsefullt bland marmen an bland lcvin-
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Weber diskuterar ett antal mojliga forklaringar till manskliga handlingar (Weber, Eko-
nomi och samhalle). Handlingar kan enligt honom forklaras utifran religiosa overtygel-
ser, traditioner eller rationella argument (zweckrational) aven om det inte existerar
nagra skarpa granser mellan dessa olika typer. Nar studenterna sager att de idrottar for
att fa en starkare kropp och for att motverka rjukdom, anvander de en zweckrational,
enligt denna typologi.

Bourdieu (1984). Veblen (1986) anvander, i ett annat sammanhang, termen skryt-
konsumtion (conspicuos consumption) nar han beskriver vissa fall av overdimensionerad
konsumtion av fritidsrelaterade artiklar och aktiviteter, som sker i syfte att erhalla en
hogre status.
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norna. (Ej i tabell.) Skillnaderna mellan kvinnors och mans rangordning ar
alltsa som storst for dessa tva motiv. Medelvardet for samtliga kvinnor for
motivet att aktiviteterna ger mig en vacker kropp ar 3,6 (motsvarande medel-
varde for mannen är 2,9). Medelvardet for samtliga man, vad ayser motivet
att aktiviteterna ger mig mojligheter att tavla, ar 2,9 (medelvardet for kvin-
norna for detta motiv ar 2,0).

I enkatundersokningen tillfragades studenterna om de var nojda med den
egna kroppen och om de var missnojda med den egna figuren eller e (Ej i
tabell.) Resultaten visar att cirka 40 procent av samtliga kvinnor (i Umea och
Madison) ar missnajda figuren, medan motsvarande siffra for mannen ar un-
gefar 10 procent.

Hur ska man tolka detta?' Vikten av att ha en vacker kropp for kvinnorna
har diskuterats i tidigare forskning (Kristeva, 1982; Bengs, 2000). I det mo-
derna, vasterlandska samhallet existerar ett visst skonhetsideal som, tillsam-
mans med media och starka marknadskrafter, formodligen paverkar kvinnor i
stone utstrackning an man.

Men aven mannen paverkas av dessa krafter (Soderstrom, 1999, 144). In-
tressant ar att mannen i foreliggande undersokning tillskriver de bagge ovan-
stiende motiven samma betydelse (medelvarde 2,9)! Forhallandet att motio-
nen/idrotten ger dem en vacker kropp rangordnas lika hog som det faktum att
motionen/idrotten ger dem en mojlighet att tavla (i relation till de ovriga mo-
tiven i tabell 26).

Daremot ar tavlingsidrottandet av mindre betydelse for kvinnorna. Bety-
delsen av att tavlingsidrotta for mannen kan analyseras med hjalp av de tankar
om fostran som tidigare diskuterats i avhandlingen. Tidigare forskning visar
att man tidigt fostrats till att konkurrera och tavla, inom exempelvis idrotts-
rorelsen (Patriksson, 1990; Koivula, 1999).

5 De konsspecifika monster, som har diskuteras, ar tydliga enligt min mening. Bourdieu
anser dock att det kan vara svart att tolka skillnader mellan kvinnors och mans isikter
och handlingar (Bourdieu, 1999, 12-13).

Overhuvudtaget har Bourdieu fart kritik i delar av den akademiska debatten for att
han negligerar konsperspektivet i sina undersokningar (Moi, 1991).
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KAPITEL 12

Resumering och diskussion

I foreliggande kapitel vill jag atervanda till mitt syfte och da sarsIdlt fokusera
det komparativa och det metodiska. Med det komparativa ayses har skillna-
der/likheter mellan amnesgrupperna och mellan studentgrupperna i Time&
och Madison; med det metodiska temat ayses framst korrespondensanalysens
for- och nackdelar. Vilka intressanta resultat har vi sett vad ayser studenter
och deras studie- och fritidsvanor? Pa vilket satt har korrespondensanalysen
hjalpt oss att analysera undersokningens fragestallningar? I kapitlet =fors aven
nagra sammanfattande analyser utifrin ett konsperspektiv.

I syftet sades det att studien skulle inriktas mot studenternas fritidsvanor
och att jamforelser skulle ske mellan amnesgruppema. Har kommer sadana
skillnader och likheter att diskuteras men lasaren hanvisas ocksa tillbaka till
tidigare summeringar i resultatkapitlen. Se aysnitten "De fyra amnesgruppe-
ma" i kapitel 6 (om situationen i Umel) och kapitel 7 (Madison). Dar disku-
teras allmanna basdata vad ayser studenterna, uppdelat pa amnesgrupper. Se

ocksa de koncentrerade tabellerna (tabell 10 och 11) i kapitel 7. Skillnader
mellan amnesgrupper diskuteras ocksa i de sammanfattande aysnitten i slutet
av kapitel 9 (om fritiden) och i slutet av kapitel 11 (om idrott).

Studier, fritid och idrott/motion

En jamfcirelse pa universitetsnivi.

Studenterna i Madison ar yngre an de i Umea. 90 procent av madison-
studenterna ar 24 ar eller yngre, medan motsvarande andel for studenterna i
Umea ar 74 procent. Vidare, resultaten visar att umeastudenterna anvander
mer tid till studier (mangden schemalagd undervisning plus egna studier). 54

procent av studenterna i Umea uppger en total studietid (schemalagd under-

visning plus egna studier individuellt eller i grupp) pa 30 timmar eller mer
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per vecka. Motsvarande andel for madisonstudenterna ar 39 procent.
Studenterna i Madison har i storre omfattning valutbildade foraldrar. 69

procent av studenterna i Madison uppger att bada foraldrarna har akademisk
examen eller att minst en av foraldrarna har det. 45 procent av studenterna i
Umea har foraldrar med motsvarande bakgrund. ' I Madison anger drygt 50
procent av de studerande att minst en av foraldrarna ar tjansteman pa hog
niva. Motsvarande siffra for Umea ar cirka 35 procent.

Fritid och idrott/motion

Populara fritidssysslor, bide i Umea och i Madison, ar att utova idrott och att
umgas med vanner/bekanta.

Intervjuanalyserna visar att studenter bade i Umea och i Madison anser att
fritidssysslorna kan fungera som ett slags supplement till studiearbetet. De
menar att fritidsaktiviteterna underlattar studierna.

Undersokningen har visat att studenternas tid vid universitetet kan ses som
ett individuellt/personligt utvecklingsprojekt. Studenterna forbattrar sina kun-
skaper och utvecklar sina personligheter genom studier och fritidsaktiviteter
(och idrott tabell 26). Fritidsaktiviteterna ar viktiga for studenterna men
samtidigt poangterar de att studierna och examina eager tyngst. Individerna
tar hansyn till de studieinriktade 'craven och examina, som forr eller senare
paverkar intradet i yrkeslivet.

Det ar vanligare att studenterna i Madison har ett arbete vid sidan om
studierna an att umeastudenterna har det. Cirka 70 procent av studenterna i
Madison uppger att de har ett arbete vid sidan om studierna. Motsvarande
siffra for Umea. ar 21 procent. Det ar ants& en aysevdrt storre andel som arbe-
tar vid sidan om studierna i Madison jamfort med situationen i Umea. En
forklaring ar att man vid Umea universitet inte tar ut nagra terminsavgifter i
motsats till situationen i Madison. Denna terminsavgift tillkommer for madi-
sonstudenterna utover ovriga kostnader, till exempel for bostad och kurslitte-
ratur.

1 17 procent i Umel uppger att bagge foraldrarna har folk-/grundskola som hogsta ut-
bildningsniva. 1 procent av madisonstudenterna anger att foraldrarna har folk-/grund-
skola, eller motsvarande, som hogsta utbildningsbakgrund.
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For manga studenter ar motions- och idrottsaktiviteter de mest betydelsefulla
fritidssysselsattningarna: 30 procent av studenterna i Umea anger att motions-
och idrottsaktiviteter ar de aura viktigaste fritidsaktiviteterna for dem. 21 pro-
cent av studenterna i madisonundersokningen anger detsamma. Resultaten
visar att over 90 procent av studenterna i Umea och i Madison motionerar
eller idrottar regelbundet.

Omfattningen av medlemskapet i motions- och idrottsklubbar, vid de bagge
universiteten, skiljer sig at. 55 procent av umeastudenterna uppger att de ar
medlemmar i motions- eller idrottsforeningar, medan ungefar 30 procent av
madisonstudenterna uppger ett sadant medlemskap.

Studenterna i Madison uppger oftare att fadern och/eller modern har tav-
lingsidrottat nagon gang i livet, jamfort med vad studenterna i Umea gar.

Intervjuanalyserna visar att ett antal studenter, bade i Umea och i Madison,
har uppfattningen att "motions- och idrottsaktiviteter ar en popular fritids-
syssla for studenter" (vid deras universitet). Vissa sager (bade i Umea och
Madison) att deras universitet kan karaktariseras som ett slags idrottsuniversitet

och att det Ur kant som ett idrottsuniversitet, i regionen eftersom idrott
at sa vanligt forekommande bland universitetets studenter.

Intervjuanalyserna visar ocksa att Hera studenter (vid bagge universiteten)
tillskriver motions- och idrottsaktiviteter en relativt stor betydelse; studierna
gar lattare om de motionerar regelbundet.

En jamfcirelse Indian amnesgrupperna

I kapitel 3, aysnittet "Exempel pa forskning i Bourdieus tradition", visade jag
att Bourdieu anser att det existerar grupper i samhallet och att varje grupp har
unika smaker. Ett argument i kapitlet var att sadana grupper torde existera
bland studenter vid universiteten.

Vid en studie av universitetsmiljoer kan man anvanda olika variabler for att
forsoka pavisa sadana gruppbildningar och jag har valt att rikta intresset mot
de studerandes fritidsvanor. Nu nar studien at klar, staller man sig fragan om
(och hur) den lyckades pavisa olika studerandegrupper.

Sammanfattningsvis pavisar korrespondensanalysens figurer gruppskillnader
(se till exempel figurerna 9 och 11, kapitel 10, samt 13 och 15, kapitel 11, och
studenternas fritids- och idrottsvanor), vilka har diskuterats i resultatkapitlen.
Resultaten visar att studenter i skilda amnesgrupper har olika sociala ursprung.
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Studenterna inom respektive amnesgrupp kommer ofta fran likartade familje-
bakgrunder vad ayser foraldrarnas utbildningsnivier och yrken. Alders- och
konsfordelning mellan de olika grupperna varierar ocksa. Dessa variationer
mellan amnesgrupper aterfinns, i varierande grad, bade vid Lima Universitet
och vid University of Wisconsin-Madison.

GenomsnittsaIdern for gruppen krarstuderande ar relativt hog och grup-
pen kannetecicnas ocksa av en sned konsfordelning. Det ar vanligare an kvin-
nor tillhor denna grupp. Andelen ensamstaende ar lag, i jamforelse med de
ovriga amnesgrupperna i studien, och dessa studenters foraldrar är relativt
lagutbildade. Ovanstaende galler for lararstudenter i bade Umea och Madi-
son.

De naturvetenskapliga studenterna karaktariseras av sin laga alder och den
stora andelen ensamstaende. FOraldrarna till dessa studenter är valutbildade, i
relation till de andra studenterna i undersokningen. Ett annat viktigt resultat
ar att de naturvetenskapliga studenterna uppger en relativt hog studieborda.
En popular fritidssyssla for dessa studenter (i stone utstrackning an for de
andra grupperna) ar att vara i naturen. (Se till exempel aysnittet "Naturveten-
skapliga studenter och naturintresse", kapitel 8.) De uppger mer sallan an
andra att de har ett arbete vid sidan om studierna, vilket kanske beror pa den
hoga studiebordan. Ovanstiende forhallanden ar aktuella for de naturveten-
skapliga studenterna i saval Umea som Madison.

Humanisterna i Umea och Madison delar vissa kannetecken: De har en
relativt liten andel schemalagd undervisning per vecka. De uppger att en be-
tydelsefull fritidssyssla ar att lasa skonlitteratur. Ett annat resultat som ar ge-
mensamt for de bagge universiteten, ar att humanistiska studenter idrottar i
mindre utstrackning, jamfort med de &riga arnnesgrupperna. Resultaten vi-
sar att nagra motions- och idrottsformer ar mer populara an andra bland vissa
amnesgrupper. Promenader, till exempel, ar en relativt popular motionsform
bland humanister i Ulna och Madison. Samtidigt finns vissa resultat som
skiljer umea- och madisonhumanisterna at: Humanisterna i Umea ar aldre
(och mer sail= ensamstaende), jamfort med andra studenter vid samma uni-
versitet. I Madison ar forhallandet det omvanda. Resultaten visar ocksa att
humanisterna i Madison har mer valutbildade forildrar, jamfort med de an-
dra madisonstudenterna i studien. Motsvarande resultat finns inte for umea-
humanisterna. I Umea ar det den humanistiska amnesgruppen som har den
lagsta andelen medlemmar i motions- och idrottsforeningar. Ett likartat resul-
tat gar inte att finna i Madison; den humanistiska amnesgruppen i Madison
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har inte den lagsta andelen medlemmar i motions- och idrottsforeningar, jam-
fort med ovriga studenter vid samma universitet.

Idrottsstudenterna i Umea och i Madison skiljer sig at pa en punkt: I Umea
ar deras foraldrar valutbildade, i relation till de ovriga umeastudenterna. Situa-
tionen ar omvand vid University of Wisconsin-Madison, dar idrottsstudent-
ernas foraldrar ar relativt lagutbildade. En likhet mellan idrottsstudenterna
vid de bagge universiteten ar att de ar medlemmar i idrottsklubbar, eller mot-
svarande, i storre utstrackning an andra, vilket i och for sig verkar naturligt.
Resultaten tyder, med andra ord, pa att idrottsstudenterna bildar en grupp
som ka.nnetecknas av ett liknande idrottshabitus. Studenterna i denna grupp
idrottar i stor utstrackning och anser att idrott ar mycket viktigt for dem. Vi
har ocksa sett i korrespondensanalysens figurer att det finns en koppling mellan

forildrarnas motions- /idrottsvanor och studenternas motionerande/idrottande.
Det ar vanligare att idrottsstudenter har fader och modrar som har sysslat med
tavlingsidrott jamfort med situationen i de ovriga amnesgrupperna (bade i
Umea och i Madison).

Sammanfattningsvis tyder dessa resultat pa att det finns delfalt inom
universiteten som befolkas av grupper med delvis egna betingelser och skilda
grupphabitus. Resultaten star darigenom, pa en overgripande niva, i samklang
med Bourdieus forskning (Bourdieu, 1984).

En jamforelse mellan kvinnor och man

Vi har sett att det ar fler kvinnor an man, totalt sett, i bade umea- och madison-
undersokningen. Vi har ocksa sett att konsfordelningen skiljer sig at, Mom de
olika amnesgrupperna i Umea och Madison. Kvinnor ar ofta i majoritet pa
grundniva, vid svenska universitet och universitet i USA, enligt nationell
utbildningsstatistik frail respektive land. Det ar inte Keller ovanligt att olika
utbildningsprogram, i saval Sverige som USA, har en sned konsfordelning.
Konsfordelningen i urvalet (undersokningsgrupperna) overensstammer dock,
i stort, med konsfordelningen vid de kurser dar urvalet har skett.

Undersokningarna har aven gett vid handen att kvinnliga och manliga stu-
denter har delvis olika fritidsvanor. Vad det beror pa, har diskuterats i
avhandlingstexten i de olika resultatkapitlen. Har ska jag kortfattat berora ett
fatal aspekter av fritidssysselsattningarna, och mitt syfte ar att lyfta fram nagra

resultat som jag anser vara varda att diskutera.
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Ett tydligt exempel pa att kvinnor och man har olika fritidsvanor, ar resultatet
som visar att mannen idrottar i storre utstrackning an de kvinnliga studenter-
na. Detta resultat galler for bade umea- och madisonstudenterna. Studenter
av olika Icon uppskattar ocksa olika aktiviteter. Kvinnorna i Umea och i Madi-
son uppskattar workout, joggning och promenader. Mannen i Umea foredrar
ocksa joggning men darutover fotboll och innebandy. Mannen i Madison
tycks foredra basket och styrketraning. Kvinnorna vid bagge universiteten upp-
skattar individuella aktiviteter i storre utstrackning an vad mannen gor.

Individernas alder och civilstand är betydelsefulla variabler vid en analys av
vanor och uppfattningar bland kvinnliga och manliga studenter. Resultaten
har pavisat samband mellan civilstind och grad av idrottande, for kvinnorna.
Att bo tillsammans med en partner ar relaterat till ett idrottande av 1-4 timmar
per vecka for kvinnorna, medan att vara ensamstaende är relaterat till en hogre
grad av idrottande (ofta 8 timmar eller mer per vecka). Motsvarande resultat
finns inte bland mannen; alder och civilstand paverkar inte mannens motions-
vanor i lika stor utstrackning. Dessa resultat galler for bade umea- och madi-
sonundersokningen.

I tidigare studier antyds att modrar troligen anpassar sig till resten av famil-
jen i hogre grad an faderna, vilket gor att de blir mer bundna till sysslor i
hemmet (Bourdieu, 1984; Moqvist, 1997, 208-209). Foreliggande resultat
skulle kunna forklaras pa ett liknande satt. Belastningen med aligganden och
arbetsuppgifter (som akar nar livsvillkoren forandras studenterna blir aldre,
de flyttar ihop, de gifter sig eller skaffar barn) paverkar fritiden och beskar
kanske de kvinnliga studenternas mojligheter till motions- och idrottsaktiviteter
(Strahlman, 1994, 20; Henderson, 1995, 33; Cotterills & Waterhouse, 1998;
Karp, 2000, 12-13).

Denna typ av forklaringar 'can ocksa anvandas for att forsta vadat- kvinnor
valjer individuella motionsidrotter i stone utstrackning an vad mannen gor.
(Skulle kvinnorna istglet valja att delta i lagidrott, skulle de tvingas anpassa
sig ytterligare, efter tider och scheman som styrs av idrottandet.)

Resultaten pavisar aven skilda uppfattningar, bland kvinnor och man vad
galler kost. Det ar forvisso vanligt bland alla studenter oaysett Icon att man
forsaker vara kostmedveten; studenterna uppger bland annat att de stravar
efter att ata fettsng mat. Denna stravan ar dock vanligare bland de kvinnliga
studenterna, i saval Umea som Madison av olika anledningar, som har dis-
kuterats ovan.
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Fritid, fritid och fostran
Av resultaten framgar att fritiden kan betyda olika saker for skilda individer.2
For vissa ar det en tid som lamnar utrymme for egna tankar och reflektion och
som mojliggor umgange med vanner och bekanta (se exempelvis de forsta
intervjucitaten i kapitel 8, fran umeastudent nr. 19, och i kapitel 9, fran ma-
disonstudent nr. 13). Fritiden kan °dui vara en tid da man engagerar sig i en
eller flera aktiviteter (se aysnittet "Att kombinera studier och fritid", kapitel 8,
umeaintervju nr. 4, och aysnittet "Fritiden, 'ett maste' ", kapitel 9, madison-
intervju nr. 26).

Oaysett vad man Or pa fritiden sa kopplar man ofta av ifran studiearbete i
syfte att vila i avvaktan pa det fortsatta arbetet.

Fragan ar dock om vi, som moderna manniskor, kan koppla av pa ett en-
kelt satt. Intervjuanalyserna visar att det av olika anledningar kan vara svart
att koppla av fran studierna och att det ibland skapas konflikter mellan studie-
relaterade aktiviteter och fritidsaktiviteter. Vad sadana konflikter beror pa, har
ocksa diskuterats i avhandlingstexten.

Pa ett konkret plan handlar det om tidsprioriteringar. Om man har ont om
tid (i betydelsen fri tid), pa grund av studiearbete, iikar risken for konflikter
mellan studierelaterade krav och behovet av avkoppling.

Pa en mer abstrakt niva kan, enligt filosofen Pascal, den upplevda stressen
forklaras med att vi manniskor har ett slags inlard oformaga att koppla av; en
oformaga som erhallits under var fostran. Han sager att denna skolning har
inneburit att vi, fran barndomen, trugats till att ha omsorg om var ara, var
rikedom, vara vanner, ja till och med om vara vanners egendom och heder...3

2 Se dven definitionerna av begreppet fritid i kapitel 2. I aysnittet "Synen pa fritid i min
undersokning", till exempel, definieras liMearbete som ett slags fritid, vilket kan tyckas
vara konstigt. Det ar inte bars forskaren som har dessa definitionsproblem. Aven for
studenterna ar det ibland svart att, i intervjusituationen, formulera svar pa mina fragor
om studier och fritid och for nagra av dem ar det i vissa lagen svart att sarskilja studier
och fritid.

3 Citatet fortsatter: Vi blir belastade med [en syssla som han namner ar "idrotts-
Iektioner"]... Vifir Tara oss att lyckan uppnar vi inte om vi inte tryggat var hidsa och var
heder, var fiirmogenhet och tiara vanners formogenhet; vi far ocksa Ura oss att en enda brist
pa detta omrade ar nog for att vi skallftrkra lyckan. Pa sa siitt fir ftlk uppgzfier och sysslor
att arbeta med och slita med fran tidigt pa morgonen. Ett egendomligt satt att gora dem
lyckliga, kanske agon sager. (Pascal, 1971 [1670], 162.)
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Pascals tankar, sa som de kommer till uttryck i citatet, stammer overens med
idler och teorier, om foraldrars fostransideal for barn och ungdomar (kanske
framst medelklassens ideal), som beskrivits i senare litteratur. Karp (2000)
visar i sin avhandling om idrott och fostran hur barn tidigt forvantas lara sig
lyda och lyssna; att vara arliga och artiga; samt att prova olika fritidsaktiviteter,
somfl;rdUrarria tycker ar nyttiga.

Undersokningens teorier och statistiska metoder

Den individuella studenten och de sociala strukturerna

I denna avhandling har forhallandet mellan a ena sidan sociala strukturer och
a andra sidan den individuella studentens handlingar diskuterats. Resultat-
redovisningarna har visat att detta fOrhallande kan vara relativt komplicerat.
Nagra studenter beskriver hur de dels styrs av vanor och traditioner fran hem-
met, dels paverkas av sina egna onskningar och ambitioner. Studenterna upp-
ger ocksa att de paverkas av de system av vanor och fOreteelser som existerar
vid ett universitet (sasom att studera, umgas med kamrater, bo i studentkorridor,
idrotta och ga pa bio). Min undersokning visar dad& att uppfattningar och
traditioner samt normer och varderingar till viss del Overfors till individen.
Det sker ocksa en paverkan i motsatt riktning, aven om det inte gar att be-
skriva utifran studiens empiri.

Viss paverkan sker troligtvis och tidigare forskning har visat och diskuterat
resultat som ryder pa detta; studenter dr inte nagon sorts bihang till de sociala
strukturerna som forekommer vid ett universitet (till exempel de utbildningar
som erbjuds dem). Dey och Hurtado (1995) argumenterar for att studier och
fritidsaktiviteter inte automatiskt ger upphov till specifika asikter eller tankesatt
has den individuella studenten.

When we think of students and change, we naturally think of the ways institu-

tions influence students: students are supposed to be influenced by the educational

programs in which they participate. However, the reverse is also true: many

institutions undergo significant change in their recruitment strategies, services

and curricula as the constituencies they serve change. 4
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Vissa samband finns, mellan objektiva betingelser (patagliga och symboliska)
och handlingar och uppfattningar. I arbetet med att analysera dessa samband
har jag anvant statistiska tekniker for att konstruera figurer som beskriver
relationerna mellan ett stort antal kategorier. Med hjalp av dessa figurer har en
del av de sammanhang och sociala strukturer som existerar inom universi-
teten undersokts.

Studien utgick ifrin Bourdieus teorier och begrepp. Nar nu studien ar klar
och avhandlingen fardigstalls, kan man stalla fragan hur dessa teorier/begrepp
har fungerat. I undersokningen har begreppet sociala fiilt anvants for att kart-
lagga sociala strukturer vid universiteten. Det var i inledningen av min un-
dersokning inte helt klart for mig hur jag skulle anvanda detta begrepp. Mitt
satt att se pa begreppet har dad& skiftat under arbetets gang; arbetet med
avhandlingen har varit en process dar olika synsatt och tolkningar har relate-
rats till varandra i syfte att battre forsta faltbegreppet.

I bourdieuinspirerad forskning anvands faltbegreppet ibland for att studera
arenor (falt) dar manniskor samlas kring nagot som de tror pa och konkurre-
rar med varandra om. Den svenska forskaren Ingrid Heyman (1995), till ex-
empel, anvander begreppet nar hon studerar traditioner och vanor Mom olika
medicinska och vetenskapliga falt. Hon undersoker vad som "star pa spel"
inom omvardnadsforskningen i van land.'

Utifran denna syn var det svart for mig att pa forhand (innan undersok-
ningen genomfordes) forestalla mig vad som kannetecknar sociala falt, nar det
galler studenters fritid; jag var osaker betraffande huruvida det existerade ett
"fritidsfalt".6

5 Heyman (1995) visar att forskare, handledare och administratorer inom omvardnacis-
forskningens fait tidvis har haft motsatta asikter om vad som ar god forskning. Hon
anvander faltbegreppet och analyserar framvaxten av omvardnadsforskningen som ett
nytt vetenskapligt omrade/falt och de maktkamper, definitionsstrider och strategier
som forekommer inom detta fait. (Heyman anvander aven Bourdieus kapitalbegrepp i
en analys av forskarnas vetenskapliga och akademiska arbeten.)

6 Ytterligare ett forhillande som komplicerade min bild av sociala fait, var fragan om hur
pass omfattande universitetsfaltet skulle kunna tankas vara. Var universitetet ett val
avgransat fait med tydliga granser gentemot andra sociala fait? Troligen existerade det
sociala fah aven bortom universiteten atminstone ur studenternas synvinkel. Broady
sager att utbildningssociologer ibland glommer att universitetets varld siillan utgor ett
socialt fiil t for studenterna, ty flertakt av dessa ar pr genomresa och orienterar sig mot helt
andra fat (bland annat det yrkesliv som vantar); diiremot kan universitetsvarlden fitngera
som ett socialt fdlt for /drama, forskarna och administratorerna. (Broady, 1994, 35.)
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Dessa fragor var svira for mig men jag argumenterade samtidigt for att osa-
kerheten inte omojliggjorde genomforandet av undersokningen. Min upp-
fattning var att den teoretiska basen for undersokningen och studiens hypo-
teser inte behovde vara fardiga i detalj a priori. 7

Arbetet med studien medforde istallet att jag studerade Bourdieus begrepp
sociala rum och rum av livsstilar (spaces of lift-styles), som han diskuterar i
Distinction (1984). Fordjupningen i dessa begrepp kombinerades med ett for-
s& att anvanda korrespondensanalysen.

Korrespondensanalysen

Nar en forhallandevis ny metod kommer till anvandning i forskningen, sa
jamfors den med de metoder och tekniker som redan existerar. Korrespondens-
analysen dr en relativt ny metod inom samhallsvetenskapen (Greenacre &
Blasius, 1994) och det finns anledning att diskutera dess eventuella fortjanster
i relation till mer konventionella Art att undersoka manniskors fritidsvanor.

Ett grundantagande i avhandlingen har varit att det finns en vinst med att
arbeta komparativt och att jamfora saker med varandra. Detta grundantagande
stods av forskare, bland annat Teichler (1996) i nedanstaende citat:

...comparison is seen as a basic methodological approach in social sciences,

international comparison is considered as indispensable in analysing macro-

societal phenomena in higher education, and analysis of any issue in higher
education is enriched by broad knowledge from various countries. (Teichler,

1996, 432.)

I citatet sager Teichler ocksa att internationella jamforelser ar viktiga for att
forsta overgripande trender och monster i samhglet och i den hogre utbild-
ningen. Ett syfte med min studie har varit att undersoka sambanden mellan
sociala grupper och fritidsmonster. (Se aysnittet "Klasser, sociala grupper och
Bourdieus studier av fritids- och idrottsvanor", kapitel 3.) Jag har ocksa haft

7 Teichler (1996) har studerat den tidigare komparativa universitetsforskningen och han
sager: Comparative research on higher education seldom is grounded on a specific theoretical
basis. Few comparative research designs represent the ideal type of setting a detailed research
agenda of clearly defined hypotheses to be tested. Rather, the majority of comparative re-
search projects are exploratory... (Teichler, 1996, 462.)
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for aysikt att analysera hur korrespondensanalysen kan anvandas for att stu-
dera sociala fah, vad ayser fritidsvanor (space of life-styles, Bourdieu, 1984,
128-129) .

Fragan var om det existerade sadana fait vid de bagge universiteten och om
det skulle vara mojligt att pavisa dem. Man kan saga att mitt syfte anknyter
till det som Teichler (1996) sager i ovanstaende citat angaende overgripande
och mellankulturella fenomen (macro-societal phenomena in higher education).

Genom att jamfora livsstilarnas rum vid de bagge universiteten vilket
hade varit svarare utan hjalp av korrespondensanalysen har jag kunnat pavisa

dels att de faktiskt existerar, dels att monster i dessa rum aterfinns i datamaterialet

Fran bade Umea och Madison. Nagra av de monster som vi har diskuterat pa
detta vis galler exempelvis sambandet mellan socialt ursprung och idrottsvanor.

I avhandlingen har vi med andra ord sett att korrespondensanalysen blottlagger
monster vad ayser fritidsvanor (de statistiska analyserna har skapat rum av
livsstilar). I figurerna ar det mojligt att se hur nagra grupper av individer valjer
att sysselsatta sig med vissa typer av aktiviteter samtidigt som de valjer bort
andra, alternativa fritidssysslor. Detta talar for Bourdieus allmanna tes om fore-
komsten av smalunonster i olika kulturer och lander (sa som denna forekomst
beskrivs i aysnittet "Komparativa studier av fritidsvanor", kapitel 3).

Det ar inte omedelbart givet vad som ar resultatet av korrespondensanalys-
ens figurer. Likt M. C. Echers och Carl Fredrik Reuterswards "omojliga bil-
der" kan de tolkas pa olika satt, beroende pa vad man valjer att fokusera in-
tresset mot. Vad en individ ser ar naturligtvis beroende pa vad hon eller han
studerar, men det ar ocksa beroende av vad individens tidigare eifarenheter tart
honom eller henne att se.'

Figurerna i denna avhandling ar fullmatade med data och det kan vara
svart att bilda sig en snabb uppfattning om den information som presenteras
i dessa.9 Denna komplexitet ar kanske ett slags pris vi Par betala, om vi vill

8 N. Gilje & H. Grimen (1992). Samheillwetenskapernas ftrutsiittningar. (Goteborg:
Daidalos.), 114.

9 Jenkins recenserar Bourdieus Distinction och menar att korrespondensanalysens figurer
ar svara att omedelbart forstl: The figures... area model of mystification. I do not pretend to
have understood them, so I may have missed something vital. (Jenkins, 1986, Review of
Bourdieu's 'Distinction', 104.) Andra recensenter, av samma bok, har tagit sig mer tid till
att forsta syftet med de relationella analyserna/figurerna, som korrespondensanalysen ger
upphov till: ...the work [Distinction]... demands a very educated audience. Yet the book is
important because of its sophisticated use of survey analyses. C. A. Pressler (1985). Review of
Bourdieu's 'Distinction'. Choice 22, 1080-1081.
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anvanda korrespondensanalysen for att narma oss de komplicerade system
som existerar i den sociala samvaron. Den sociala varlden ar namligen s$ kom-
plicerad att ingen teori eller uppsattning regler kan forklara dess innehill full-
standigt.'° Grundforutsattningarna for studenters studie- och fritidsvanor (vilka
jag har forsokt beskriva i figur 2, kapitel 4) ar mer komplicerade an vad som
forst kan tyckas. Detta havdar ocksa Bourdieu och aven andra forskare (Rojek,
1995). Fritiden, som vetenskapligt forskningsobjekt, handlar inte enbart om
att kartlagga hur individer fordriver fri tid, menar dessa. Rojek, till exempel,
ar kritisk mot en alltfor konservativ syn pa fritiden i forskningen. Han visar i
sin bok Decentering Leisure fran 1995 att den tidigare forskningen har varit
alit for centrerad pa enstaka begrepp (som exempelvis individens frihet eller
individens valmojligheter) och inte tagit tillracklig hansyn till fritidens mang-
facetterade (och komplexa) natur."

Det ar mojligt att havda att korrespondensanalysens figurer ar inexakta.
Mot detta kan Eagan stOlas, om inte inexakthet skulle kunna vara nagot po-
sitivt. Om jag sager at ;Ligon "Sta ungefdr bar!" kan inte denna Arklaring
fimgera perfekt?, fragar Wittgenstein (1992, 53). Wittgenstein fortsatter sitt
resonemang och anfor tentativt att vi maste ha klart for oss vad inexakt"
betyder. I manga fall betyder "inexakt" nagot negativt; det ar egentligen ett
klander. "Exakt" ar daremot ett heroin. Det ma forhalla sig sa, men Wittgen-
stein paminner oss om att "inexakt" inte nodvandigtvis ar nagot oanvandbart.
Nackdelen/fordelen med det inexakta, beror pa syftet med det man vill uppna.
Vi kan inte utga ifran att det inexakta aldrig uppnar sitt syfte lika fullkomligt
som det exaktare. 12

Om figurerna ar inexakta eller ej ar en oppen fraga. Det beror pa syftet med
att skapa och anvanda dem. Det beror ocksa pa att den sociala verkligheten ar
komplicerad. Bourdieu sager sjalv att varje agent i ett socialt fah forhaller sig

10 Bourdieu kritiserar ibland andra sociologer for att anvanda alltfor enkla (statistiska)
modeller och ge sken av att kunna lamna uttommande forklaringar av manniskors
vardag (Se Broady, 1990, 231).

11 C. Rojek, Decentering Leisure (London: Sage, 1995).

12 al beror det alltsa ps2 vad vi kalkzr fir "ryfiet". ...Det existerar inte ett unikt noggrannhets-
idea vi vet inte vad vi skulle mena med det om dos inte rjaly bestammer vad som skall
kallas sa. Men du skulle finna det svart att bestiimma dig for en Wan konvention; en som
tillfirdostaller dig. (Wittgenstein, 1992, 54.)
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till de ovriga i faltet i ett slags komplicerat samspel dar den exakta relationen
mellan dem är svir att overblicka och beskriva.13

Slutkommentar

Avhandlingen diskuterar statistiska tekniker och metoder, och aysikten har
varit att fOrfatta manuskriptet sa att lasare med skilda forkunskaper om statis-
tik, och skiftande intresse for denna typ av vetenskaplig verksamhet, ska kunna
to del av texten. Dessutom har jag velat skriva for att na bade kvalitativa och
kvantitativa forskare.14 Jag hoppas att min avhandling har visat att det kan
vara mojligt att kombinera dessa metoder och vetenskapliga synsatt.

Avslutningsvis vill jag ocksa peka pa att en stor del av den forskning som
utforts om hogre utbildning har rort rekrytering och social snedfOrdelning
bland de studerande.'5 I foreliggande avhandling har samband mellan socialt
ursprung och studieval ocksa pavisats, men aven sociala skillnader i fritids-
vanor. Harigenom ar min forhoppning att denna studie ska bidra till en bred-
dad diskussion om universitetet som studentmiljo.

13 Falten at inte heller permanent fixerade och den interna logik och de traditioner som
rader inom falten kan komma an forandras Over tid, sager Bourdieu. Om man valjer
att studera sociala handlingar och relationer mellan individer och grupper, bor man
darfor ha saker och tings foranderlighet i minne, da relationerna mellan individerna
kannetecknas av att de paverkas och forandras Over tid.

Ett liknande resonemang fors av Crothers (Social Structure, 1996, 52-53). Aven
Weber poangterar att sociala relationer ar en del av en pagaende process, dar individer
inte bara forhaller sig till varandra utan ocksa till nya meningar och inneborder som
standigt skapas. (M. Weber, Ekonomi och samhalle, Lund: Argos, 1983, xxvii.)

14 Fa saker ar sa laddade i den samhallsvetenskapliga forskningen, som debatten mellan
dessa rya grupper. Kvalitativa forskare sags forespralca kvalitativa metoder (intervjuer/
observationer) medan kvantitativa forskare anvander statistiska metoder och analyserar
siffror och tabeller. Den senare gruppen kallar den Rona for ickevetenskaplig. Den forra
gruppen kontrar med att namnge den senare som renodlade positivister (en typ av forskning
som inte existerar langre) och praktiker utan intresse for djupare, filosofisk kunskap,
enligt R. Collins, Theoreticalsociology (London: Harcourt Brace, 1988), 494-495.

15 Erikson, & Jonsson, Ursprung och utbildning.
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English summary

This study is about student cultures. It analyses differences between student
groups at Umei University, Sweden, and the University ofWisconsin-Madison,
USA. There are many groups and sub-groups within the student body. This
study assumes that groups have different habits and norms and that it is possible

to investigate and analyse these habits.

Purpose
The study focuses on the leisure habits of students from the subject areas
teacher education, natural sciences, humanities and sports. Attention is also gi-

ven to family backgrounds and female/male variance. The data were collected
in 1994-1995 at Umei. University, Sweden, and University of Wisconsin-
Madison, USA. The analysis is based on questionnaires and interviews. It is
linked to methods of analysis used by French sociologist Pierre Bourdieu. The
social background, social situation and the habits of individuals in higher
education receive particular attention, using Bourdieu's concepts of habitus
and social field. The study analyses...

student study situations
students' experience of the university environment
students' exercise and sports activities
connections between study and leisure-time activities

Data
A total of 782 questionnaires and 64 interviews were analysed. The survey
data was analysed using multivariate statistical techniques, in the tradition of
Bourdieu. A schedule was used in the interviews, identifying topics used as
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points of departure. The contents of the interviews were analysed and patterns
in the data were categorised. Different answers were grouped together and
central issues, in regard to the overall purpose of the study, were identified and
clarified.

Results

Study and leisure

Students in Umea seem to study more. Roughly 50 percent of the students
in Umea claim that they spend 30 hours or more studying each week. In
Madison, approximately 40 percent of the students report the same amount
of study.

Overall, the students in Madison are younger, compared to the students in
Ulna; and the results also indicate that the Madison students' parents are
better educated. More students in Madison say that at least one parent has
studied at a college or a university. The ratio of white-/blue-collar workers
among the students' parents is also higher in Madison.

Students' leisure time activities vary to a great extent. The most popular
activity, at both universities, is to go in for different kinds of physical activities
(action sports). The results also show that students in Umea and Madison
enjoy being with friends and making acquaintances. Despite their higher social
background, it is more common in Madison for students to have a part-time
job. In round numbers, 70 percent of the Madison students in this study have
such a job, whereas the Lime& figure is about 20 percent.

Students think leisure-time activities are important. The results indicate
that students, both in Umea and in Madison say that leisure activities can
help them study better. Leisure activities are supplementary to curricular
activities and homework, according to them.

In the next section, we will see what they say about exercise and sport.
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Exercise

The results indicate that about nine out of ten of the students, in both countries,
exercise regularly.' Sport is popular among students in both countries, although
some differences between Umea and Madison are evident. About half of the
students in Umei say that they are members of clubs/organisations, which
have physical exercise on their programme, and approximately one third of
the Madison students are members of such clubs.

Popular exercises in Umea and Madison are workout/aerobics-activities and

jogging.
Women and men exercise in different ways. Male students exercise more often
than female, in both countries, and males and females prefer different activities.

Although the leisure time activities are casual and individual, there are also
factors that have an effect on them. Some of these invisible structural factors,
like subject areas/disciplines, are mapped in the study. Subject areas have an
influence on the students' leisure-time actions and these kinds of subject
variations will be discussed next.

Subject variations

Students in the studied groups, differ in many respects. Different groups have
distinct characteristics in terms of, for example, age and sex ratio. The stu-
dents' family backgrounds are also divergent, depending on which discipline
the student belong to. These types of variations between disciplines are found
both at Umel University and at the University of Wisconsin-Madison.

The average age is higher among the teacher education students and there
are more females than males in this subject group. It is not so common among
the teacher education students to be living as singles (living alone), as it is
among other student groups. Teacher education students' parents are less edu-
cated compared to the other students' parents a finding at both Umei. and

Madison.

' The analysis of the interview data shows that several students (at both Umel University
and the University of Wisconsin-Madison) argue that regular physical exercise helps
them in their academic studying. They say that their studying goes much easier, if they
combine studying with some form of physical exercise.
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The students in the natural sciences are characterised by their low age and the
large amount of singles. The natural science students' parents are better
educated. The students in the natural sciences claim that they have many
hours in classes and that they spend many hours studying. A popular leisure
activity for natural science students is to be outdoors, in nature. Students in
this subject group (the natural sciences) do not have part-time jobs as often as
other students. The above is valid for natural science students in Umea and in
Madison.

Students in the humanities, share some features: They have a low amount of
scheduled study time per week, compared to other students. They say that
reading literature is a popular leisure time activity. They do not participate in
sports activities as often as other students. Walking, as a form of recreational
exercise, is more popular among students in the humanities, compared to
other students. At the same time, there are some divergent results from the
humanities students in Umea and in Madison: The humanities students in
Umea are older, compared to other students in Umea.. The circumstances are
the opposite in Madison, where the humanities students are not older than
the other students. Humanities students in Madison have parents that are
better educated. Analogous results were not found in Umea. In the survey, the
students indicated whether or not they were members of an exercise or sports
club. Students from the humanities in Umel are not members of such clubs
in the same extent as other Umea students. Such results cannot be discerned
in the Madison study.

Sports students, are the fourth and last subject group in this study. The sports
students in Umea and Madison differ, in one respect: the students in Umea
have relatively well educated parents, compared to the students in the three
other subject groups in Umea. The situation in Madison is reverse, where the
sports students' parents do not have a high educational background. There is
a resemblance between the sports students in Umea and Madison: they are
members of exercise and sports club to a greater extent, compared to the stu-
dents in the other subject groups.

In sum, the results indicate that there are sub-fields within the university.
Individuals with different conditions and habitus, to use Bourdieu's terminol-
ogy, inhabit these sub-fields.
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Concluding remarks
This study owes much to Bourdieu's Homo Academicus (original edition 1984,
English edition 1988) and his theories of cultural reproduction, social structures

and habitus.
Bourdieu has a keen interest in questions about social structures and the

thesis discusses how Bourdieu "thinks", in terms of the composite nature of
social structures. The study discusses relationships between objective conditions

(visible as well as invisible conditions) and individual's leisure habits. In this
work, survey data are analysed with the aid of statistical methods (corre-
spondence analysis) to originate spaces of life styles. The results show dif-
ferences between groups and these differences are associated with social back-
ground and gender, as well as subject area. Cross-national differences are also

noted.
Bourdieu's concept social field and correspondence analysis has been used

before, to map social structures at the universities. But it is still a fairly new
way to do social research. One contribution from this study, is the clarification

and discussion about these issues.
International comparisons are a challenge but the results of a comparative

higher education study can be rewarding. I hope the comparative impression
from this study will give the reader information about university life and insights

to student cultures.
Overall, in the Swedish context, this thesis is a study about higher education,

females/males and social class. It is also a contribution to the literature about
student cultures and general discussions on leisure and physical exercise.
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Bilaga 1

Enkaten inneholl 59 fragor, av vilka ett antal har anvants i avhandlingen. De
frigor som har anvants listas bar nedan, i engelsk version. (Detta ar inte en
exakt kopia av enkaten.)

x) Age

x) Sex

x) What is (was) your father's/mother's highest level of education

x) What kind of occupation does (did) your father/mother have

x) Which courses are you taking this semester

x) What is your major field of study
x) What is your total number of semesters, as a full time student at this
university
x) Do you work at the moment? If yes, how much (hours per week)

x) Where do you live (six options: campus dorm.; off campus in an apart-
ment/house; own a house; cooperative house; with my parents)
x) Living situation (six options: living alone; living alone with child; married;

married with child; living with a partner; living with a partner and child)

x) How do you finance your studies (five options: grants; loan money; savings;

work on campus; help from my parents)

x) How many hours per week do you attend classes/lectures/labs (average)

x) In total, how many hours per week do you devote to study (Please include

all scheduled study time, home work and study work with your peers.)

x) What do the following leisure time-activities mean to you (Twenty activities

are listed, and a five grade scale running from "important" to "unimportant ".)

x) Please write here, which of the activities above means the most to you (If

you think that the most important activity is not mentioned, please write in

your own words):
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x) What do the following leisure time-activities mean to your parents (Think

of the parent who is most interested in each activity): (Twenty activities are

listed, and a five grade scale running from "important" to "unimportant ".)

x) Please write here which of the activities above means most to your father/

mother (If you think that the most important activity is not mentioned, please

write in your own words).

x) Please write which physical exercise or sport you prefer to do:

x) How would you describe your physical exercise or sport activity in the
following respects:

a) time spent (hours per week)

b) training intensity (five grade scale)

c) competition level (five grade scale)

d) ambition level (five grade scale)

x) How do you mainly do your physical exercice or sport:

(Four alternatives to rank)

x) What do you assess the following motives relative your exercise/sport
activities:

(Fourteen alternatives are given).

x) How do you assess the connection between your study and your physical
activities/sport:

x) Are you satisfied with your body:

x) If you are not satisfied, what's wrong:

x) Are you satisfied with your physical capacity:

x) If you are not satisfied, what's wrong:

x) Are you member in any organization/s (Note: not organization/s with sports,

physical exercises, active outdoor life or dance). If yes, please mention which:

x) Are you a member of any organisation that is directed towards physical
exercise, active outdoor life or dance? If yes, please mention which:

x) Have your father/mother ever participated in competitive sports? If yes,
please mention which ones:
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Bilaga 2

Indelning av de studerande i amnesgrupper
Totals 782 studenter fran Umea Universitet och University of Wisconsin-
Madison deltog i enkatundersokningen.

Lararstudenter

I Umea delades enkaten ut till de studenter som bade passerat den inledande
delen av grundskollararutbildningen. Vid tidpunkten for undersokningen gick
de en kurs som kallas Praktisk-pedagogisk utbildning. Det var totalt 278 stu-
denter som gick kursen (varterminen 1994). Av dessa var 182 kvinnor och 96
man. Antalet enkater fran dessa lararstudenter, som samlades in och anvandes
i umeaundersokningen, var 132 (89 kvinnor och 43 man). Det betyder att
ungefar 48 procent av studenterna deltog 49 procent av kvinnorna och 45
procent av mannen (Ej i tabell).

Tanken var att datainsamlingen i Madison skulle ske efter samma monster
och att ungefar samma antal studenter skulle delta (jamfort med enkat-
undersokningen bland lararstudenterna i Umea). De forsta enkaterna fran
lararstudenter i Madison samlades in bland studenter som deltog i kurser vid
Department of Curriculum and Instruction. (En institution vid UoW-Madi-
son dar blivande grundskollarare studerar.) Vid tidpunkten for undersokningen
var 174 studenter registrerade vid dessa kurser (Se tabell).
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Tabell 27. Lararutbildning i Madison (Kurser och utbildningar som de laste).

Kurser Antal registrerade studenter

Teach Reading-Content Field (C303, 1) 24 15 kvinnor 9 man

Intro Educ:Preschl-Mid Schl (C364, 1) 28 27 k. 1 m.

Intro Educ:Preschl-Mid Schl (C364, 3) 25 23 k. 2 m.

Tchg Rdg:Preschl-Middl Schl (C368, 3) 26 26 k. 0 m.

Tchg Lang Art:Pre-Middl Sch (C369, 1) 24 20 k. 4 m.

Tchg Lang Art:Pre-Middl Sch (C369, 3) 26 26 k. 0 m.

Teach Math:Preschl-Mid Schl (C370, 3) 21 17 k. 4 m.

Totalt 174 154 k. (88%) 20 m. (12%)

Ka lla: University of Wisconsin-Madison, Studieadministrativa enheten.

Totalt anvandes enkatsvar fran 70 studenter (90 procent kvinnor och 10 pro-
cent man), av dessa 174 individer.

Ytterligare 14 enkater fylldes i av lararstudenter som deltog i annan under-
visning for blivande grundskollarare, vid samma institution dar de forstnamnda
enkatema hade samlats in (Department of Curriculum and Instruction). Pa
sa vis kom totalt 84 enkater att samlas in hostterminen 1994 fran
lararstudenterna i Madison.

De enkater som fordes samman i Madison hasten 1994 kompletterades
med en andra insarnlingsomgang varterminen 1995. For larargruppen inne-
bar detta att ytterligare 33 enkater kunde tillskrivas gruppen. Totalt ingick till
slut 117 lararstuderande i madisonundersokningen.

Sammanfattningsvis var det 249 lararstudenter som deltog i undersokningen
fran Umea och Madison, och samtliga av dessa deltog i utbildning till
grundskollarare (I Madison: Elementary teachers).

Det genomfordes alltsa en andra insamlingsomgang i Madison och nagra
saker dr varda att diskutera i detta sammanhang. For det forsta samlades enkate-
ma in pa ett satt som skiljer sig fran det som fram tills dess varit vanligt.
Enkaterna distribuerades namligen pa tva universitetsbibliotek vid University
of Wisconsin-Madison, pa campusomradet. Studenter fick enkaterna vid en-
trdn, och fick fylla i dem pa plats. Darigenom kunde ytterligare enkater sam-
las in (cirka 100) och av dessa tillfordes 84 till madisonundersokningen.
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For det andra ar det vast att diskutera vilka kriterier som var aktuella for denna
urvalsprocess. Det vill saga, kriterierna for att en student skulle tillforas un-
dersokningen. (En student som hade fyllt i enkaten vid ett bibliotek.)

Ett antal kriterier skulle vara uppfyllda. (Vilka naturligtvis motsvarade de
tidigare kriterierna for urvalet av studenter.) Individerna skulle studera pa ter-
min 2 eller hogre (men inte pa forskarutbildning eller motsvarande). De skulle
ocksa studera pa kurser Mom nagot av de amnesomraden som var aktuella.
Exempelvis skulle en individ studera kurser pa Department of Curriculum
and Instructions for att hon eller han skulle tillforas gruppen lararstuderande.
Slutligen skulle deras "major field of study" vara room nagot av amnes-
omradena. Studenterna fick ange pa enkaten vilken "major" de hade. (De
kunde valja pa 5 Pasta alternativ: "Major" room lararutbildning (teacher edu-
cation), naturvetenskap (natural sciences), humaniora (humanities), samhalls-
vetenskap (social science) och idrottslarare (physical education). Dessutom
fanns en Oppen kategori dar studenterna sjalva kunde fylla i svaret, om flagon
av de &riga kategorierna inte var den ratta.

Denna andra insamlingsomgang, och det satt att samla in och kategorisera
enkater som beskrivs ovan, innebar att totalt 84 enkater tillfordes samtliga
fyra amnesgrupper. Dessa "extrastudenter" hade last mellan 2 och 8 terminer
(medianvarde: 4 terminer). Hur manga som tillfordes gruppen lararstudenter
aterges ovan, medan detaljerna for de ovriga tre amnesgrupperna beskrivs har-

nast.

Naturvetenskap

Studenterna Mom naturvetenskap i Umea taste olika kurser room kemi, bio-
logi och data. Det var totalt 218 studenter som var registrerade vid dessa kur-
ser och av dessa var 88 kvinnor och 130 man. Antalet enkater som samlades in
och anvandes var 108 (60 kvinnor och 48 man). Salunda anvands enkatsvar
fran cirka 50 procent av studenterna 68 procent av kvinnorna och 37
procent av mannen.
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Tabell 28. Studenter och kurser inom naturvetenskap, Lime&

Kurser Antal registrerade studenter

Biokemi B (KEMB33) 52 33 kvinnor 19 man

Organ. kemi B (KEMB33) 32 18 k. 14 m.

Biologi B (BIOB02) 53 30 k. 23 m.

Tekn.databeh. (TDBA18) 81 7 k. 74 m.

Totalt 218 88 k. (40%) 130 m. (60%)

ICalla: Umea Universitet, Studieadministrativa enheten.

Nar det galler naturvetare i madisonundersokningen, valdes ett antal kurser
ut. Pa dessa studerade sammanlagt 304 studenter (Se tabell nedan).

Tabell 29. Studenter och kurser morn naturvetenskap, Madison.

Kurser Antal registrerade studenter.

Intro. Biology (Zoo151, 1) 190 108 kvinnor 82 man

Limnology (Zoo315, 1) 114 58 k. 56 m.

Totalt 304 166 k.(55%) 138 m.(45%)

Kalla: University of Wisconsin-Madison, Studieadministrativa enheten.

Totalt anvandes enkatsvar fran 58 individer 69 procent kvinnor och 31
procent man. Ytterligare en student, fran en kurs vid en av de aktuella natur-
vetenskapliga institutionerna, erbjods att delta i studien. Pa sa vis kom totalt
59 enkater att samlas in hosten 1994 fran naturvetenskap i Madison.

De enkater som fordes samman i Madison hosten 1994, kompletterades
med en andra insamlingsomgang varterminen 1995. For den naturvetenskap-
liga gruppen innebar detta att ytterligare 33 enkater kunde tillskrivas grup-
pen. Till slut ingick totalt 92 naturvetenskapliga studenter i madisonunder-
sokningen.

Sammanfattningsvis var det 200 naturvetenskapliga studenter fran Umea
och Madison som deltog i enkatundersokningen. Dessa studerade vid kurser
pa grundlaggande universitetsniva (A/B-niva, eller motsvarande), i amnen som:
Biokemi, biologi, teknisk databehandling, organisk kemi och limnologi [...-
sotvattnets naturlara].
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Humaniora

Studenterna inom humaniora i Umea Paste engelska, nordiska sprak, historia
och etnologi. Det var totalt 183 studenter som var registrerade pa dessa kurser
vid denna tidpunkt. Av dessa var 106 kvinnor och 77 man.

Tabell 30. Studenter och kurser inom humaniora, Umea.

Kurser

Historia A/B

Antal registrerade studenter

(HISA20, termin 2) 35 13 kvinnor 22 man

Historia B (HISB36) 38 19 k. 19 m.

Engelska B (ENGB35) 58 36 k. 22 m.

Nord. sprak B (NSPB35) 28 23 k. 5 m.

Etnologi B (ETNB31) 24 15 k. 9 m.

Totalt 183 106 k.(58%) 77 m. (42%)

Ka Ila: Ume& Universitet, Studieadministrativa enheten.

107 enkater samlades in Erin kurserna (58 kvinnor och 49 man). Pa sa vis
undersoktes 58 procent av dessa studenter 55 procent av kvinnorna och 63

procent av mannen.
I Madison valdes ett antal kurser valdes ut inom humaniora. Pa dessa stu-

derade sammanlagt 127 studenter (Se tabell nedan).

Tabell 31. Studenter och kurser inom humaniora, Madison.

Kurser Antal registrerade studenter

Eng. lit. before 1800 (ENG215, 5) 35 18 kvinnor 17 man

Eng. lit. 1800-Present (ENG216, 4) 36 25 k. 11 m.

Americ. lit. 1620-Present (ENG217, 1) 35 18 k. 17 m.

Consumer Movem. (CNSRSCI 470, 1) 21 17 k. 4 m.

Totalt 127 78 k. (62%) 49 m. (38%)

Mk: University of Wisconsin-Madison, Studieadministrativa enheten.

Bland dessa registrerade humaniststudenter anvandes enkatsvar fran 95 indi-
vider, vilket motsvarar 75 procent. Av dessa 95 enkater, var 69 procent kvin-
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nor och 31 procent man.
Ytterligare 2 enkater fylldes i av humaniststudenter som deltog i annan,

liknande undervisning vid de aktuella humanistiska institutionerna.
Pa sa vis kom totalt 97 enkater att samlas in hosten 1994 fran humaniora i

Madison.
Den andra insamlingsomgangen (varterminen 1995) innebar for den hu-

manistiska gruppen att ytterligare 15 enkater kunde tillskrivas gruppen. Till
slut ingick totalt 112 humanistiska studenter i madisonundersokningen.

Totalt deltog 219 studenter inom humaniora fran lime& universitet och
University of Wisconsin-Madison.

Idrottsstudenter

Umeastudenterna inom idrottsutbildningarna deltog i kurser inom idrotts-
metodik, vid Pedagogiska institutionen, Umea universitet. Totalt var 57 stu-
denter registrerade pa dessa kurser (Se tabell nedan).

Tabell 32. Studenter och kurser inom idrottsutbildning, Umea.

Kurser Antal registrerade studenter

Idrottsmetodik, 1 (IDRA14, IP) 33 21 kvinnor 12 man

Idrottsmetodik, 1 (IDRA14, IL) 24 11 k. 13 m.

Totalt 57 32 k. (58%) 25 m. (42%)

Ka lla: Umea Universitet, Studieadministrativa enheten.

Av dessa 57 deltog 48 (86 procent) i undersokningen (72 procent av kvin-
norna och 100 procent av mannen.

Idrottsstudenterna i madisonundersokningen deltog i ett antal kurser pa
Department of Kinesiology. Totalt 43 individer var registrerade pa dessa kur-
ser (Se tabell nedan).
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Tabell 33. Studenter och kurser inom idrottsutbildning, Madison.

Kurser Antal registrerade studenter

Intro Motor Developm. (PEPRO223, 1) 22 11 kvinnor 11 man

Phy Ed. Elem Schl Child. (PEPRO323, 1) 21 19 k. 2 m.

Torah 43 30 k. (70%) 13 m. (30%)

Ila: University of Wisconsin-Madison, Studieadministrativa enheten.

Enkatsvar fill). 26 studenter (60 procent) samlades in (och anvandes), av dessa
43 studenter (80 procent av kvinnorna och 20 procent av mannen).

Ytterligare 37 enkater fylldes i av studenter som deltog i annan, liknande
idrottsinriktad undervisning vid Department of Kinesiology. Pa sa vis kom
totalt 63 enkater att samlas in hostterminen 1994 fran idrottsstudenterna i
Madison.

De enkater som fordes samman i Madison hosten 1994 kompletterades
med en andra insamlingsomgang varterminen 1995. (Se ovan.) For idrotts-
gruppen innebar detta att ytterligare 3 enkater kunde tillskrivas gruppen. To-
talt ingick till slut 66 idrottsstuderande i madisonundersokningen.

Sammanfattningsvis deltog 114 studenter fran idrottsamnet fran Umei
Universitet och University of Wisconsin-Madison.
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Bilaga 3

Variabler vid korrespondensanalyserna

Har aterges samtliga variabler som lag till grund for korrespondensanalyserna
i denna undersokning. Vissa variabler hade enbart tva kategorier (De var
dikotoma variabler, med kategorier som: "ja/ner, "hog/lag" eller dylikt.) medan
andra hade tre eller fler kategorier. Om antalet kategorier var fler an tva, anges
detta inom parantes. I nagra fall var antalet kategorier olika vid analyserna av
kvinnliga respektive manliga data.

Notera att detta är samtliga variabler och kategorier som de statistiska ana-
lyserna utgick ifran, och nagra av dem har avlagsnats under arbetets gang innan
figurerna presenteras (Se metodbeskrivningen i kapitel 3). Varje kategoris sa
kallade bidragsvarde beskrivs i separata tabeller, som inte aterges bar av ut-
rymmesskal. Dessa tabeller finns has forskargruppen och kan rekvireras via
forfattaren vid behov. Analyserna och tolkningarna av de monster som figu-
rerna visar, har genomforts med hansyn till dessa varden.

Kapitel 8 och 9

Korrespondensanalyserna av socialt ursprung och det sociala rummet av
fritidsaktiviteter (figur 3 for Umea och figur 6 for Madison) utgick fran...

...5 variabler for Socialt ursprung: Foraldrarnas hogsta utbildning (5), fa-
dernas (5) och modrarnas (5) yrken, foraldrarnas mest betydelsefulla fritids-
aktiviteter (Umea, fader: 10, modrar: 8, Madison, fader: 10, modrar: 8), for-
aldrarnas tidigare tavlingsidrottande.

...8 variabler for Fritidsaktiviteter, -vanor: Arbete vid sidan om studierna,
antal timmar per vecka som agnas at arbete vid sidan om (3), mest betydelse-
fulla fritidsaktivitet (Umea: 9, Madison: 12), medlemskap i forening ej

idrottsforening (Umea: 9, Madison: 4), medlemskap i frilufts-hdrottsfOrening,
medlemskap i gym/aerobics-studio, idrottar 0 timmar per vecka, idrottar 8
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timmar eller mer per vecka.
Korrespondensanalyserna av sociala forhallanden, studiesituation och det

sociala rummet av fritidsaktiviteter (figur 4 och 5 for Umea och figur 7 och
8 for Madison) utgick fran...

...7 variabler for Sociala fiirhallanden och studiesituation: civilstand (6), al-
der (6), termin (5), antal timmar schemalagd undervisning per vecka (4), an-
tal timmar total studietid per vecka (egna studier plus schemalagd under-
visning, 5), amnesgrupp (4), studiefinansiering (Umea 2: "enbart studiebi-
drag plus stud fran foraldrar", "fullt/delvis studielan plus arbete"; Madison 4:
"stud fran foraldran 85-99 procent", "said &in foraldran 100 procent", "la-
nar pengar: 85-99 procent", "lanar pengar: 100 procent").

...8 variabler for Fritidsaktiviteter, -vanor: (Samma 8 variabler som i analy-
sen av Socialt ursprung och det sociala rummet av fritidsaktiviteter i kapitel 8
och 9 enligt ovan.)

Kapitel 10 och 11

Korrespondensanalyserna av social bakgrund, studiesituation, fritids-
aktiviteter, idrott och uppfattningar om idrott och kropp (figur 9 och 11 for
Umea och figur 13 och 15 for Madison) utgick

...5 variabler for Socialt ursprung: Foraldrarnas hogsta utbildning (5), fa-
dernas (5) och modrarnas (5) yrken, foraldrarnas mest betydelsefulla fritids-
aktiviteter (Umea, kvinnliga studenter: 18, Umea, man: 16, Madison, kvin-
nor: 18, Madison, man: 11), foraldrarnas tidigare tavlingsidrottande.

...7 variabler for Sociala Prhallanden och studiesituation: civilstand (6), al-
der (6), termin (5), antal timmar schemalagd undervisning per vecka (4), an-
tal timmar total studietid per vecka (egna studier plus schemalagd under-
visning, 5), amnesgrupp (4), studiefinansiering (Umea 2: "enbart studiebi-
drag plus stud fran foraldrar", "fullt/delvis studielan plus arbete"; Madison 4:
"stud fran foraldran 85-99 procent", "stod fran foraldran 100 procent", "la-
nar pengar: 85-99 procent ", "Lamar pengar: 100 procent").

...8 variabler for Fritidsaktiviteter, -vanor och idrott arbete vid sidan om
studierna, antal timmar per vecka som agnas at arbete vid sidan om (3), mest
betydelsefulla fritidsaktivitet (Umea, kvinnliga studenter: 10, Umea, man: 6,
Madison, kvinnor: 9, Madison, man: 4), medlemskap i forening ej

idrottsforening (Umea, kvinnliga studenter: 8, Umea, man: 7, Madison, kvin-
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nor: 6, Madison, man: 3), medlemskap i frilufts- /idrottsforening, medlem-
skap i gym/aerobics-studio, antal timmar som agnas at idrott per vecka (4),
melt betydelsefulla fysiska aktivitet/idrott (Umei, kvinnliga studenter: 13,
Lima man: 9, Madison, kvinnor: 13, Madison, man: 8).

...8 variabler for Uppfattningar om idrott och kropp: motiv for att idrotta
(14), tavlingsnivin vid idrottandet, traningsintensiteten vid idrottandet, idrott
och umgange (4: idrottar ofta ensam, tillsammans med andra i organiserad
form, tillsammans med andra i oorganiserad form, tillsammans med famil-
jen), hur fysisk aktivitet/idrott och studier piverkar varandra (3: positivt, ne-
gativt, inte alls), tillfredsstalld med den egna kroppen (4), kroppsuppfattning
(4), tillfredsstalld med den fysiska kapaciteten (4).
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