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Bakgrund 

Läkarprogrammet är en av de utbildningar i Sverige som har högst söktryck och så har det 

varit under en avsevärt tid. Man kan säga att läkarprogrammet har haft en stabilitet med sin 

höga position i det (svenska) utbildningssystemet under väldigt lång tid. Läkarkåren och 

därmed läkarutbildningen med sin slutenhet - höga antagningspoäng till programmet, en skev 

sammansättning av studentpopulationen avseende social bakgrund och en skyddad 

yrkesidentitet med särskild legitimation – bidrar till bilden av en elitutbildning, intressant att 

studera med en utbildningssociologisk ansats.  

Den högre utbildningen har förändrats över tid, från att tidigare ha varit förbehållen en 

liten gynnad del av befolkningen till att ha blivit en angelägenhet för en stor del av 

densamma. Den kan sägas ha gått från en elitutbildning till en massutbildning.
1
 Denna 

demokratisering av högskolan har däremot inte inneburit att läkarprogrammet har en bred 

rekrytering. Utbyggnaden av högskolan inleddes i mitten av 1900-talet och fick sin kulmen i 

mitten av 1990-talet när den dåvarande regeringen satte som mål att 50 % av en årskull skulle 

ha påbörjat en högskoleutbildning före 25 års ålder.
 2

 En av tankarna bakom utbyggnaden av 

högskolan var att minska det som brukar kallas social snedrekrytering
3
 som Högskoleverket 

definierar som: ”social snedrekrytering till högre studier förekommer då barn från vissa 

sociala ursprung oftare än andra når högre utbildningsnivåer.” I rapporten kopplas 

snedrekrytering främst till föräldrarnas utbildningsnivå och läkarutbildningen är det 

yrkesexamensprogram som har den största snedrekryteringen. Läsåret 2007/08 fanns högst 

andel med högutbildade föräldrar, 70 procent, bland nybörjarna på läkarutbildningen. Andra 

utbildningar som hade en hög andel högutbildade föräldrar var arkitekt, psykolog och jurist 

men de låg på cirka 55 procent. De utbildningar som mer motsvarade genomsnitt i 

befolkningen var lärare-, socionom- och arbetsterapeututbildningarna som låg mellan 25-27 

procent.
 4

  

Vägen till läkaryrket är lång. Utbildningen motsvarar 330 högskolepoäng, därefter krävs 

minst 18 månaders godkänd allmäntjänstgöring (AT-tjänst) för att man ska kunna få 

läkarlegitimation. Den som dessutom vill ha en specialistkompetens måste därefter arbeta på 

sjukhus eller i primärvården i cirka 5 år i kombination med studier inom det kommande 

specialistområdet.
5
 Det krävs alltså omfattande utbildningsinvesteringar för den som vill bli 

läkare. Läkarprogrammet ges vid följande sju universitet: Umeå, Uppsala, Örebro, Linköping, 

Göteborg och Lunds universitet samt vid Karolinska institutet i Stockholm. När Örebro 

universitet 2011 fick möjlighet att bedriva läkarutbildning innebar det också att man ökade 

                                                 
1
 Askling B. & Foss Lindblad R. 2007:9–10 

2
 Unemar-Öst I. 2009:15, 57 

3
 Regeringens proposition Den öppna högskolan 2001/02 

4
 HSV Statistiskt meddelande UF 20 SM 0802, sid 5-10, citatet från sid 10 

5
 För närvarande pågår en utredning för att eventuellt göra om läkarutbildningen. Från EU-nivå ställs krav på en 

längre utbildning (minst 360 hp, d.v.s. 6 år) och tanken är att en eventuell anpassning skulle innebära att man tar 

bort AT-perioden och istället har större praktiska inslag under utbildningen. Utredningen skulle ha slutredovisats 

i december 2012 men uppdraget har förlängts. Regeringen, kommittédirektiv 2011:96 
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antalet plaster till läkarutbildningen nationellt. Regeringen har i sin budgetproposition för 

2013 aviserat ytterligare platstilldelning.
 6

 Idag är det totala antalet platser på utbildningen 

ungefär 1400 och antagning sker både till vår- och till höstterminerna.
7
 Om den planerade 

utbyggnaden blir av kommer det 2015 att finnas ungefär 55 procent fler platser än 2006/07. 

Behovet av utbildade läkare kommer dock fortsatt att vara stort på grund av ett ökat 

vårdbehov i befolkningen och stora pensionsavgångar inom läkarkåren. Bristen på läkare 

kommer att bestå åtminstone fram till 2030, detta gäller inte minst inom vissa specialiteter.
8
  

Till de utbildningsplatser som finns står det många sökande på kö och läkarprogrammet är 

en av de utbildningar i Sverige som har högst söktryck, under perioden 2007-2012 har det 

legat på cirka sex sökande per plats.
9
 Det leder till att det krävs höga antagningspoäng för att 

komma in på läkarutbildningen och i många fall är inte ens det tillräckligt utan platserna lottas 

bland sökanden med höga betyg och höga poäng på högskoleprovet.  

Tätt sammankopplat med utbildningens status är också lärosätets betydelse och placering 

i högskolefältet. Lärosätena i sig har en inbördes statusrangordning. På så vis föreligger det en 

mellan exempelvis civilekonomutbildningen i Skövde och den vid Handelshögskolan i 

Stockholm, inte är alltså inte bara är utbildningen som rangordnas och ger status utan också 

lärosätet som sådant.
10 

Det svenska högskolefältet kan beskrivas med ett triangulärt mönster 

där vårdhögskolor och mindre och medelstora högskolor återfinns i botten och de traditionella 

universiteten, konsthögskolorna och vissa fackhögskolor i toppen. Lärosätena har olika 

tillgångar och fördelningen mellan forskning och utbildning ser olika ut. För de senare utgör 

grundutbildning ofta bara en liten del av verksamheten, istället är de forskningstunga och har 

stora ekonomiska resurser. I en dylik jämförelse hamnar KI högt.
11

  

Karolinska institutet rankas också högt i internationella undersökningar och oavsett vad 

man anser om rankningslistor så utgör de en källa för rekrytering av studenter. KI är Sveriges 

främsta universitet enligt flera av de mest ansedda rankningslistorna i världen. I den så kallade 

Shanghairankningslistan för 2012 ligger KI på 42:a plats vilket är främst av de svenska 

lärosätena. Som nästa svenska lärosäte placerade sig Uppsala universitet på 73:e plats. Inom 

ämnesområdet medicin placerar sig KI på elfte plats, som enda icke anglosaxiska lärosäte 

inom topp trettio.
12

  

  

                                                 
6
 Högskoleverket 2012: 54, 55 

7
 Sveriges läkarförbund http://www.slf.se/Utbildning/Grundutbildning/Vagen-till-lakaryrket/ 

8
 Högskoleverket 2012: 54, 55 

9
 Söktrycket har under perioden 2007-2012 legat på cirka 6 sökande per plats för riket (medelvärde av siffrorna 

för 2007-2012). För Karolinska Institutets läkarutbildning är motsvarande siffra cirka 9 sökande per plats, vilket 

är högst i landet. Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) definierar söktryck enligt följande 

”Söktrycket är antalet förstahandssökande per plats”.  

10
 Lidegran I. 2009: 46 

11
 Börjesson M. 2007:64 

12
 http://www.shanghairanking.com 



6 

 

Ur KI:s informationsmaterial kan man utläsa något om den självbild som finns vid 

lärosätet. De inledande meningarna i Korta fakta 2012 lyder så här:  

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige 

står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska 

forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 

utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i 

fysiologi eller medicin.13    

Ovan framträder bilden av läkarstudenten och därmed också läkaren som tillhörig en 

samhällelig elit. Till denna bild av läkaren som en person med hög status måste dock bifogas 

en kompletterande bild av en person som inte i första hand intresserar sig för prestige, status 

och ekonomisk framgång. Synen på läkaryrket som ett kall som kräver ett empatiskt intresse 

för människan och hennes problem ligger nära till hands som tankemodell när vi tänker på 

läkaren. Bilden av den empatiska läkaren är dock inte bara en tankemodell utan utgör en 

väsentlig del redan under läkarutbildning. I de nationella mål för läkarutbildningen som finns 

i högskoleförordningen ingår förutom mål om medicinska kunskaper också mål om hur den 

blivande läkaren ska vara i sin yrkesutövning. Under utbildningens gång tränas och 

examineras studenternas förhållningssätt för att fastställa att det uppnått följande mål:  

För läkarexamen skall studenten  

 
- visa självkännedom och empatisk förmåga, 

- visa förmåga till helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt med särskilt 

beaktande av de mänskliga rättigheterna,  

- visa förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, 

och  

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 

kompetens. 
14

 

Kanske är det också därför som läkarstudenter ser på sitt val av utbildning som något 

altruistiskt. Universiteten marknadsför också utbildningen på detta sätt och att tiden i 

utbildningen förstärker dessa uppfattningar hos studenterna.
15

 De etiska reglerna finns också i 

yrkeslivet hos yrkesverksamma läkare. Svenska Läkarförbundet har fastställt att deras 

medlemmar ska arbeta på ett etiskt sätt. I sina etiska riktlinjer fastslår de bland annat att: 

”Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin 

yrkesauktoritet inkräkta på vederbörandes rätt att bestämma över sig själv”. 16 

Hur går dessa två bilder ihop – den prestigefyllda yrkesbanan med en ekonomiskt trygg 

utveckling kontra den altruistiskt sinnade, empatiska läkarrollen med fokus inställt på att 

hjälpa andra människor? Detta spänningsfält gör läkaryrket och läkarutbildningen till ett 

intressant forskningsområde.   

I den här studien ligger fokus på vad som utmärker de tillgångar - det symboliska och 

kulturella kapital, för att tala med Bourdieu - som läkarstudenterna tillägnar sig, både 

förkroppsligade tillgångar i form av habitus (dispositioner och förhållningssätt) och tillgångar 

                                                 
13

 Karolinska Institutet Korta fakta 2012 

14 Utbildningsplan för läkarprogrammet, 2LK13, Karolinska Institutet, diarienummer 5840/2012-310 
15

 Axelsson R-M 2008: 10, 112, 113 

16
 Svenska Läkarförbundet etiska regler. Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella 

organisation med 45 000 medlemmar, d.v.s. de flesta läkare i Sverige. 
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både på väg till utbildningen och deras förhållande till utbildningen i sig. Vilka är studenterna, 

det vill säga vilka förvärvade och nedärvda kapitaltillgångar har de, hur har det hittat till 

läkarutbildningen, hur danar utbildningen studenterna och vad framhålls som viktigt under 

utbildningen? I uppsatsen står alltså studenterna och själva utbildningen i centrum. Ett särskilt 

fokus läggs på läkarutbildningen vid Karolinska institutet och dess studenter. I ett annat, 

pågående projekt, undersöks verksamma läkare och deras specialistval kopplat till deras syn 

på statusskillnader mellan de olika specialiteterna och deras förvärvade och nedärvda 

symboliska kapital. 
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Forskningso versikt 

För att sätta in uppsatsens tema i ett bredare perspektiv görs först en genomgång av tidigare 

forskning avseende rekrytering till högre utbildning i allmänhet och till läkarutbildningen i 

synnerhet. Här berörs i viss utsträckning även forskning om vad som kan sägas utgöra 

läkaryrkets särdrag. Forskningsöversikten avslutas med att jag tar upp de 

utbildningssociologiska perspektiv och verktyg som utgör uppsatsens teoretiska ramverk.  

HÖGSKOLEFÄLTET, LÄKARUTBILDNINGEN OCH BILDEN AV LÄKAREN 

Man skulle alltså kunna argumentera för att läkare som grupp – socialt, ekonomiskt och till 

viss del kulturellt utgör en privilegierad grupp i samhället och på så vis kan läkare ses som en 

elit. Men varför är det intressant att studera eliter och elitutbildningar? Ett viktigt skäl utgörs 

av att hela utbildningssystemet – alltså hela utbildningsfältet - måste förhålla sig till hur 

elitutbildningarna och elitlärosätena positionerar sig inom systemet. Exempelvis är det så  att 

civilekonomprogrammet i Skövde måste förhålla sig till det, mycket mer, statusfyllda 

civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Stockholm. Handelshögskolan kan, menar 

Ida Lidegran ”sätta agendan för vad som räknas som en statusfylld utbildning.”
17

  En 

elitutbildning definieras utifrån att den är svår att komma in på och att den därför samlar 

individer med högt förvärvat utbildningskapital, till exempel höga betyg eller höga poäng på 

högskoleprovet. Dessa individer har också med sig nedärvda utbildningstillgångar, vilket 

bland annat utgörs av föräldrarnas utbildning och yrke.
18

  

 

Ett sätt att beskriva det svenska högskolefältet är att göra en korrespondentanalys över vilka 

studenter som återfinns inom olika utbildningar. Vid en sådan analys framträder en triangulär 

form när man tar hänsyn till dess två viktigaste dimensioner avseende vilka studenter som 

återfinns inom utbildningarna. I en, första, könsmässig, polaritet, återfinns kvinnor och män 

till stor del inom olika delar av högskolan. En andra polaritet är socialt hierarkisk som ställer 

utbildningar befolkade av studenter var föräldrar äger starka tillgångar mätt med utbildning 

och yrken mot utbildningar som i samma avseende har en svag studentrekrytering. I botten av 

grafen återfinns kortare, inte så prestigefulla utbildningar dels inom ämnesområdet teknik och 

dels inom ämnesområdena vård, skola och omsorg. Här är skillnaderna mellan kvinnor och 

män stora - det tekniska området domineras av män och övriga ämnesområden domineras av 

kvinnor. Söktrycket till dessa utbildningar är lågt och studenterna, som här särskilt ofta utgörs 

av arbetarklassens och lägre medelklassens barn, har få både nedärvda och förvärvade 

tillgångar. I toppen av grafen, som alltså består av individer vars föräldrar har stora 

kapitaltillgångar, blir könsskillnaderna mindre. Hit hör läkarutbildningen som är en av de 

                                                 
17

 Lidegran I. 2009: 46 

18
 Lidegran I. 2009: 46 
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utbildningar där könsskillnaderna är som allra minst.
19

 Läkarutbildningen rekrytererar alltså 

relativt könsbalanserat; under de senaste åren har andelen män bland nybörjarstudenterna i 

riket legat på cirka 46 procent.
20

 

Det höga söktrycket till läkarutbildningen medför däremot en stark selektion sett utifrån 

nedärvda och förvärvade tillgångar vilket också framgår av den officiella högskolestatistiken. 

Föräldrarnas utbildningsnivå tillmäts i denna statistik stor betydelse i förklaringen till vilka 

grupper som läser vidare på högskolan. Övergången till högskolan varierar, från 21 procent 

om föräldrarna enbart har en förgymnasial utbildning till 83 procent om de istället har en 

forskarutbildning. Skillnaderna i övergången till högskolan blir ännu tydligare om man bryter 

ner statistiken i olika ämnen eller till olika examina. Av nybörjarna på läkarutbildningen är 

det 70 procent som har högutbildade föräldrar.
21

  I jämförelse med andra yrkesprogram ligger 

läkarutbildningen högst, tätt följt av arkitektutbildningen för vilken motsvarande siffra är 68 

procent. Medicin/odontologi är den (av HSV sammaslagna) ämnesklassificering som 

rekryterar flest studenter med högutbildade föräldrar är.
22

 

  

                                                 
19

 Börjesson M. 2006:11. Mikael Börjesson har använt korrespondentanalys för att få fram denna kartläggning. 

20
 Se tabell 1 i appendix. 

21
 Högskoleverkets definition av högutbildade föräldrar är att de har minst en treårig eftergymnasial utbildning. 

Siffrorna är hämtade från Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden UF 20 SM 1204. 

22
 Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden UF 20 SM 1204 
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Studenter vid elitutbildningar har också starka förvärvade tillgångar. Ett exempel är vad 

man har för tidigare utbildningsmeriter. En vattendelare för sannolikheten att man kommer att 

läsa vidare på högskolan överhuvudtaget sker redan på gymnasienivå. Av SCB:s diagram 

nedan framgår hur övergången till högskolan ser ut i riket om man ser till vilken 

gymnasieutbildning studenterna hade med sig. Av elever från det naturvetenskapliga 

programmet påbörjade 84 procent studier på universitet eller högskola inom 3 år, medan det 

av samtliga elever som slutförde gymnasieskolan samma läsår var 44 procent som gick vidare 

till högskolan inom samma tidsperiod. 
23

  

Diagram från SCB - Studerande som slutfört ett program i gymnasieskolan 2007/08 och 

som påbörjat högskolestudier till och med läsåret 2010/11 efter program och kön. 

Procent.  

 

 

Om man närmare betraktar högskolans elitutbildningar framträder ytterligare en tredje 

dimension, nämligen skillnader mellan en kulturellt dominerande pol och en ekonomiskt 

dominerande pol. Studenter som är barn till familjer som står samhällets ekonomiska områden 

och privata sekhor nära återfinns till stor utsträckning inom prestigefyllda ekonomiska och 

tekniska utbildningar med civilekonomutbildningen vid Handelshögskolan i Stockholm som 

den mest utmärkande. De med föräldrar för vilka ett starkt kulturellt kapital, inklusive och 

utbildningskapital och ofta arbetar inom offentlig sektor (t.ex. läkare och universitetslärare), 

återfinns istället på läkarutbildningarna eller på andra naturvetenskapliga utbildningar vid de 

                                                 
23

 SCB Pressmedelande 20120917 Övergång från gymnasieskola till högskola, läsåret 2010/11, siffrorna avser 

läsåret 2007/08.  http://www.scb.se/pages/pressrelease____339979.aspx 
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stora universiteten och vid Sveriges lantbruksuniversitet, liksom på vissa kurser inom 

humaniora.
24

  

 

I studien sätts fokus på elitutbildningar som rekryterar studenter med höga 

kapitaltillgångar, såväl förvärvade som nedärvda. Här intar läkarutbildnigen en särställning 

bland elitutbildningarna, vilket skulle bero på att läkaryrket inte bara handlar om status och 

karriärmöjligheter utan också präglas av starka humanistiska värden som inte gäller för andra 

elitutbildningar till exempel inom ekonomi eller teknik.
25

 Läkaryrket framstår som ett yrke 

med högt utbildningskapital och det ger också en trygg ekonomiskt inkomst. I en rangordning 

av yrkesgrupper inom habiliteringssektorn framkommer att läkarna rangordnas högst i 

samtliga faktorer; utbildningens inträdeskrav och längd, studenternas sammansättning sett till 

social bakgrund, lönenivåer inom yrket mm.
26

   

 

Läkarutbildningen uppfyller på alla sätt och vis definitionen av elitutbildning och måste 

anses vara en av de mest statusfyllda högskoleutbildningarna i Sverige, vilket avspeglas i den 

sociala sammansättningen av studenterna (få studenter har arbetarklassbakgrund och/eller 

föräldrar med lågt utbildningskapital), de höga antagningspoängen, möjligheten att i det 

framtida yrkeslivet få en framträdande position med hög lön, möjlighet till olika karriärvägar 

(undervisning, forskning, kliniskt), stor möjlighet att välja bostadsort i Sverige eller i övriga 

världen och relativt höga löner. Att det dessutom föreligger ett inträdeskrav till själva yrket, 

utöver utbildningen, i form av den läkarlegitimation som man måste erhålla och behålla för att 

få vara verksam som självständig läkare bidrar också till en känsla av exklusivitet och 

slutenhet.  

 

Vad är utmärkande för läkarstudenter och verksamma läkare? Att individer som återfinns 

inom yrket och därmed inom utbildningen på många sätt kan sägas utgöra en elit torde stå 

klart men det finns också andra utmärkande drag. Bilden av den empatiske, alturistiske 

läkaren som sätter andra i främsta rummet framträder dels i populärkulturen och dels i läkares 

egna beskrivningar av sin yrkesroll.
27

 Dessa beskrivningar handlar om att man vill arbeta med 

människor, hjälpa andra och på olika sätt bidra till människors hälsa och välgång är 

framträdande bilder hos yrkesverksamma läkare.
28

 Läkarkåren har framgångsrikt odlat bilden 

av det alturistiska, av läkarens ethos som vilar på gamla vetenskapliga ideal och högre värden 

som går tillbaka till det som kallas den Hipokratiska eden och som utgörs av ett antal etiska 

förhållningssätt. 
29

 Läkare utgör också en grupp som rankas högst både utifrån människors 

upplevda status och ifrån uppfattningen om vilka yrken som borde ha hög status eftersom de 

anses vara nyttiga för allmänheten.
30

 

 

                                                 
24

 Broady D., et al 2002:36 

25
 Lidegran I. 2009:237 

26
 Carlhed 2007:323, 324 

27
 Hemborg Kristiansson M, et al 2006 

28
 Axelsson R-M., 2008 
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De två bilderna av läkaryrket – den alturistiskt sinnade läkaren och läkaren som någon 

med samhällelig status - kan förenas om man för samman dem som uttryck för en specifik 

form av erkännande, en symbolisk ställning som utifrån Pierre Bourdieus sociologi kan ses 

som en särskild form av symboliskt makt. Carina Carlhed som studerat habilitering inom det 

medicinska området lyfter just fram läkarkårens särpräglade form av makt. Hon skriver med 

hänvisning till Bourdieu att ”[l]äkarnas särställning bygger på symbolisk makt, ju mer 

självklar och förgivettagen deras ställning är i samhället desto mer symboliskt effektiv är 

deras makt. Högsta effektivitet når detta i en situation när banden mellan den konsekrerade 

och den som konsekrerar är materiellt osynliga, det vill säga symboliska.”
31

 Citatet för oss till 

uppsatsens teoretiska ramverk.  

TEORETISKT PERSPEKTIV 

Uppsatsens teoretiska ramverk är främst hämtat från Pierre Bourdieus sociologi. Utifrån detta 

sociologiska perspektiv ställs frågan om vilka symboliska tillgångar, bland annat kulturella 

sådana, som utmärker studenterna på läkarutbildningen. En skillnad görs här mellan från 

ursprungsfamiljen nedärvda tillgångar och egna förvärvade tillgångar. Vidare ses i studien 

olika slags praktiker som uttryck för investeringar i tillgångar vilka inte nödvändigtvis 

medvetet uppfattas som just investeringar. Intresset riktas också mot förkroppsligade 

tillgångar i form av vad man med Bourdieu kan kalla habitus - förhållningssätt till sig själv, 

till tiden, studierna och andra den sociala världen i sin helhet. Från Bourdieu är även det 

relationella perspektiv hämtat i vilket tillgångar och praktiker hos läkarstudenterna betraktas i 

relation till studenter på andra utbildningar av elitkaraktär. Det teoretiska perspektivet tillåter 

också att relationerna mellan de studerade lärosätena belyses. Jag kommer nedan att i tur och 

ordning redogöra för de viktigaste använda begreppen men det är viktigt att förstå att de är 

relaterade till varandra och inte meningsfullt kan användas separat. Även om de här förklaras 

mer abstrakt, får de sin mening i sin tillämpning, vilket jag hoppas att min empiriska 

genomgång utgör exempel på. Donald Broady menar att Bourdieus begrepp bör ses som 

forskningsredskap att empiriskt använda där de kan bidra till en ökad förståelse. De är inte att 

betrakta som statiska och en gång för alltid givna.
32

   

Symboliskt kapital och dess former 

Bourdieu laborerade med olika kapitalbegrepp, varav det symboliska kapitalet är det mest 

grundläggande. Donald Broady menar att man, mycket kortfattat, kan beskriva det som att 

symboliskt kapital är det som erkännes.
33

 Det innebär att det finns värden som en grupp 

erkänner såsom något som är värt att strida över, att vilja erövra. Ett visst symboliskt kapital 

behöver inte nödvändigtvis vara erkänt i samhället i stort. Broady menar till exempel att man 
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kan ha ett högt symboliskt kapital inom en avgränsad grupp människor, exempelvis för att 

man har stor kännedom om det lokala fotbollslaget. I just den gruppen är detta något som 

anses viktigt, men det är knappast något som ger innehavaren erkännande på andra områden i 

samhället. Symboliskt kapital måste alltid ses i relation till det erkännande som gör det till ett 

symboliskt kapital. 

Det finns däremot mer allmänt erkända former av symboliskt kapital. I den här uppsatsen 

kommer utbildningskapital att spela en viktig roll i analyserna, dvs. tillgångar som grundas på 

det erkännande som utbildningssystemet kan ge, exempelvis i form av betyg och examina. 

Utbildningskapital utgör i sin tur en del av vad Bourdieu benämndet kulturellt kapital, med 

vilket avses behärskandet av en i samhället dominerand, erkänd kultur. Det kulturella 

kapitalet avser exempelvis höga examina, men också sådant som allmänbildning, förtrogenhet 

med så kallad finkultur och ett kultiverat språkbruk. Broady menar att det kulturella kapitalet 

är kopplat till de dominansförhållanden som råder i ett samhälle. Dominansförhållanden är 

centrala för att förstå varför det är viktigt med ett starkt kulturellt kapital. Det kulturella 

kapitalet både definieras av samhällets eliter och avkrävs den som inträder bland dem. Donald 

Broady skriver:  

Vinnarna i denna kamp är de grupper som kontrollerar instrumenten (i synnerhet 

språklig kompetens) för tillägnelse av symboliska tillgångar, vilket i ett land som 

Frankrike innebär att den dominerande klassen måste sörja för att deras barn ges 

möjligheter till en framgångsrik bana genom utbildningssystemet. Striderna inom 

utbildningssystemet och om utbildningspolitik är därför enligt Bourdieu i sista 

hand strider om vem som skall ha tillgång till dessa instrument och därmed indirekt 

strider om monopolet på viktiga symboliska tillgångar. 
34

 

Utbildningskapital 

Den form av kulturellt kapital som har störst betydelse i den här studien är utbildningskapital. 

För att förstärka analysen av det empiriska materialet görs åtskillnad mellan nedärvt och 

förvärvat utbildningskapital. Det första handlar om vad studenterna har ”med sig i bagaget”, 

exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå och inriktningen på deras utbildning, samt om deras 

yrkespositioner och klasstillhörighet. Det andra avser de tillgångar som studenterna själva 

tillskansat sig under sin levnadsbana. Det förvärvade utbildningskapitalet formas av vilken 

gymnasieutbildning man har, hur höga meritpoäng eller betyg man har och hur man har 

presterat på högskoleprovet.
35

   

Habitus  

Centralt i Bourdieus teoribildning är begreppet habitus. Habitus kan definieras som ett system 

av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala 

världen. I den mån habitus erkänns kan den ses som förkroppsligade tillgångar - nedlagda i 

individens kropp – vilka formats av tidigare erfarenheter och som samtidigt styr tankebanor 

                                                 
34

 Broady D. 1991:123-126, citat sid. 126 

35
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och praktiker som individen utvecklar under sin levnadsbana.
36 

Mikael Palme menar att 

”habitus formas av individens tillhörighet till de skilda sociala miljöer mellan vilka han eller 

hon förflyttar sig under sin livsbana, lär känna och lär sig leva i. Tankescheman, övertygelser, 

värden och kroppsliga uttryckssätt tenderar att förkroppsligas, men aldrig mekaniskt.” 
37

 

Bourdieu själv skrev åtskilligt om habitusbegreppet, precis som han gjorde om sina andra 

begrepp. Tillsammans med Jean-Claude Passeron tar han i Reproduktionen upp att individens 

bana genom utbildningssystemet har stor inverkan på habitus och att ju högre upp i 

skolnivåerna man kommer, desto mindre kommer det ursprungliga habitus att påverka 

individen; istället utvecklas habitus i enlighet med utbildningssystemets förväntningar, i 

synnerhet för dem som har utbildning att tacka för de ställningar de erövrar.
38. 

I The Inheritors 

påpekar Bourdieu och Passeron dock att man även så högt upp i utbildningssystemet som på 

universitetsnivå ändå finner skillnader ”in attitude and ability” som är relaterade till den 

sociala bakgrunden, trots tjugo års påverkan från skolan.
39

  

 

Socialt kapital 

Med socialt kapital avses tillgångar i form av relationer eller förbindelser. En form av en 

sådan förbindelse är mellan gamla skolkamrater. Gruppens olika tillgångar – ekonomiska, 

kulturella samt olika kontakter, gynnar hela gruppen. Eftersom det sociala kapitalet inte en 

gång för alla är givet, kräver det investeringar för att upprätthållas och förstärkas, ett sätt 

skulle vara att göra olika aktiviteter tillsammans.
40

 Som Bourdieu påpekar kan det kulturella 

kapitalet också förstärkas genom att en grupp av till exempel elitstudenter som sådan har ett 

starkt gemensamt kapital. I The State Nobility beskriver han hur det kulturella kapitalet 

fungerar genom vad han kallar magical shareholdning, vilket innebär att individerna i en 

grupp har tillägnat sig ett kulturellt kapital, exempelvis genom den titel en examen ger, men 

dessutom förstärker grupptillhörigheten det kulturella kapitalet genom att man som individ 

tillhör denna grupp av selekterade och utvalda.
 41

 

 

Sociala fält 

När man undersöker hur det symboliska kapitalet ser ut hos studenter vid olika 

elitutbildningar, är det av vikt att ta hänsyn till olika konkurerande former av symboliskt 

kapital. Vad som är gångbart vid exempelvis de konstnärliga utbildningarna är inte 

nödvändigtvis gångbart också för läkarstudenter eller studenter på civilekonomutbildningen. 
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Vissa mer allmänna tillgångar, som att vara allmänbildad och ha ett utvecklat språk, är 

däremot viktiga inom samtliga utbildningar. Gemensamt för studenterna på elitutbildningar 

tenderar också att vara att de har en relativt god ekonomisk grund att stå på.
42

 Det intressanta 

här är alltså vad som särskiljer studenterna vid olika elitutbildningar och vad som utmärker 

läkarstudenterna vid Karolinska institutet i relation till dem på andra elitutbildningar. 

Skillnader mellan elitutbildningar i avseende på vilken form av symboliskt kapital som 

där erkänns kan förstås i ljuset av att olika elitutbildningar förbereder för inträdet på olika 

sociala fält inom vilka erkännande ser olika ut, exempelvis konstvärldens till skillnad från det 

avancerade näringslivet.
43

 Ett socialt fält, i Bourdieus mening, kan beskrivas som ett 

föränderligt område i samhället där människor och institutioner strider om något de har 

gemensamt”.
44

  För att ett område ska kunna analyseras som ett fält krävs det en 

självständighet, autonomi, i förhållande till andra kringliggande fält och från omvärlden i 

övrigt. Inom ett socialt fält med detta slags autonomi finns ett specifik erkännande som fältet 

självt alstras och som bestäms av krafter inom fältet självt, inte av utomstående krafter. Detta 

benämner Bourdieu fältspecifikt (symboliskt) kapital. Detta innebär bland annat att de 

inbördes relationerna inom fältet är viktigare än relationerna till individer och institutioner 

utanför fältet. En förutsättning för att något ska kunna analyseras som ett fält är att det inom 

fältet finns tydliga polariteter, det vill säga motsatspoler, som härrör ur att de som tillhör fältet 

strider om vilka olika egenskaper ses som ska anses värdefulla, som ska erkännas.  

Bourdieu menade att sociala fält uppvisar liknande strukturer, vilka han oftast framställde 

som polariteter som kan återges grafiskt som horisontella och vertikala och som beror på de 

kapitaltillgångar agenter som fältet har. Donald Broady illustrerar detta resonemang genom att 

säga att om en vetenskaplig disciplin utgör ett autonomt fält (vilket är en empirisk fråga om 

den gör eller inte) skulle den horisontella dimensionen kunna åtskilja grundforskning från 

uppdragsforskning, medan den vertikala dimensionen skulle ställa välrenommerade seniora 

forskare mot yngre forskare utan ett stort vetenskapligt kapital.
45

  

Att fältet för handlingar och strategier hos dem som tillhör det är viktigare än det 

omgivande samhället innebär att de som befolkar fältet är beredda att försvara fältet utåt, så 

att fältets gränser upprätthålls. Samtidigt kommer de att slåss inbördes för att erhålla 

tillgångar inom fältet, även om det innebär att göra uppoffringar. Ett exempel från 

konstvärlden kan vara att det är viktigare för en konstnär att få ställa ut på ett visst specifikt 

galleri än att få en stadig månadslön från ett administrativt arbete på ett konstmuseum.
46

 Det 

är exempel på att att varje autonomt fält har sin egen specifika art av kapital, vilket erkänns 

inom fältet och präglar övertygelserna och handlingarna hos dem som tillhör fältet. Även 

fältbegreppet ska ses ett forskningsverktyg som får mening i analysen av empiriska 

förhållanden. 
47

  

Man kan argumentera för att den medicinska vetenskapen utgör ett socialt fält, eller att 

antal sammankopplade fält bestående av olika specialiteter (detta kan ses som en empirisk 

fråga). Läkarutbildningen är på många sätt en förutsättning för att en individ ska kunna träda 

                                                 
42

 Palme M., et al. 2012:112-113 

43
 Börjesson et al, 2013 

44
 Broady D. 1998:14 

45
 Broady D. 1998:17 

46
 Gustavsson M., et al. 2012:13-15 

47
 Broady D. 1998:14 



16 

 

in i detta medicinska fält även om andra vägar också är möjliga, till exempel genom gedigna 

studier i biokemi men det är däremot tveksamt att kalla själva läkarkåren för ett socialt fält, 

dels med tanke på det autonomikriterium som diskuterades ovan, dels beroende på att själva 

yrket kan ingå i så många olika kontexter. Denna studie kan heller inte göra anspråk på att 

studera det vetenskapliga medicinska fältet, eller fälten, vilket skulle förutsätta en omfattande 

och komplex undersökning - men fältbegreppet har här relevans därför att studien kan kasta 

ljus över hur vilka tillgångar de läkarstudenter har som står i begrepp att träda in i det. Man 

skulle även tentativt kunna betrakta även läkaryrket som ett socialt fält, som befinner sig 

mellan det vetenskapliga medicinska fältet och den statligt styrda medicinska vården. Även i 

detta perspektiv belyser den här föreliggande studien de symboliska tillgångar de inträdande 

avkrävs. Läkarutbildningen, så som den styrs av politiker, utbildningsadministratörer, det 

vetenskapliga medicinska fältet och läkarkåren själv, utbildningspolitiker, snarare än de som 

befinner sig i utbildningen - studenter och lärare.
48

 

Att investera i utbildning måste också sättas i relation till det fält som studenterna inträder 

i efter sina studier. Mikael Palme, Ida Lidegran och Barbro Andersson har undersökt hur 

konststudenter tidigt gör investeringar inför det kommande yrkeslivet. Investeringarna görs 

redan innan inträdet på Konsthögskolan genom att de går i förberedande utbildningar och på 

andra sätt ägnar sig åt konstnärliga aktiviteter. När studenterna väl är antagna lägger de ner 

ansenlig tid på sina studier. Det är inte ovanligt att de ägnar sig åt studier i upp till åtta timmar 

på helgerna. De skiljer sig från andra studentergrupper genom att uttrycka stark identifikation 

med det kommande yrket och cirka 80 % av dem svarar att de kommer att stanna i yrket vilket 

ligger högt över hur andra studenter svarar på samma enkätfråga. Sammanfattningsvis kan 

man konstatera att konststudenterna har siktet inställt på det konstnärliga fältet och att det 

framkommer genom de investeringar de gjort och de intressen som de uttrycker.
49

 Marta 

Edling beskriver de konstnärliga utbildningarna som starkt individualistiska med så få 

obligatoriska delar som möjligt. Istället är både antagningssättet och själva utbildningen i det 

närmaste identiskt med det konstnärliga (yrkes-) fältet. Studenterna antas genom arbetsprover 

och utbildningen präglas av individuell handledning som syftar till att studenten själv ska 

utveckas i sitt unika konstnärskap. Hon skriver att ”det är uppenbart att skolornas 

utbildningsgång i flera fall är en direkt speglig av det omgivande konstlivets praxis.”
50

 De 

normer som råder inom konstens område översätts till bedömningsgrunder i utbildningen och 

hävdandet av det starkt individualistiska särdraget i utbildingen motiveras av att det är så det 

framtida yrkeslivet kommer att gestlata sig. Vad som är utmärkande för läkarstudenterna är 

sannolikt andra inversteringar och dessa kommer att undersökas i föreliggande studie. 
51
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Syfte och fra gesta llningar 

Studien syftar till att undersöka vilka komponenter som är centrala i den form av kulturellt 

och symboliskt kapital som studenterna på läkarutbildningen vid Karolinska institutet har 

tillägnat sig före utbildningen och tillägnar sig under utbildningens gång. 

 

I studien preciseras detta syfte i fyra frågeställningar. Vad utmärker läkarstudenterna 

avseende de symboliska tillgångar och det habitus - här förstått som en förkroppsligad form 

av symboliskt kapital - som de har förvärvat:  

 

1) under sin uppväxt som nedärvt kapital och under vägen som lett fram till 

utbildningen? 

 

2) i studierna?  

 

3) i sina mediepraktiker, kulturella praktiker och klädstilar?  

 

Till dessa tre frågeställningar läggs en fjärde som kommer att belysas genom de intervjuer 

som gjorts med läkarstudenterna. Hur skiljer sig det symboliska kapital som avkrävs i 

läkarstudenternas framtida yrkeskarriär mot å ena sidan det som blivande arkitekter och å 

andra sidan ekonomistudenter på Handelshögskolan går till mötes? 
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Metod och material 

Val av vetenskaplig metod bör göras utifrån forskningsfrågan – enkelt uttryckt bör man som 

forskare alltså ställa sig frågan ”vad vill jag veta?” och utifrån svaret på den frågan avgöra 

vilken eller vilka metoder som är mest lämpliga.
52

 För att belysa de frågeställningar som finns 

i studien har jag använt både kvantitativ och kvalitativ metod. Metoderna bidrar till att 

uppsatsen frågeställningar bättre kan belysas. Materialet består av enkätdata från fem olika 

utbildningar och av intervjuer med läkarstudenter vid Karolinska institutet. Enkätmaterialet 

möjliggör att KI:s läkarstudenter kan sättas i relation till studenter vid andra utbildningar. På 

så vis framträder vad som kan vara unikt för dessa studenter vad gäller deras tillgångar och 

habitus men också vilka likheter de har i förhållande till dessa andra utbildningars studenter. 

Intervjumaterialet bidrar istället med en fördjupad bild av intervjupersonernas syn på vilka 

symboliska kapital de anser viktiga på vägen till utbildningen, under sin studietid och i 

förhållande till deras framtida yrkesroll. Den kvalitativa ansatsen med intervju som metod gör 

det möjligt att få mer resonerande utsagor kring de teman man vill undersöka. Tanken är att 

dessa båda material ska komplettera varandra.
53

 

URVAL 

Det statistiska materialet kommer från forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 

vid Uppsala universitet som under åren 2006 och 2008 delade ut en enkät (fortsättningsvis 

kallad högskoleenkäten)
54

 till studenter vid cirka 25 olika kurser eller utbildningsprogram i 

Stockholm och Uppsala som av forskargruppen hade identifierats som elitutbildningar. I 

kartläggningen finns många utbildningar ursprungligen med och därför måste något sägas om 

urvalet av utbildningar som tas upp den här uppsatsen. Valet av utbildningar motiveras av att 

det i uppsatsen framkommit att läkarutbildningen är en elitutbildning och dess studenter bör 

jämföras med studenter vid andra elitutbildningar. Det vore såklart möjligt att istället jämföra 

läkarstudenterna med studenter som inte har så mycket symboliskt kapital, vilket skulle ge 

större kontraster i det empiriska materialet, men en sådan jämförelse skulle också säga mindre 

om vad som utmärker just läkarstudenter i relation till andra ”likvärdiga” studenter. I Palme, 

Lidegran och Anderssons kartläggning av konststudenterna konstaterar de att dessa studenter 

skiljer sig mer från ”folkligt dominerade utbildningar” men att konststudenterna själva i 

intervjuer uppehåller sig mer kring relationen till andra elitstudenter och att de är ”mer 

upptagna av avstånden mellan varandra än av avstånden nedåt i högskolan”. 
55
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Urvalet av utbildningar från högskoleenkäten gjordes därefter enligt dessa kriterier: 

1) De utgör större professionsutbildningar,  

2) De hade förhållandevis många svarande studenter, 

3) Dessa utbildningar representerar olika ämnesfält (teknik, medicin, ekonomi) vilket 

bidrar till att belysa det relationella perspektivet på utbildningsområdet.  

Dessa utbildningar ges också vid prestigefulla lärosäten: Karolinska institutet (KI), 

Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Handelshögskolan i Stockholm (HHS), vilket också 

har en betydelse för alstrandet av symboliskt kapital. I inledningen till uppsatsen och i 

forskningsöversikten framkommer att lärosätet som sådant har betydelse eftersom det 

förligger en hierarkisk skillnad mellan olika lärosäten. De utvalada lärosätena har också 

gemensamt att de ligger förhållandevis nära Karolinska institutet geografiskt eftersom 

samtliga ligger i Stockholm. De valda lärosäten och utbildningarna konkurrerar delvis om 

samma studenter. Att det ingår flera lärosäten i undersökningen gör det möjligt att sätta 

Karolinska institutet i relation till andra lärosäten. 

 

Utbildningar i studien och antal svar på enkäten om inte annat anges: 

 Karolinska institutet, läkarutbildningen, 69 respondenter 

 Karolinska institutet, tandläkarutbildningen, 46 respondenter 

 Kungliga tekniska högskolan, industriell ekonomi, 138 respondenter 

 Kungliga tekniska högskolan, arkitekturprogrammet, 70 respondenter 

 Handelshögskolan i Stockholm, civilekonomutbildningen, 87 respondenter 

 

Ur enkätmaterialet har ett antal frågor valts ut på grundval av att de belyser uppsatsens 

frågeställningar. Datamaterialet redovisas i procenttal över hur studenterna har svarat, vilket 

möjliggör enkla jämförelser mellan studenterna vid de olika utbildningarna.   

Uppsatsen förstärks också empiriskt av det egna insamlade intervjumaterialet som består 

av tio intervjuer med läkarstudenter vid Karolinska institutet. Att intervjuerna är genomförda 

med studenter på KI:s läkarutbildning beror på att det i uppsatsen ligger ett särskilt fokus på 

just denna utbildning. Intervjumaterialet kan fördjupa bilden av studenternas praktiker och hur 

de ser på sina studier.  

De tio intervjuerna har genomförts av mig i KI:s lokaler och de har, med 

intervjupersonens godkännande, spelats in. Intervjuerna har genomförts med en 

semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2).
56

 En av de främsta svårigheterna inom kvalitativ 

forskning är att få tillgång till forskningsfältet. Denna tillgång ska betraktas som en process 

som vilar på den förmåga man har som forskare att skapa förtroende hos den som har makt 

över undersökningsfältet. För mig möjliggjordes studien av att jag arbetar inom KI:s centrala 

förvaltning som har ett stort förtroendekapital på läkarutbildningen.
57

 Intervjuerna har tagit 

cirka en till en och en halv timme att genomföra. Samtliga intervjuer gjordes under senhösten 

2012 - vintern 2013 med studenter på termin 3. Könsfördelningen är jämn, fem av studenterna 

är män och fem är kvinnor. Jag fick tillgång till studenterna genom ett samarbete med 

kursledningen för termin 3 som gav mig tillåtelse att rekrytera intervjupersoner i samband 

med uppropet för kursen.  
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Intervjuerna har inte transkriberats till fullo utan analysen är gjord genom att jag har 

lyssnat på ljudfilerna ett flertal gånger för att ta fasta på vad intervjupersonerna har att säga 

om de teman som uppsatsen behandlar. Genom intervjuerna kan en fördjupad förståelse 

uppnås och på så vis komplettera det material som sammanställts utifrån högskoleenkäten.  

REFLEKTIONER ÖVER METODEN 

För att belysa uppsatsens frågeställningar har två huvudsakliga datamaterial använts – 

enkätdata och intervjudata för att ge ett så gediget material som möjligt samtidigt finns det 

alltid brister i den här typen av studier. Av ekonomiska eller andra praktiska orsaker måste 

man oftast kompromissa avseende forskningsdesignen och det empiriska materialet. Att 

undersöka läkarstudenters samlade tillgångar i Bourdieus mening är inte helt lätt. Själv hade 

han stora forskarteam till sitt förfogande och många års erfarenhet av att tolka sitt insamlade 

material. Inom ramen för en magisteruppsats är det knappast möjligt att ha ett så omfattande 

arbetssätt eller ett så fullödande empiriskt material som man helst skulle önska. Vilka brister i 

arbetssätt och empiri kan tänkas föreligga i den här uppsatsen och vad har gjorts för att 

minska risken för dessa brister?  

Svarsfrekvensen för högskolsenkäten är 41 procent sett till hela populationen, det vill 

säga av samtliga studenter som var antagna vid de 25-talet undersökta utbildningarna 2006 

och 2008. Svarfrekvensen varierar mellan de olika utbildningarna från 25 till 87 % vilket 

fördelas enligt följande: 361 svar från studenter där utbildningen hade en svarsfrekvens under 

40 %, 236 svar från studenter där utbildnigen hade en svarsfrekvens på 40-50 % och slutligen 

346 svar från studenter på utbildningar som hade en svarsfrekvens som låg över 50 %.  Den 

egentliga svarfrekvensen är dock något högre eftersom dessa siffor baseras på att samtliga 

(antagna) studenter skulle varit närvarande när enkäten delades ut och så var inte fallet. 

Tyvärr vet man inte hur många studenter som var närvarande. Forskargruppen har dock 

genomfört en bortfallsanalys som visar att det inte verkar föreligga några större skillnader 

mellan de som svarat och de som var antagna avseende kön och ålder mer än att 

respondenterna är något yngre. Däremot kan man se att det finns en viss överrepresentation 

bland respondenterna avseende klasstillhörighet och att de i något högre grad har föräldrar 

som är högutbildade. 
58

 

Geoffrey Walford menar att genom att använda olika slags metoder och källor minska 

risken för systematiska fel eller vad han benämner ”gross errors”, systematiska fel. Till 

exempel föreligger en risk med att bara använda sig av ett intervjumaterial för att ta reda på 

vad människor gör, utan att på andra sätt komplettera sin undersökning, eftersom det kan 

innebära att man som forskare snarare får reda på vad intervjupersonen vill förmedla att det 

gör än att man får reda på personens faktiska praktiker ser ut. Reliabilitet används som 

begrepp för att beskriva graden av pålitlighet och för att beskriva ”hur väl mätinstrumentet 

motstår olika slumpinflytanden, dvs hur tillförlitligt det är”. 
59

 För intervjudelen av uppsaten 

är det inte fruktbart att tala om reliabilitet eftersom reliabilitet ofta mäts genom att man kan 

göra om undersökningen och få ett likvärdigt resultat. Intervjuer låter sig inte upprepas på det 
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sättet och intervjuerna ska snarast ses som fördjupande kommentarer till enkätmaterialet.
60

 

Validitet handlar om överensstämmelse och innebär att man ska försöka fastställa att man i en 

studie verkligen mäter det som man avser att mäta.
61

 Den enkät som används i uppsatsen äger 

en hög grad av validitet, eftersom enkäten innehöll många olika frågor som belyser de teman 

som står i fokus för uppsatsen. Intervjuerna kunde också bekräfta det som framkom i det 

statistiska enkätmaterialet. Vidare har vissa uppgifter kunnat ”faktakontrollerats” mot mer 

objektiva data. Till exempel vet man att det är svårt att komma in på läkarprogrammet – att 

man måste ha höga betyg eller resultat på högskoleprovet – det är inte bara något som 

studenterna tycker eller upplever.  Att använda fler metoder, vilket inom sociologin brukar 

benämnas triangulering, är ofta är att föredra eftersom man bättre kan belysa det man avser att 

studera och att man också minimerar de risker som varje metod för med sig. I det här fallet 

har undersökningens validitet (det vill säga att man mäter det man avser att mäta) förstärkts av 

att flera källor används men det inte utan att den här uppsatsens syfte bättre kunde ha belysts 

till exempel genom långvariga observationer av läkarstudenter i deras utbildningssituation och 

under deras fritid
62

. 

Ytterligare en brist i uppsatsen måste nämnas. En av de största demografiska 

förändringarna avseende läkarutbildningen handlar om kön. Könssammansättningen har 

dramatiskt förändrats under modern tid. Från att ha varit en mansdominerad utbildning, 

kvinnor fick tillträde till läkarutbildningen först under senare delen av 1800-talet,
63 

så är 

populationen idag relativt könsbalanserad.
64

 I uppsatsen är frågan om kön dock, medvetet, 

underordnad. Det beror inte på ett ointresse för frågan utan på att enkätmaterialet inte var 

tillräckligt omfattande (det var för få respondenter) för att säkerställa att svaren kunde säga 

något om studenterna.   
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La karstudenternas tillga ngar - empirisk analys 

I det följande görs först en jämförelse mellan läkarutbildningen vid Karolinska institutet och 

de fyra andra högskoleutbildningarna som valts ut. Den baseras huvudsakligen på data från 

den högskoleenkät som beskrevs i metodavsnittet. Därefter följer ett avsnitt i vilket en analys 

görs av de intervjuer som genomförts med läkarstudenter vid KI. 

SELEKTIONEN – EN DEL I SKAPANDET AV EXKLUSIVITET 

I det här avsnittet kommer data från högskoleenkäten redovisas för frågor som på olika sätt 

belyser studenternas samlade tillgångar i form av nedärvt och förvärvat utbildningskapital och 

andra tillgångar, såsom investeringar i gemensamma sociala aktiviteter och kulturella 

praktiker. Sammanställningen syftar till att sätta läkarstudenterans tillgångar i relation till 

vilka typer av kapital studenterna vid de övriga utbildningarna innehar. Tabeller nedan 

redovisar procentandelar. I vissa fall har omkodningar av svarsalternativen gjorts och i vissa 

fall har sammanslagningar genomförts för att det ger en tydligare bild av skillnader mellan 

studenterna vid de olika utbildningsprogrammen. Det kommer framgå av texten om den här 

typen av bearbetningar av materialet har gjorts. 

Först kommer rekryteringen eller selektionen till utbildningarna beskrivas, därefter olika 

praktiker som kan ses i ljuset av att studenterna alstrar ett kulturellt eller socialt kapital. 

Slutligen kommer en sammanfattande analys av dessa båda teman att göras.  

Till varje plats på läkarutbildningen i Sverige står sex sökanden. Till KI:s läkarutbildning 

är det nio sökanden per plats. Urvalet sker främst genom gymnasiebetyg och högskoleprov 

men eftersom det är så många sökanden per plats får ändå ofta lotten avgöra om man kommer 

in eller inte. Till KI:s läkarutbildning finns det också möjlighet att söka genom prov- och 

intervjubaserad antagning (PIL) och cirka en tredjedel (32 %) av platserna tillsätts på detta 

sätt. Det är känt att skolelevers betyg och gymnasiebakgrund samverkar med sannolikheten att 

påbörja och genomföra högskolestudier. Det är också känt att föräldrarnas utbildning och 

klasstillhörighet har betydelse.
65

 Det finns också stora skillnader inom den svenska högskolan, 

där vissa utbildningar har en större snedrekrytering än andra. Läkarprogrammet har en tydlig 

snedrekrytering avseende föräldrarnas utbildningsnivå och yrkestillhörighet.
66
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Familjeursprung och nedärvda tillgångar 

Låt oss först ta upp studenternas från föräldrarna nedärvda tillgångar. Föräldrarnas 

utbildningsnivå och yrkespositioner är kraftfulla indikatorer på de resurser ursprungsfamiljen 

representerar.
67

 I tabellen nedan redovisas svaren i högskoleenkäten om föräldrarnas 

utbildningsnivå och klasstillhörighet. Uppgifter om yrke har kategoriserats på en ackumulerad 

nivå med användning av det sociala klassificeringssystem som används i flera svenska 

utbildningssociologiska studier.
68

  

 

Tabell. 1. Socialt ursprung. Föräldrarnas utbildningsnivå samt familjens sociala klass. 

Procentandelar per utbildning. 

 Föräldrarnas utbildningsnivå: KTH KTH KI KI HHS 

  Arkitekt Ind.ek Läkare Tandläkare Civ.ek 

  Far Mor Far Mor Far Mor Far Mor Far Mor 

Folkskola, grundskola, gymnasium upp till 

4 år (inkl. svar ”vet ej”) 
19 11 19 22 29 26 24 24 15 17 

Kortare högskoleutbildning (mindre än 3 år) 14 14 12 17 10 14 13 22 8 11 

Längre högskoleutbildning (minst 3 år) 46 63 48 45 46 52 52 46 60 60 

Forskarutbildning (fil.lic, fil.dr o likn) 14 7 9 5 12 4 7 4 11 7 

Ej svar 7 4 12 11 3 3 4 4 6 5 

  

 

 KTH KTH KI KI HHS 

Klassursprung efter föräldrarnas högsta 

yrke 
Arkitekt Ind.ek Läkare Tandläkare Civ.ek 

Arbetare 0 7 1 0 2 

Lägre medelklass 6 1 0 4 0 

Medelklass 37 17 41 37 16 

Övre medelklass 56 68 57 59 82 

Ej svar 1 7 1 0 0 

 

Tabellerna visar att studenterna vid samtliga av utbildningarna har högutbildade föräldrar; 

andelen föräldrar med en högskoleutbildning motsvarande 3 år eller mer varierar mellan 50 

och 70 procent. Familjernas utbildningskapital är med andra som regel starkt.  Skillnaderna 

mellan utbildningarna är inte påfallande, men studenterna på Handelshögskolanas 

civilekonomutbildningar har högst andel föräldrar med längre högskoleutbildning än 3 år, 

under det att vi däremot finner den högsta andelen studenter med forskarutbildade föräldrar på 

arkitekturutbildningen. Bland läkarstudenterna har minst cirka 58 procent av studenterna 

minst en förälder med minst en 3-årig högskoleutbildning bakom sig och minst 12 procent har 

minst en forskarutbildad förälder. 

Det är tydligt att de flesta studenterna i de fem undersökta utbildningarna även har en hög 

klasstillhörighet när föräldrarnas yrke tas som utgångspunkt. Det är endast ett fåtal som har 

arbetare som föräldrar och också ett fåtal som kommer från lägre medelklassfamiljer. Lägst 

profil i avseende på studenternas klassursprung finner vi på industriell ekonomi. Studenterna 
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på Handelshögskolans civilekonomprogram har högst andel, 82 %, med ursprung i vad som 

kan klassificerats som övre medelklass. Bland KI:s läkarstudenter har uppgett endast 1 

procent ett arbetaryrke för sina föräldrar och ingen student uppger ett högsta yrke för 

föräldrarna som hamnar i kategorin lägre medelklass. Enligt studenternas svar har cirka 40 

procent av dem ursprung i familjer tillhöriga medelklassen och närmare 60 procent övre 

medelklassen.  

Det bör tilläggas att en analys av klassursprunget som utgått från en social klassificering 

med finare indelningar - inte minst ”horisontella” sådana som tagit hänsyn inte bara till 

familjens samlade ekonomiska och kulturella tillgångar (fortfarande med yrket som indikator) 

utan även till balansen mellan dem - hade givit en mer nyanserad bild. Dock är antalet 

studenter på varje utbildningen inte tillräckligt stort för att här kunna använda en 

klassificering med för många kategorier. Tidigare utbildningssociologiska analyser av 

rekryteringen till högskolan tyder dock på att exempelvis Handelshögskolan rekryterar många 

studenter från en övre medelklass som står samhällets ekonomiska sektor nära i sina 

yrkespositioner, under det att arkitekturutbildningen i motsatt grad rekryterar många studenter 

från familjer i vilka det kulturella kapitalet väger tungt. Läkarutbildningen befinner sig i detta 

avseende i en mellanposition med en bredare rekrytering från den övre medelklassen i sin 

helhet men från utbildningsstarka hem, inte minst familjer där föräldrarna själva är läkare.
69

  

Studenternas förvärvade tillgångar – utbildningsbakgrund, betyg och 
urvalsinstrument 

Ovan användes föräldrarnas utbildningsnivå och klassposition som mått på de resurser 

studenterna har med sig i bagaget vilka formats av familjens samlade tillgångar. En därmed 

sammanhängande men annan del av studenternas tillgångar är det utbildningskapital de själva 

förvärvat under sin tidigare skolgång och de med både skolgången och ursprungsfamiljen 

sammanhängande allmänna förmågor de utvecklat före sitt inträde på de elitutbildningar som 

här står i fokus. Här används tre mått på dessa på egen hand förvärvade tillgångar: 

gymnasieprogram, slutbetyg i gymnasiet samt resultat på högskoleprovet. I tabellerna nedan 

jämförs först läkarstudenterna med studenterna vid de andra fyra utbildningarna i dessa 

avseenden. Därefter tas en annan aspekt upp, nämligen studenternas förhållande till de 

urvalsinstrument som används i högskolan och som de själva, i egenskap av att tillhöra en 

starkt selekterade grupp studenter som kommit in på högskolans elitutbildningar, i varierande 

grad kommit i kontakt med.   
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Tabell 2. Gymnasieprogram, gymnasiebetyg och högskoleprovsresultat bland 

studenterna på de fem utbildningarna. Procentandelar per utbildning 

  KTH KTH KI KI HHS 

Gymnasieprogram Arkitekt Ind.ek Läkare Tandläkare Civ.ek 

N/NVNA 37 64 67 67 38 

S/SPSA 21 2 10 11 15 

E/SPEK 1 3 0 7 15 

EP/MU/ES/MP 11 4 3 0 1 

T/NVTE/TE 13 6 0 4 7 

H/SPHU 3 0 0 2 0 

YF 1 4 3 2 3 

Övrigt 4 3 6 2 8 

Ej uppgift 7 14 12 4 13 

  

 

 KTH KTH KI KI HHS 

Studenternas skolbetyg, medelvärde Arkitekt Ind.ek Läkare Tandläkare Civ.ek 

Avgångsbetyg i grundskolan (gamla systemet) 4 3,8 4,3 3,9 4,7 

Avgångsbetyg i grundskolan (nya systemet) 287 292 300 290 299 

            

Avgångsbetyg gymnasiet (gamla systemet) 3,8 3,6 4,4 3,8 4,5 

Avgångsbetyg gymnasiet (meritvärde i nya 

systemet från och med mitten av 1990-talet) 
19,4 18,2 18,5 17,6 19,4 

  

 

 KTH KTH KI KI HHS 

 
Arkitekt Ind.ek Läkare Tandläkare Civ.ek 

Högskoleprovet, medelvärde           

Antal gånger provet gjorts 2,4 2,1 3,4 2,7 1,9 

Högsta poäng 1,5 1,4 1,6 1,4 1,6 

 

Gymnasiebakgrund 

Av den första delen av tabellen framgår hur starkt det naturvetenskapliga 

gymnasieprogrammet slår igenom för samtliga av de fem undersökta utbildningarna. Det är 

den absolut vanligaste gymnasieutbildningen för studenterna och inget annat 

utbildningsprogram är ens i närheten totalt sett. Detta ska ses mot bakgrund av att det 

samhällsvetenskapliga programmet är gymnasieskolans enskild klart största.
70

 För studenterna 

på läkarprogrammet och för tandläkarprogrammet är det naturvetenskapliga programmet 

överlägset. Hela 69 % av båda dessa studentgrupper anger att de har denna 

gymnasieutbildning. Därefter uppger de det samhällsvetenskapliga programmet. Den enda 

utbildning som närmar sig de två medicinska utbildningarna är industriell ekonomi där 

motsvarande siffra är 64 % för NV-programmet. Även om också arkitektstudenterna och 

studenterna på Handelshögskolan uppger störst antal svar för det naturvetenskapliga 

programmet, är andelen här betydligt lägre och olika inriktningar av samhällsvetenskapligt 
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program är betydligt vanligare. Av arkitektstudenterna har till cirka 20 % läst på det 

samhällsvetenskapliga programmets allmänna inriktning och intressant nog cirka 10 procent 

på estetiskt inriktade program och ytterligare 10 procent på tekniska sådana. Bland 

studenterna på Handelshögskolan är, vid sidan av det naturvetenskapligaprogrammet, den 

allmänna inriktningen av samhällsvetenskapsprogrammet (15 %) och samma programs 

inriktning mot ekonomi (15 %) den mest vanliga gymnasieutbildningen.
71

  

Sammanfattande kan sägas att bakgrunderna i avseende på gymnasieprogram hos 

studenterna på de fem elitutbildningarna vittnar om vissa skillnader i den inriktning deras 

utbildningskapital på denna nivå av utbildningssystemet har. På alla dominerar 

naturvetenskapligt program, i trots av att samhällsvetenskapligt program är gymnasieskolans i 

särklass största numerärt sett, vilket är uttryck för den betydelse naturvetenskapligt program 

har för rekryteringen till högskolans elitutbildningar. Men på industriell ekonomi och i 

synnerhet läkar- och tandläkarprogrammen har få studenter nått inträde som inte passerat 

genom NV-programmet, under det att arkitekturprogrammet och Handelshögskolan tar emot 

en relativt stor andel studenter med annan gymnasiebakgrund. Konkret hänger detta samman 

behörighetskrav för inträde på utbildningarna och behovet av naturvetenskapliga ämnen i 

gymnasieexamen på civilingenjörs- respektive läkar- och tandläkarprogrammen, men det går 

också att konstatera att gymnasietiden innehållit delvis olika tyngdpunkt i avseende på vad 

som utgjort nödvändigt kunskaps- och färdighetsinnehåll, med andra ord också i avseende på 

utbildningskapitalets inriktning. 

Betygsmeriter och högskoleprovet 

Den andra och tredje delen av tabellen ovan visar att studenterna överlag har höga betyg från 

grund- och gymnasieskolan.
72

 Studenterna vid Handelshögskolan har de högsta betygen och 

dessutom det högsta resultatet för högskoleprovet. Studenterna vid de övriga programmen har 

varierande resultat beroende på vilka av siffrorna man jämför. Det ska understrykas att 

medelbetygen från gymnasiet måste ses mot bakgrund av de jämförda utbildningarnas 

specifika intagningssystem. Ett intressant resultat är exempelvis att läkarstudenterna i 

betydligt högre grad än andra studenter ofta har gjort högskoleprovet ett flertal gånger. Detta 

torde hänga samman med att man på KI:s läkarprogram tillämpar en prov- och 

intervjubaserad antagning” (PIL) till en tredjedel av platserna och att den första delen i detta 

urvalsinstrument utgörs av resultatet på högskoleprovet. Men antagningen via PIL gör att 

också studenter som inte har de högsta betygen från gymnasiet eller resultaten på 

högskoleprovet har en möjlighet att komma in på KI:s läkarutbildning.
73

  

Antagningen till KI:s läkarprogram via PIL värdesätter i kroppen och habitus lagrade 

förmågor sådana som dessa formats under både uppväxttiden i familjen, den egna skolgången 

och av det studenten gjort efter gymnasiet
74

. Som vi nyss konstaterade drar det specifika 
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antagningssystemet på läkarutbildningen på KI, i vilket även andra meriter än gymnasiebetyg 

och i synnerhet dem som framkommer genom särskilda antagningsprov och intervjuer, spelar 

en viktig roll, ”ned” det genomsnittliga gymnasiebetyget bland de läkarstudenter som fyllt i 

högskoleenkäten. Detta gäller sannolikt även medelvärdet för högsta poäng på 

högskoleprovet, eftersom även studenter som antagits via PIL kan har sannolikt också gjort 

högskoleprovet.
75

 Som framgår av tabellen finner vi dock det högsta medelvärdet för högsta 

poäng på högskoleprovet bland läkarstudenterna på KI och studenterna på Handelshögskolan. 

Särskilt intressant är här det höga medeltalet för antalet gånger man gjort högskoleprovet. 

Här utmärker sig läkarstudenterna framför andra.  Det är rimligt att se detta som uttryck för en 

särskilt stark vilja att komma in just på läkarutbildningen och just på läkarutbildningen på KI, 

ett tema jag återkommer till i den sista, intervjubaserade delen av min analys. 

 

Studenternas förhållningssätt till selektionsformer till högre utbildning 

Oavsett hur studenterna har kommit in på sin utbildning är det intressant att belysa hur 

studenterna tycker att man ska kunna antas till den utbildning man läser på. Vilka 

urvalsinstrument värderas högt och lågt? I tabellen nedan framgår att det finns stora skillnader 

mellan de undersöka utbildningarna i synen på hur man ska kunna komma in på utbildningen. 

De vanligaste sätten att antas till högskolan i Sverige är gymnasiebetyg och resultat på 

högskoleprovet, men som framgår nedan är det inte alla studenter som värderar dessa 

urvalsinstrument högst.  

 

Tabell 3. Syn på antagningsformer. Procentandeldar per utbildning 

  KTH KTH KI KI HHS 

Hur tycker du att man ska kunna antas till 

den utbildning där du går? Andel Ja-svar 

per kategori. 

Arkitekt Ind.ek Läkare Tandläkare Civ.ek 

Intervjuer 59 41 93 96 60 

Antagningsprov 100 61 93 65 75 

Gymnasiebetyg 70 93 77 80 93 

Personlighetstest 10 19 74 65 37 

Högskoleprov 61 71 68 61 63 

Arbetslivserfarenhet 43 35 48 28 37 

Lottning 0 1 1 0 0 

Alla behöriga som söker ska antas 3 2 0 0 2 

 

Mest framträdande är de medicinska utbildningarnas höga värden på svarsalternativet 

intervjuer. På tandläkarutbildningen är det hela 96 procent som svarar ja på frågan om man 

ska kunna antas till utbildningen genom intervjuer och för läkarutbildning är det nästan 93 

procent. Ingen annan utbildning ligger över 60 procent för det svarsalternativet. Det är också 

så att både tandläkar- och läkarutbildningen vid KI sedan många år tillämpar en prov- och 

intervjubaserad antagning och enligt de här siffrorna verkar antagningssättet väl accepterat. 

                                                 
75

 Det bör understrykas att en liknande mekanism kan gälla för andra utbildningar, dvs. det här angivna högsta 

medelvärdet bland studenter som fyllt i den enkät som analysen här grundar sig på kan ha antagits till respektive 

utbildning på andra sätt än genom högskoleprovet, vilket sannolikt gör detta medelvärde lägra än det skulle vara 

om bara studenter som antagits denna väg räknades in. 
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Svarsalternativet ”antagningsprov” är lite svårtolkat, men det är inte omöjligt att KI-

studenterna uppfattat det som en av delarna i urvalsgruppen prov- och intervjubaserad 

antagning. Det är också intressant att notera att gymnasiebetyg, som är det absolut vanligaste 

sättet att antas till en högskoleutbildning i Sverige, har ganska lågt förtroende bland 

studenterna som läser vid tandläkar-, läkar- och arkitektprogrammen; andelen studenter som 

anser detta vara en god grund för antagning är cirka tio procent lägre än på det industriella 

programmet och på Handelshögskolan. Dessa program har gemensamt att de är mer 

utpräglade (delvis praktiska) yrkesutbildningar som också tillämpar alternativa antagningssätt.  

Arkitekt- och tandläkarstudenterna har dessutom minst förtroende av samtliga fem 

utbildningar för högskoleprovet, vilket också är ett vedertaget urvalsinstrument i Sverige. Det 

verkar dock inte ha med yrkesinriktningen att göra, eftersom 63 % av studenterna vid 

Handelshögskolan också svarar så. Hela 100 % av arkitektstudenterna och 93 % av 

läkartstudenterna tycker däremot att man ska kunna antas genom antagningsprov.  Det är 

rimligt att tolka detta som grundat i en tro på den egna utbildningens och kommande yrkets 

särart, dvs. att särskilt anpassade antagningsprov kan fånga in personliga förmågor hos de 

sökande som visar om det passar för utbildningen och yrket.  

Tidigare kunde man i Sverige antas till högskolan genom arbetslivserfarenhet och den så 

kallade 25:4 regeln som innebar att personer över 25 år med fyra års arbetslivserfarenhet 

utgjorde en urvalsgrupp. Urvalsinstrumentet är numer borttaget men studenterna i 

undersökningen verkar skatta detta urvalsinstrument relativt högt. Arbetslivserfarenhet ligger 

nära till hands för de medicinska utbildningarna som till stor del har en praktisk inriktning 

men därför är det också värt att notera att studenterna vid Handelshögskolan svarar ja på 

frågan till 37 procent. 

Sammanfattning: betydelsen av läkarstudenternas förvärvade tillgångar före antagningen 
till utbildningen 

Som vi sett ovan har studenterna på de elitutbildningar vi jämför alla höga betyg på 

gymnasiet, men en skillnad är att de på läkar- tandläkarprogrammen, i likhet med dem på 

civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi, betydligt oftare har gått på 

naturvetenskapligt program än dem på arkitektlinjen och på Handelshögskolan. I grundskolan 

har läkarstudenterna tillsammans med Handelshögskolans haft de högsta betygen, liksom i 

gymnasieskolan fram till införandet av det nya betygssystemet i mitten av 90-talet då de i 

detta avseende intar en position mellan Handelshögskolans studenter och arkitektlinjens, å ena 

sidan, och studenterna på tandläkarprogrammet och industriell ekonomi, å den andra. Det 

senare håller dock sannolikt samman med ett antagningssystem (PIL) som gör det möjligt att, 

utan att ha de högsta gymnasiebetygen, komma in på läkarutbildningen, vilket medför att 

studenter utan de högsta betygen antas i kraft av den kompetens de uppvisar i särskilda 

antagningsprov och intervjuer. Man kan säga att detta värdesätter i personen nedlagda 

förmågor som studenten måste ha ackumulerat och som inte står i direkt relation till 

gymnasiebetygen som instrument att mäta duglighet. Även medeltalet för högsta poäng på 

högskoleprovet dras sannolikt ned av samma antagningssystem, men är i övrigt tillsammans 

med Handelshögskolan det högsta bland studenterna på de jämförda utbildningarna. 

Särskiljande är att läkarstudenterna på KI betydligt oftare än andra gör högskoleprovet ett 

flertal gånger, vilket kan tolkas som uttryck för en särskilt stark vilja att antas till 

läkarutbildningen vid KI. Läkarstudenterna visar, slutligen, tillsammans med 

tandläkarstudenterna och arkitekturstudenterna en större förståelse för antagningsformer som 

är specifika för utbildningen, vilket både kan ses i ljuset av att de två vårdutbildningarna 
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sedan länge erbjudit sådana och som uttryck för uppfattningen att den egna utbildningen och 

yrket kräver speciella personliga egenskaper som exempelvis gymnasiebetygen inte är ett gott 

mått på. 

STUDENTERNAS KULTURELLA PRAKTIKER 

I de tidigare avsnitten har vägen till läkarutbildningen analyserats främst i perspektiv av 

studenternas nedärvda och förvärvade tillgångar. I linje med det teoretiska perspektiv som 

ligger till grund för denna studie ska dessa tillgångar inte minst ses som förkroppsligade, dvs. 

i kroppen nedlagda förmågor, även när de kommer till uttryck i exempelvis poäng på 

högskoleprovet. Det antagningssystem till läkarutbildningen som beskrivits ovan, PIL, och 

som kombinerar antagningsprov med intervjuer, kan sägas ge en plats åt detta förkroppsligade 

kapital som inte helt reduceras till gymnasiebetygens konkurrensvärde och resultat på 

högskoleprovet. 

Medier 

Vi ska nu rikta ljuset mot ett delvis annat slags förkroppsligade förmågor som dock på ett 

allmänt sätt torde hänga samman med dem som antagningen genom PIL värdesätter
76

, 

nämligen det slags allmänkulturella kapital som kommer till uttryck kulturella praktiker så 

som exempelvis mediavanor, att gå på teater, film och konstutställningar, läsa litteratur, 

lyssna på olika slags musik, och förhålla sig till kläder och klädsel. I ljuset av studiens 

teoretiska perspektiv kan praktiker inom dessa områden sägas uttrycka investeringar i ett 

allmänt kulturellt kapital som kan benämnas allmänbildning.
77

 Låt oss börja med studenternas 

mediepraktiker.  

  

                                                 
76

 Jag tänker här bland annat på förmågan att verka trovärdig och välinformerad i intervjuer sådana som dem som 

ingår i PIL. 

77
 Bourdieu P., 1986 
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Tabell 4. Studenternas kulturella praktiker på några områden. Procent per utbildning 

Tidningar KTH KTH KI KI HHS 

Dagstidning du läser minst en gång i veckan: Arkitekt Ind.ek Läkare Tandläkare Civ.ek 

Dagens Nyheter 77 46 70 35 74 

Svenska Dagbladet 21 32 26 17 33 

Expressen 7 12 7 20 16 

Aftonbladet 14 31 25 39 24 

            

Vilket av följande innehåll brukar du läsa:           

Kultursidorna 94 30 78 37 52 

Inrikessidorna 69 67 74 65 72 

Utrikessidorna 73 62 71 50 77 

Debattsidorna 44 32 51 43 43 

Ledarsidan 43 41 48 30 40 

Sportsidorna 30 41 42 37 45 

Ekonomisidorna 21 57 25 15 70 

            

Radio KTH KTH KI KI HHS 

Vilka av följande radiokanaler lyssnar du gärna 

på: 
Arkitekt Ind.ek Läkare Tandläkare Civ.ek 

P1 34 7 39 17 20 

P2 10 1 13 0 1 

P3 74 41 68 50 43 

P4 lokalradio 10 2 13 7 2 

Reklamradio 26 43 45 57 54 

            

TV KTH KTH KI KI HHS 

Vilka TV-program tycker du är bra: Arkitekt Ind.ek Läkare Tandläkare Civ.ek 

TV kulturprogram 81 13 49 15 30 

TV-teater 13 2 9 4 9 

TV spelfilm 81 56 71 46 68 

CNN/BBC-World eller likn. 16 10 13 13 28 

Kvällsnyheter 79 64 81 78 80 

Nyhetsprogram på morgonen 50 42 38 39 41 

Dokumentärer 81 59 80 70 70 

Debattprogram 46 32 48 37 45 

Dramaserie 60 37 58 52 52 

Deckare 40 37 48 50 43 

Komedieserie 54 67 55 78 71 

Dokusåpor 20 15 13 13 18 

Talkshows 24 19 14 30 22 

Tävlingsprogram 9 18 12 9 14 

Sport 30 42 48 43 44 
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Tabellen gör för det första synligt att studenterna på arkitektlinjen, på läkarprogrammet 

och på Handelshögskolan utmärker sig framför dem på industriell ekonomi och 

tandläkarlinjen genom sina mer intensiva investeringar i vad som med Bourdieu kan kallas för 

ett allmänt informationskapital. De läser oftare än Dagens Nyheter och de är mer trogna 

besökare av tidningars utrikessidor och kultursidor. De lyssnar betydligt oftare än studenterna 

på de andra två utbildningarna på radions P1, de ser oftare på kulturprogram på TV och 

tenderar att oftare även se nyhetsutsändningar. Detta tycks förena studenterna på de tre 

programmen. 

För det andra kan man konstatera en skillnad mellan just dessa tre program i avseende på 

mediepraktiker med inriktning mot kultur i mer begränsad mening och i val av vissa medier.  

Ekonomistudenterna på Handelshögskolan är mer trogna läsare av Svenska Dagbladet än, 

framför allt, arkitekturstudenterna (33% mot 21% och 26% för läkarstudenterna på KI), och 

de läser oftare Expressen (16% mot 7% för både arkitektlinjen och läkarlinjen) , liksom de tre 

gånger oftare läser tidningarnas ekonomisidor (70% mot 25 för läkarstudenterna och 21 för 

arkitekturstudenterna)..  Samtidigt är deras radiolyssnande på P1 inte lika frekvent som 

läkarstudenternas och arkitekturstudenternas (20%  mot 39% respektive 34%), och till 

skillnad från studenterna på de andra två utbildningarna lyssnar de mycket sällan på den 

”seriösa” musikkanalen P2 (1% mot 13% för läkarlinjen och 10% för arkitektur). När det 

gäller kulturprogram på TV, syns samma skillnad - läkarstudenter och arkitekturstudenter 

uppger sig oftare studenterna på Handelshögskolan se kulturprogram (81% för arkitektur, 

49% för läkarlinjen, 30% för Handelshögskolan). Det är också intressant att 

Handelshögskolestudenterna oftare säger sig se på utländska nyhetskanalser som BBC World 

och CNN (28% mot 16% på arkitekturlinjen och 13% på läkarprogrammet). I avseende på de 

flesta mer finkulturellt orienterade mediepraktikerna befinner sig läkarstudenterna i en 

mellanposition mellan å ena sidan Handelshögskolans studenter och å andra sidan studenterna 

på arkitekturlinjen, samtidigt som deras praktiker särskiljer sig från dem hos studenterna på 

industriell ekonomi och tandläkarprogrammet genom att vara mer intensiva.  

Teater, film, konst, litteratur och musik 

Tidningsläsning, radiolyssnande och TV-tittande kan sägas ge en bild av mer allmänt 

orienterade investeringar i kunskaper på områden som är erkända i samhället och varav vissa 

är i mer begränsad mening kulturella. Låt oss närmare granska studenternas praktiker på just i 

mer begränsad mening kulturella områden. I tabellen nedan redovisas vad studenterna har 

gjort det senaste året i form av besök på opera, teater och film. 
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Tabell 5. Studenternas praktiker på utvalda några kulturella områden. Procentandelar 

per utbildning  

Teater, film, konst KTH KTH KI KI HHS 

Vad av följande har du gjort det senaste året: Arkitekt Ind.ek Läkare Tandläkare Civ.ek 

gått på opera 16 9 38 22 47 

gått på Stockholms stadsteater 34 17 29 20 30 

gått på Dramaten 19 19 32 26 30 

gått på en fri teatergrupp 30 8 30 15 17 

gått på privatteater/spex/ revy el.likn. 7 42 38 26 48 

gått på filmklubb, cinematek, Folkets Bio, biograf för 

”smal” film 
37 7 29 11 20 

gått på vanlig bio 96 83 96 89 97 

gått på konstgalleri 94 24 46 30 51 

gått på konstmuseum 94 22 65 20 55 

gått på annat museum 79 39 48 43 54 

            

Litteratur KTH KTH KI KI HHS 

Vilka av följande författare har du läst: Arkitekt Ind.ek Läkare Tandläkare Civ.ek 

Asimov 14 7 22 2 10 

Jean M. Auel 19 10 25 17 18 

Paul Auster 26 5 26 20 17 

J.M. Coetzee 31 19 46 22 36 

Inger Edelfeldt 11 1 16 2 3 

Kerstin Ekman 39 4 38 33 14 

Peter Englund 11 7 22 15 14 

Marianne Fredriksson 43 9 41 35 24 

Kristina Lugn 10 1 9 4 7 

V.S. Naipul 9 4 19 4 17 

Mikael Niemi 60 33 59 37 49 

J.R.R. Tolkien 59 55 71 33 51 

Göran Tunström 30 2 35 4 17 

Bruno K. Öijer 14 4 12 0 8 

            

Musik KTH KTH KI KI HHS 

Vilka av följande musikgenrer tycker du om?  Arkitekt Ind.ek Läkare Tandläkare Civ.ek 

barockmusik (t.ex. Bach) 27 16 45 20 36 

1900-tals konstmusik (t.ex. Kodály) 6 2 6 0 3 

wienklassicism (t.ex. Mozart) 24 12 49 20 26 

”klassisk” opera (t.ex. Mozart, Verdi, Puccini) 27 15 41 22 49 

sen 1800-talsmusik (t.ex. Bruckner) 6 4 13 2 6 

folkmusik/visor 27 9 29 17 15 

jazz/fusion/souljazz 50 25 52 33 33 

Indiepop 49 22 29 22 17 

Electronica 34 15 14 11 11 
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Som tabellen ovan visar återfinner vi här exakt samma mönster som det i studenternas 

uppgivna mediepraktiker. En första skillnad kan iakttas mellan de starkare investeringarna i 

legitim kultur och avant gardekultur hos Handelshögskolestudenter, läkarstudenter och 

arkitekturstudenter i relation till dem hos tandläkarstudenter och studenter i industriell 

ekonomi. De förra går oftare på Stockholms stadsteater och i viss mån på Dramaten, ser oftare 

film på filmklubbar, cinemateket och Folkets bio och besöker oftare konstgallerier och 

konstmuséer.  Studenterna vid samtliga utbildningar har i störst utsträckning gått på vanlig 

bio. De är också mer flitiga läsare av erkänd litteratur som Paul Auster, J.M. Coetzee, Kerstin 

Ekman, Kristina Lugn, V.S. Naipul, Göran Tunström och Bruno K. Öijer.  

Samtidigt särskiljer sig framför allt arkitekturstudenterna, som gör särskilt starka 

investeringar i erkänd kultur och avant gardekultur, från Handelshögskolestudenterna, med 

läkarstudenterna i en mellanposition. Även här är skillnaderna systematiska. 

Handelshögskolestudenterna riktar framför allt intresset mot den mest både erkända och 

kända kulturen (Dramaten, Stadsteatern, författare som Auster och Coetzee) och uppskattar 

samtidigt mer än andra vissa kulturformer som antingen är dyrbara eller del av en traditionell 

borgerlig kultur (privatteater, opera). De skiljer sig här främst från arkitekturstudenterna som 

betydligt oftare än andra ägnar sig åt vad som kan betecknas som en mer avant garde-

orienterad kultur (fria teatergrupper, film på filmklubbar, cinemateket och Folkets bio, 

konstgallerier, författaren Bruno K. Öijer). I denna dimension intar studenterna på läkarlinjen 

återigen en mellanposition, samtidigt som de särskiljer sig från dem som läser industriell 

ekonomi och går på tandläkarlinjen. 

Liknande polariteter återfinns i musiksmaken. Studenterna på Handelshögskolan, 

läkarprogrammet och arkitekturlinjen uppger sig oftare än andra uppskatta legitima former av 

s.k. konstmusik (barockmusik, Wienklassicism, sen 1800-talsmusik och 1900-talets 

konstmusik). Mätt med de konstmusikgenrer som tabellen upptar har läkarstudenterna en lika 

”avancerad” musiksmak på detta område som arkitekturstudenterna, exempelvis uttryckt i en 

högre uppskattning av sen 1800-talsmusik, under det att arkitekturstudenterna utmärks av en 

kombination av en förkärlek för konstmusik, jazz, indiepop och electronica, dvs. av en mer 

genreöverskridande musiksmak. Det går också att urskilja att studenterna på 

Handelshögskolan gärna lyssnar på jazz men i mindre utsträckning än arkitekt- och 

läkarstudenterna.  

Klädval och attityder till klädval 

Jag ska avslutningsvis granska svaren på högskoleenkätens frågor om klädsel och klädval. 

Detta görs med utgångspunkt i studiens teoretiska perspektiv. Det habitus som formats hos 

studenterna på de fem utbildningar jag jämför och som spelat en viktig roll i selektionen till 

den utbildning de går på därför att den samtidigt utgör ett förkroppsligat symboliskt kapital (i 

personen nedlagda förmågor), ger som jag nyss försökt visa också avtryck både i skilda 

mediepraktiker och i skilda praktiker inom mer avgränsade kulturella områden. Finns det skäl 

att tro att samma habitus kommer till uttryck i klädsel och syn på klädval?
78

 Tabellen nedan 

redovisar var studenterna brukar köpa kläder och hur de ser på betydelsen av klädsel.  

                                                 
78

 Detta perspektiv är utgångspunkten i Pierre Bourdieus analys av livsstilar i La distinction. 
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Tabell 6. Studenternas klädköp (märken och butiker) och förhållande till klädsel 

(Frågorna är konstruerade som flervalsfrågor, där respondenten kryssar i det som den 

anser sig göra eller anser sig instämma i). Procent per utbildning 

  KTH KTH KI KI HHS 

I vilka av följande butiker eller av vilka följande 

märken brukar du köpa kläder till dig själv?  Arkitekt Ind.ek Läkare Tandläkare Civ.ek 

Fillipa K 36 30 30 41 57 

Gucci 1 4 1 9 17 

J. Lindeberg 6 28 9 15 24 

Kookai 13 9 9 11 22 

Prada 6 1 1 2 7 

H&M 79 61 77 83 61 

KappAhl 11 62 13 17 3 

Solo 31 7 22 28 41 

Myrorna 34 31 22 7 6 

UFF 17 2 4 2 3 

Vilka av följande påståenden tycker du stämmer in 

på ditt klädval?  

      "Jag köper ofta dyra kläder" 16 28 16 24 37 

"Det är viktigt att kläderna uttrycker min personlighet" 63 34 42 24 41 

 

Vi kan i stundernas val av klädbutik och klädmärken se mönster som påminner om dem 

som återfanns i deras mediepraktiker och kulturella praktiker. Arkitekturstudenterna utmärks 

av en överskridande klädsmak som kan tolkas som kulturellt orienterad och särskiljande. De 

köper kläder både på det förhållandevis billiga och vanliga H&M, men också på 

andrahandsbutikerna Myrorna och UFF där kläder kan vara både billiga och unika. Däremot 

undviker de den mest billiga klädbutiken KappAhl och kläder av det dyra märket J. 

Lindeberg, samtidigt som de har en preferens för märkena Filipa K och Solo men inte för ett 

ekonomiskt exklusivt märke som Gucci.  

Denna gränsöverskridande och samtidigt sparsmakade klädsmak står i kontrast till den 

hos studenterna på Handelshögskolan som i betydligt mindre grad handlar på H&M och inte 

alls på KappAhl, Myrorna och UFF. Däremot har de senare en förkärlek för samtliga lite 

dyrare klädmärkena, inklusive J. Lindeberg. Åt ett annat håll särskiljer sig arkitektstudenterna 

från studenterna på industriell ekonomi som handlar både på H&M, KappAhl och Myrorna 

men inte alls på UFF. När de senare köper märkeskläder är de främst av märket J. Lindeberg. 

Läkarstudenternas klädköp får sin särprägel i relation till klädköpen hos studenterna på de 

ovan nämnda utbildningarna. Till skillnad från Handelshögskolestudenterna handlar de stort 

på H&M och de uppskattar i likhet med arkitekturstudenterna på Myrorna och de köper 

relativt få märkeskläder. De skiljer sig samtidigt från studenterna på industriell ekonomi och 

tandläkarlinjen genom att de mer sällan köper kläder på KappAhl och av märket J. Lindeberg. 

Även om dessa mönster inte är lika tydliga som i de förra praktiker som analyserades, är 

det värt att notera att läkarstudenterna återigen intar en mellanposition mellan 

arkitekturstudenterna och Handelshögskolans studenter, dvs. mellan vad jag tolkat som en 

mer sparsmakad och gränsöverskridande klädsmak och en mer dyrbart exklusiv sådan. 

Samtidigt avgränsar de sig mot klädsmaken hos studenterna på industriell ekonomi och 
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tandläkarprogrammet. Detta avspeglar sig i svarsmönstren på de två sista frågorna som 

tabellen redovisar. Tillsammans med arkitekturstudenterna anser sig läkarstudenterna i lägre 

rad än studenterna på de andra två programmen köpa dyra kläder, samtidigt som de i likhet 

med Handelshögskolans studenter och de på arkitektlinjen i betydligt högre grad anser att det 

är viktigt att kläderna uttrycker deras personlighet. 

Selektion, kulturella praktiker och symboliskt kapital 

Sammanfattningsvis kan man säga att föräldrarnas utbildningsbakgrund och ekonomiska 

situation är av direkt är av betydelse för övergången till högskolestudier generellt och det 

gäller också för de undersökta utbildningarna. Studenterna i den här undersökningen har till 

stor del både välutbildade föräldrar och föräldrar på höga nivåer i yrkeslivet. De allra flesta av 

de svarande uppger att deras far och mor har en högskoleutbildning på 3 år eller mer vilket är 

markant större andel än för befolkningen i övrigt. Enligt Högskoleverket hade 32 procent av 

Sveriges befolkning 2008 en högskoleutbildning motsvarande minst 120 poäng.
79

 Bland de 

studenter som svarat på högskoleenkäten är det också ett relativt stort antal som har minst en 

förälder som har forskarutbildning eller motsvarande. Studenterna själva har också förvärvat 

ett högt utbildningskapital genom betyg och val av gymnasieprogram. Läkarstudenterna 

utmärker sig genom att de inte ger upp även om de inte har betyg som räcker för att komma in 

på utbildningen, vilket också möjliggörs genom utbildningens speciella antagningssystem.
80

 

De har i större utsträckning än andra gjort högskoleprovet ett flertal gånger och flera av de 

intervjuade studenterna har kompenserat tidigare gymnasieval när de inte läst på det 

naturvetenskapliga programmet genom att gå ett så kallat basår eller genom att läsa in sin 

behörighet på Komvux. 

I avseende på kulturella praktiker på olika områden intar läkarstudenterna 

sammanfattningsvis en mellanposition mellan Handelshögskolans studenter och de på 

arkitekturlinjen. De gör inversteringar i kulturella praktiker som vetter dels åt en mer kulturell 

pol, dels investeringar som vetter åt en ekonomisk pol. De ägnar sig mer åt samtliga kulturella 

aktiviteter än tandläkarstudenterna och studenterna på programmet för industriell ekonomi 

gör, viket tyder på att de tycker att det är viktigt med dessa investeringar. De är däremot inte 

lika ”målinriktade” i sina investeringar som arkitektstudenterna som i mycket högre grad gör 

investeringar inom de områden som är av mer av kulturell karaktär eller i jämförelse med 

studenterna på Handelshögskolan som gör mycket tydligare inversteringar som vetter åt det 

ekonomiska hållet. För att ta några exempel.  

Arkitektstudenterna, som alltså har den högsta koncentrationen av mer kulturellt inriktade 

aktiviteter av samtliga studenter som är med i undersökningen, ägnar sig i större utsträckning 

åt kulturella praktiker som att besöka konstgallerier, titta på så kallad smal film eller gå på 

föreställningar med fria teatergrupper. De läser också tidningarnas kultursidor och tittar på 

kulturprogram på TV mer än andra studenter. När det gäller musik uppskattar de lite mer udda 
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genrer såsom indiepop, electronica och jazz. De läser också i ganska stor utträckning lite 

”svårare” författare såsom Kristina Lugn, Göran Tunström och Bruno K Öijer.  

Studenterna på civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Stockholm återfinns 

genom sina praktiker i något som framstår som en mer ekonomiskt inriktad pol. De läser helst 

inrikes- och utrikessidorna i dagstidningen men det är också 70 % som uppger att de läser 

ekonomisidorna. Det gör de i mycket högre grad än de andra studenterna. Nästan en tredjedel 

av dem tittar på CNN/BBC eller motsvarande vilket också är en siffra som är hög i jämförelse 

med andra studenter. näst mest svarar arkitektstudenterna att det gör det men det är ”bara”16 

% som uppger detta. När det gäller vilka författare man läst, intar handelsstudenterna en viss 

mellanposition. De läser en hel del olika författare men det är inget som sticker ut.   

Kläder är en tydlig social markör och mellan de fem utbildningarna återfinns stora 

skillnader i klädval. När studenterna får uppge i vilka butiker de handlar i och vilka 

klädmärken de köper framkommer mönster som förstärker distansen mellan studenterna. 

Märket Filipa K verkar dock populärt hos samtliga studenter, även om det är extra vanligt hos 

studenterna på Handelshögskolan. Läkarstudenterna intar en pragmatisk hållning och köper 

ofta kläder på ”vanliga affärer” såsom H&M, KappAhl och Solo. Till skillnad från 

studenterna vid Handelshögskolan köper de inte dyra designmärken i särledes stor 

utsträckning. Studenterna på Handelshögskolan svarar också i högre grad än andra att de ofta 

köper dyra kläder. Ett exempel är det svenska klädmärket J. Lindeberg som förutom att vara 

dyrt också associeras med exklusivitetet, märket har en tydlig och uttalad koppling till skid- 

och golfvärlden.
81

  

Läkarstudenterna handlar en hel del second hand, framför allt på Myrorna men inte alls i 

samma utsträckning som arkitekturstudenterna som handlar second hand på Myrorna men 

också på UFF. Att handla på second hand kan innebära att man kan köpa unika plagg som inte 

finns på de stora klädkedjorna, det kan också visa att man väljer bort dyra kläder och är 

miljömedveten. Arkitektstudenterna svarar också i högre grad än andra att det är viktigt för 

dem att kläderna uttrycker deras personlighet.  

Läkarstudenterna investerar i alltså en hel del i olika kulturella praktiker men i mindre 

utstäckning än arkitektstudenterna när det kommer till mer avantgardistiska aktiviteter. De 

utmärker sig också med att de investerar i högre grad i mer folkliga kulturella praktiker eller i 

sådana som har en hög grad av att vara institutionaliserade. De går till exempel mycket mer på 

Dramaten än arkitetstudenterna. De lyssnar också på radions P1 och P2 i högre grad. Detta 

ska också ställas i relation till studenterna på Handelshögskolan som framförallt gör starka 

investeringar i form av kulturella praktiker som ofta benämns som ”finkultur” och som ofta är 

kostsamma, de går till exempel på operan i stor utsträckning men de ägnar sig i mycket 

mindre utsträckning åt praktiker som är mer att betrakta som avantgarde, de lyssnar till 

exempel inte så mycket på jazz eller besöker de fria teaterscenerna i hög grad.  

Läkarstudenterna ägnar sig alltså både åt avantgarde och finkulturella praktiker. 

Sammantaget investerar de i större utsträckning i kulturella praktiker än något annat program, 

till och med mer än arkitekturstudenterna, men arkitekturstudenterna är mer selektiva i vad de 

gör. Läkarstudenterna är något mer av generalister – och de konsumerar såväl ”finkultur” som 

kultur i mer avantgardistisk form. Ett exempel är att de både lyssnar på barockmusik, 

wienklassicism och klassisk opera som är mer att betrakta som ”finkultur” och på jazz som 

har en mer avantgardistisk inriktning.  I relation till de två övriga utbildningsprogrammen – 

tandläkarprogrammet och industriell ekonomi framstår det som att det är viktigt för 
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läkarstudenterna med ett kulturellt kapital. Inom i princip samtliga områden i undersökningen 

tar studenterna vid dessa två program mindre del av det kulturella utbudet. De lägger inte lika 

stort värde vid dessa praktiker som de tre mer elitistiska utbildningarna.  

Vi har funnit att läkarstudenterna i avseende på såväl mediepraktiker, avgränsat kulturella 

praktiker och klädsmak befinner sig i en mellanposition mellan å ena sidan 

arkitekturstudenterna vars mediekonsumtion är mer tydligt kulturellt orienterad och som 

satsar på en gränsöverskridande och estetiskt sparsmakad klädsmak, och å andra sidan 

Handelshögskolans studenter som är mer orienterade mot information som gäller samhällets 

och politiska ekonomiska maktsfär (ekonominyheter, internationella nyhetsmagasin). 

Läkarstudenterna gör i högre grad än studenterna på dessa två utbildningar investeringar i 

kulturellt kapital av båda dessa slag, även om de på respektive område inte helt kan tävla med 

någon av dem. Samtidigt har läkarstudenterna på KI gemensamt med arkitekturstudenter och 

studenterna på Handelshögskolan att de gör påtagligt starkare investeringar än studenter på 

industriell ekonomi och tandläkarlinjen i det slags information som kan sägas tillhöra en 

allmänbildning eller dominerande kultur. 

Hur ska detta tolkas? Om vi använder begreppet kulturellt kapital kan man säga att det 

slags kulturella kapital som utmärker läkarstudenternas har en viktig del gemensam med det 

som präglar studenterna på alla här jämförda utbildningar (relativt starka nedärvda tillgångar, 

lyckosamt skolgång med höga betyg som resultat, goda resultat på högskoleprovet) men som 

är särskild strakt på arkitekturlinjen, Handelshögskolan och just läkarlinjen på KI och något 

mindre starkt på industriell ekonomi och tandläkarlinjen. Därutöver kännetecknas deras 

kulturella kapital av en utmärkande balans kulturella tillgångar av det slag som är särskilt 

starka bland studenter som läser arkitektur och informationstillgångar som är utmärkande för 

Handelshögskolans studenter. 
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FORMANDET AV ETT GEMENSAMT HABITUS – ATT BLI LÄKARE 

En analytisk hypotes är att dessa utmärkande drag kan förstås i ljuset av att studenterna 

förbereder sig för inträdet i ett yrke som kräver det slags förkroppsligade tillgångar som 

läkarstudenterna har särskilt mycket av, ett habitus som inte är densamma som den hos 

arkitekturstudenter och Handelshögskolestudenter. Det vore sannolikt fel att kalla läkaryrket 

för ett socialt fält i den mening som tidigare redogjordes för, men det är troligtvis ett 

yrkesområde där det finns ett särskilt slags erkännande, dvs. ett särskilt symboliskt kapital, 

som läkarstudenterna genom selektionen till läkarprogrammet och genom hur det formas där 

är väl utvalda för att svara mot. Detta symboliska kapital skiljer sig från det som avkrävs i de 

yrkeskarriärer som å ena sidan arkitekter och å andra sidan ekonomistudenter på 

Handelshögskolan går till mötes. Jag ska i nästa avsnitt närmare granska aspekter av detta 

habitus och detta förkroppsligade kapital som hänger samman med hur läkarstudenterna 

formas av sin utbildning. 

 

Hitintills har analysen utgått helt från den högskoleenkät som beskrevs i metoddelen. I det 

följande ska fokus riktas mot hur läkarstudenternas habitus och symboliska kapital formas av 

den utbildning de ansträngt sig så hårt att komma in på. Jag utgår då med några få undantag 

från de intervjuer som utgör ett av de empiriska underlagen för studien. Eftersom dessa 

inskränker sig till läkarutbildningen, kan analysen här inte göra anspråk på att jämföra 

läkarstudenter med andra studenter. Istället är avsikten att försöka fånga vissa aspekter av hur 

habitus och symboliskt kapital formas just på läkarlinjen på KI. 

Att göra sig själv till utvald 

Flera tydliga teman kan urskiljas ur intervjumaterialet. Ett första tema handlar om hur svårt 

det är att komma in på läkarutbildningen och om vilka investeringar man gjort för att kunna 

uppnå drömmen om att bli läkare. För flera av studenterna har vägen varit lång och de har lagt 

ner mycket möda på att komma in. Studenterna pratar också mycket om hur de ser på de olika 

lärosätenas läkarutbildningar och om varför man vill vara studentet vid ett visst universitet. 

Låt oss därför börja med rekryteringen till läkarutbildningen. För att förstå varför det är så 

viktigt för studenterna att prata om antagning och lärosätenas betydelse måste förstå den 

kontext som läkarutbildningen är en del av. Som tidigare har framgått i uppsatsen är det svårt 

att komma in på läkarutbildningen, ofta är det lotten som avgör eftersom de finns många 

sökanden som har de högsta möjliga meriterna för en viss urvalsgrupp. Det föreligger också 

en hierarkisk skillnad i högskolefältet mellan de sex utbildningsorterna.
82

 Till varje 

utbildningsplats i riket står sex sökanden. Sökstatistiken visar att Karolinska institutets 

läkarutbildning är mest eftersökt i landet, med nio sökanden per plats. Det är också flera av de 

intervjuade läkarstudenterna som säger att deras kurskamrater, men inte de själva, tycker att 

KI är fint och att läkarutbildningen är prestigefull. Det kan tolkas som att dessa inställningar 

eller attityder finns i studentgruppen men att det inte är något man helst vill ställa sig bakom 

eller öppet uttrycka.  
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En av studenterna, som säger att hon alltid vetat att hon vill bli läkare, berättar att hon inte 

öppet ville säga det när hon gick på gymnasiet. Hon menar att det berodde på att man inte fick 

framställa sig själv som någon som målmedvetet satsade på att komma in på 

läkarutbildningen, vilket hon anser berodde på ”jantelagen”. En annan student, som är 

uppväxt i Sverige men av föräldrar som migrerat hit säger att ”mina föräldrar har alltid sagt 

att jag ska bli läkare, så den tanken har alltid funnits på det sättet, att jag har varit medveten 

om att mina föräldrar vill att jag ska bli läkare, och det väldigt vanligt bland xx (personer från 

föräldrarnas urspungsland). Studentens föräldrar är inte själva läkare.  

När studenterna gavs möjlighet att prata om sin skolbakgrund framkom att de flesta av de 

intervjuade hade gått på det naturvetenskapliga programmet, men att ett par av studenterna 

hade en estetisk gymnasielinje bakom sig, att en läst på handels- och 

administrationsprogrammet och ytterligare en hade en samhällsvetenskaplig 

gymnasieutbildning. Som vi sett ovan går den vanligaste vägen till utbildningen går via 

naturvetenskapligt program på gymnasiet. Långsiktigheten i satsningen att denna väg komma 

in på läkarutbildningen framtonar i flertalet intervjuer, här belyst i följande citat: 

Intervjupersonen: Ja, jag läste ju naturvetenskapligt program som de flesta andra 

gör. Det är svårt att säga, men jag har väl kanske vetat det sen jag var tolv eller 

tretton (intervjupersonen syftar på att hon ville bli läkare) och har baserat mitt 

gymnasieval och så med tanke på att jag vill bli läkare senare. 

Studenterna med annan bakgrund än naturvetenskaplig hade som regel läst ett extra så 

kallat basår för att få behörighet, vilket de själva motiverade med sin starka övertygelse om 

vilja läsa till läkare. En av de intervjuade hade läst in naturvetenskapsprogrammet på 

Komvux, eftersom han saknade svensk gymnasieutbildning. Han berättar att han kom till 

Sverige som ung vuxen och att han då vare sig fick arbeta eller studera i Sverige eftersom han 

saknade upphållstillstånd. Efter nära på tio år erhöll han uppehållstillstånd och läste då han in 

det naturvetenskapliga programmet på ett och ett halvt år med MVG i stort sett i samtliga 

ämnen. Han menar att högskoleprovet inte utgjorde något alternativ, eftersom det kräver 

kunskaper i svenska som han inte kunde motsvara. Denna student sökte bara till KI:s 

läkarutbildning och menar att han, genom att ”kämpa” för riktigt bra betyg från Komvux 

”säkrade upp” en plats på KI. Han berättar att han tycker att läkaryrket är tryggt och ett bra 

jobb, men att det krävde stora ansträngningar att skaffa sig behörighet till utbildningen. Om 

vägen till KI säger studenten: 

Intervjupersonen: Då chansade jag på MVG på allting och gick till läraren första 

dan, alltså alla respektive lärare och sa att ’jag vill ha MVG – vad ska jag göra?’ 

Caroline: - Du var väldigt målmedveten? 

Intervjupersonen: Jag måste ha MVG, vad ska jag göra - så säg det och jag gör det! 

Så de hjälpte mig verkligen jättemycket, på alla möjliga sätt. Tipsade mig ’gör den, 

den, den’ för att uppnå det där målet. 

Man bör ha i åtanke att den här studenten kommer från en välutbildad familj med flera läkare 

i släkten, även om ingen av hans föräldrar är läkare. Han hade påbörjat avancerade 

universitetsstudier i hemlandet innan flytten till Sverige och påbörjade vägen till 

läkarutbildningen med ett starkt förvärvat och nedärvt utbildningskapital i bagaget, vilket 

troligtvis bidrog till att han kunde satsa så mycket på att läsa in sin behörighet. 
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Studenten som läst på handels- och administrationsprogrammet hade också en lång väg 

till läkarprogrammet. Han läste in de naturvetenskapliga ämnena genom att gå ett tekniskt 

basår på universitetsnivå, viket innebar att man hade en garnterad plats på de 

naturvetenskapliga programmen på universitetet. Därefter gick han 

molekylärbiologiprogrammet och tog examen med sikte inställt på forskarutbildningen. 

Genom ett forskningsprojekt kom han i kontakt med forskare vid KI och han blev anställd i 

forskargruppen och sedermera om antagen som doktorand. I den medicinska forskargruppen 

vaknade intresset för att också bli läkare, vilket han uppmuntrades göra parallellt med 

forskarutbildningen av de i projektet verksamma läkarna. Att komma in på läkarutbildningen 

och att genomföra den parallellt med forskarutbildningsstudierna tog formen av en personlig 

utmaning: 

Intervjupersonen: Men det här skulle jag kanske kunna göra, och då började jag 

erkänna lite grann för mig själv att jag skulle vilja göra det också. Så jag skrev 

högskoleprovet någon sväng och fick inte riktigt bra, jag fick 1,8 och det brukar väl 

här vara 2,0 och 1,9 och så där. 

Eftersom intervjupersonen inte hade full behörighet från gymnasiet sökte han istället in 

genom att åberopa vad som benämns ”reell kompetens” med hänvisning till de 

naturvetenskapliga ämnena han läst på ett annat universitet. KI gav honom behörighet via 

reell kompetens men han kom ändå inte in på utbildnigen och kunde lyckas med detta först ett 

år senare genom att åberopa behörighet genom den reella kompetensen i kombination med sitt 

gamla resultat på högskoleprovet. Studenten menar att hans, som han själv beskriver det 

”snirkliga väg” till läkarutbildningen beror på en rädsla för att misslyckas men uttrycker 

samtidigt en känsla av utvaldhet:  

Intervjupersonen: …känslan har verkligen varit så, att jag har verkligen hittat rätt, 

det är hit jag kanske har velat när jag snirklat mig fram på olika sätt men inte riktigt 

vågat erkänna för mig själv att jag velat åt det här hållet, för att…med en rädsla att 

om jag inte kommer in så kan jag bli besviken. 

För en annan student innebar förberedelserna för att komma in på KI:s läkarprogram ett 

tidigt livsval. Denna student hade helst läst natur-sam på gymnasiet, om detta hade funnits 

som alternativ, eftersom han var intresserad av båda dessa områden, och menar att han själv 

”kanske drog lite mer åt samhällsvetenskap” men att hans föräldrar förespråkade det 

naturvetenskapliga programmet: 

Intervjupersonen: jag kände att jag inte var så jätteintresserad av [natur]vetenskap 

innan gymnasiet utan jag fick mitt intresse, eller att det växte fram mycket mer 

under gymnasiet. /…/ Om jag hade kunnat välja natur-sam, bara någonting blandat 

så hade jag ju valt det för jag var intresserad av båda efter grundskolan. Nu kände 

jag att jag inte skulle välja det, något samhällsintriktat men då kände jag att jag 

skulle kunna välja vilket som...Men jag fick, ja, mina föräldrar sa att jag skulle, att 

det skulle vara bättre om jag valde natur, sen hade jag fler vänner som valde natur, 

och man asså, det är ju inte bara dem omkring en som säger, det står till och med i 

tidningar och så, som specialnummer för gymnasieelever att natur ger mycket 

större urval…eh, så det var därför jag valde det.  
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För de intervjuade studenterna framträder KI och Uppsala universitet som deras självklara 

första eller andrahandsval. Vissa föredrog KI och andra Uppsala universitet som 

förstahandsval och valde då det andra lärosätet i andra hand. Två av de tio intervjuade 

studenterna hade sökt endast till KI. Universiteten i Umeå och Örebro rangordnas sist, det var 

bara en av studenterna som hade sökt till Umeå universitet och han var uppväxt i Norrland. 

Även om valet av KI och Stockholm ofta hängde samman med var de intervjuade studenterna 

hade sin uppväxt, framkommer också en annan bild av valet av lärosäte, en bild som bekräftar 

KI:s framträdande roll i det svenska högskolefältet. En av de intervjuade som endast hade sökt 

till KI:s och Uppsala universitets läkarutbildningar berättar först han att anledningen till hans 

val av utbildningsorter var att han ville bo kvar i Stockholm, vilket gör att han föredrog KI. 

Men han tillägger: 

Intervjupersonen: Jag ville absolut helst KI. Dels för att det låg i Stockholm, och 

jag har kompisar som har gått här och det kändes verkligen som att det var här jag 

vill komma in. Det skulle nästan kännas som ett misslyckande lite grann att bara 

komma in i Uppsala, kommer jag ihåg att jag kände 

Caroline: - Så det var KI som drog lite extra?  

Intervjupersonen: Ja, verkligen! 

 

KI:s plats i högskolefältet beror till stor del på att man är så framstående internationellt, 

framför allt forskningsmässigt. För en del studenter har KI:s internationella ställning en stor 

betydelse. Från lärosätets egen kartläggning av studentrekrytering finns en fråga om varför 

studenter sökt till lärosätet och varför de valt KI i första hand. Av svaren framgår att det 

internationella inslaget har stor betydelse för KI-studenterna. De uppger följande orsaker, i 

fallande skala till varför de valt KI
83

: 

 
 KI har gott internationellt rykte 68 %  

 KI har bäst utbildning 56 %  

 Bor i Stockholm och ville inte flytta 50 % 

 En examen från KI ger bra möjligheter att få arbeta utomlands 35 % 

 Jag är intresserad av forskning 32 % 

 Möjligheten att söka via alternativt urval 32 % 

 KI ger mig möjlighet att studera utomlands 29 % 

 Ville flytta till Stockholm 14 % 

 Familj/släkt/vänner har tidigare läst vid KI 13 % 

 Familj/släkt/vänner påverkade mig att läsa vid KI 5 % 

 Ville studera tillsammans med vänner 1 %.  

 

Flera av svaren i den hör refererade undersökningen har bäring på det internationella 

perspektivet. Förutom det svarsalternativ som flest studenter uppgivit ”KI har gott 

internationellt rykte”, så anser de tillfrågade studenterna också att KI:s utbildning ger goda 

möjligheter att studera eller arbeta utomlands. En av de här intervjuade studenterna säger så 

här när han motiverar sitt val av utbildningsort: 
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Intervjupersonen: Så sökte jag in, jag sökte inte till Linköping /…/ Jag sökte först, 

för jag visste att Karolinska är svårt och komma in på.  För att det är ju jättemånga, 

det är Karolinska i första, den är ju både stor i världen och har status. …Och det är 

Stockholm först och främst…Jag, ba, man måste vara lite, man måste tänka lite 

realistiskt om man säger så, då sökte jag först Uppsala, sen här på KI och sen 

Göteborg tror jag…och resten, vad det fanns för det spelade ingen roll för mig, jag 

bara, jag har inte tid att vara kräsen…Alltså att det ska bara vara Karolinska 

En återkommande tanke hos de intervjuade studenterna är just att KI:s läkarutbildning helt 

enkelt är den främsta - ”att man tänkte att det här var det bästa så att säga och då vill man ha 

det först”, som en annan student uttrycker saken. Övertygelsen att ha hittat till den enda rätta 

utbildningen för med sig en känsla av utvaldhet av det slag ännu en annan student uttrycker: 

Intervjupersonen: Men att det är ju det här jag verkligen vill och det gick till och 

med så långt att om jag såg folk med KI-ryggsäckar…/skratt/. Ja men det var så, 

jag åkte förbi här utanför och då sa jag till mamma ’Det är här jag vill gå. 

Den bild som framtonar i intervjuerna är sammanfattningsvis att läkarstudenternas väg till 

läkarutbildningen tagit formen av en oftast mycket krävande personlig satsning där hela 

personen stått på spel, där andra intressen kan ha offrats, en målmedveten planering skett och 

en strategisk inriktning på att skaffa sig rätt behörighet och höga betyg och resultat varit 

vägledande. Man blir inte en läkarstudent på KI av en plötslig ingivelse. Selektionen till 

utbildningen tycks i de fall intervjuerna ger inblick i ha börjat långt före själva antagningen 

till den. Det är också påfallande att de flesta intervjuade studenterna ger uttryck för en 

målmedveten satsning på att komma in just på KI som i deras ögon är den bästa och mest 

prestigefulla läkarutbildningen i landet. I förhållandet till KI är alla andra läkarutbildningen 

andrarangsutbildningar. Man kan uttrycka det så att studenterna som läkarstudenter på KI 

känner sig tillhöra de utvalda, men att de också ser sig själva som orsaken till denna utvaldhet 

genom den målmedvetna satsning de gjort och den framgång denna satsning rönt. De har gjort 

sig själva till de utvalda. 

Mobiliseringen av sig själv för att klara studierna 

Intervjuerna bekräftar med andra ord att det är svårt att komma in på KI:s läkarutbildning, att 

vägen dit kan vara lång och att de som lyckas nå dit själva uppfattar inträdet som en utvaldhet 

som i hög grad beror på deras egen målmedvetna satsning. Men det är också svårt att klara 

utbildningen när man väl har kommit in. Detta är det andra tydliga tema i intervjuerna som 

här ska lyftas fram - hur svåra studierna uppfattas vara det är och hur mycket tid man måste 

lägga på dem. Det är främst de första fyra terminerna som anses vara så svåra. De intervjuade 

studenterna gick termin 3 så de hade inte själva egen erfarenhet av utbildningens senare delar 

men många av dem hade pratat med andra läkarstudenter högre upp i utbildningen och de 

hade intrycket av att det skulle bli lättare.  

KI:s läkarutbildning har ett klassiskt upplägg där de fyra första terminerna är så kallade 

”pre-kliniska” och framförallt består av campusförlagd utbildning inom teoretiska ämnen. 

Visserligen innehåller också de fyra första terminerna också praktiska inslag med 

verksamhetsförlagd utbildning (praktik) inom olika delar av sjukvården. Under senare del av 
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utbildningen blir de kliniska delarna mer framträdande och stora delar av den schemalagda 

tiden utgörs av att man är på olika kliniska placeringar.  

I den del av intervjuerna som handlade om själva utbildningen var det tydligt att det mest 

framträdande för studenterna var hur svårt det är att klara av studierna. När jag i inledningen 

av en intervju på ett ganska allmänt sätt frågar en av de intervjuade hur han ser på sin 

utbildning svarar han spontant: 

Intervjupersonen: Jag älskar ju varje sekund, jag njuter av varje sekund, varje grej, 

ny grej som man lär sig…även om det är svårt alltså, det är inte lätt, det är extremt 

mycket…när väl man har fattat…då är det wow… 

 

Caroline: Vad är du tycker ha varit svårast de här två terminerna och nu har ni 

börjat på trean... 

 

Intervjupersonen: Mängden, det är extremt mycket. Det är bra, man bara ibland, jag 

och en klasskamrat vi bara sitter och skrattar åt det. Det är så mycket, jag bara 

fattar inte hur de tänker sig att vi ska kunna ’den här” på en kort tid.  Till exempel 

förra terminen, på en vecka eller på två veckor, vi läste jättemycket om blod, om 

immunologi och sen direkt började respiration och sen direkt började cirkulation 

och sen direkt började syrebas, njurar och allting alltså hur det regleras och sen 

direkt efter det, äh vad heter det, hormoner och sen histologi och sen prepartförhör 

och sen…extremt mycket. 

Studenten uppger att han läser 13-14 timmar om dagen: ”jag gör ingenting förutom att läsa. 

Ingenting”.  

Studenterna framhåller att de två första terminerna var extremt svåra med mycket 

kunskapsinlärning och att de var tvungna plugga hela tiden för att klara examinationerna. De 

berättar att de antingen var ”i skolan” eller att de fick ägna all icke-schemalagtid åt 

självstudier. Av dessa två svåra terminer framhålls den första som den värsta av de två:  

Intervjupersonen: Jag har aldrig behövt lära mig fakta /på gymnasiet/, ta in så stora 

mängder fakta. Man har liksom en A4-pärm på en vecka så ska du förstå och kunna 

bearbeta det, det har jag väldigt svårt för att…bara minnas liksom detaljer så det 

var väldigt jobbigt i början, man fick ställa om sig helt /…/ Och sen först när man 

har lärt sig då får man resonera. 

Terminen avslutas med en sluttenta när hela terminens kunskaper ska examineras vid ett 

tillfälle vilket upplevs som särskilt ansträngande, ”allting ska man fånga in i en enda tenta”, 

som en av studenterna uttrycker det. Flera av de intervjuade studenterna misslyckades med 

den avslutande tentan och de hamnade då efter redan från början. Samma intervjuperson 

beskriver situationen så här:  

Intervjupersonen: Tänk dig, alltså vi har stor tenta, på 30 poäng, 30 högskolepoäng, 

så här mycket att läsa (studenten mottar med händerna), detaljerat! Och sen typ tre 

dar innan tentan, en dag PV-dag och jag måste gå till primärvården och en dag är 
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den här PU-dagen och ibland är vi liksom i Huddinge. Alla måste till Huddinge och 

en hel dag förstörs. En dag gör mycket inför tentan!
84

  

Den student som också går en forskarutbildning och som har en annan högskoleexamen i 

bagaget vilket har bidragit till en god studievana säger så här om första tentan på 

läkarprogrammet: 

Intervjupersonen: Då var jag bitvis ganska stressad för…de, man kräver rätt 

mycket i utbildningen och så har man ett jobb som också är det kognitiva arbetet 

och det kognitiva i studierna som är på något vis , så det tyckte jag var lite 

krävande eh, så jag var ganska stressad inför första tentan, och då funderade jag 

mycket över det, för jag har aldrig upplevt mig som stressad inför en tenta förut, 

om det har med att göra att jag börjat studera igen nu och man vet inte vilken nivå 

man ligger på, att det är en annan utbildning som kräver mer eller om det är att en, 

hm kursledningen driver på och säger hur svårt det är så att folk blir stressade eller 

att det är en typ utav människor som kanske är van att prestera ganska högt på 

utbildningen som stressar nästan upp varandra och… jag kan ju verkligen inte 

komma fram till var det var men jag upplevde mig som mer stressad inför tentan 

och ändå pluggade jag mer inför den än jag någonsin har gjort tidigare…och det 

gick bra… 

Den höga studietakten höjer kraven på en organisering av de personliga resurserna. Flera 

av de intervjuade studenterna menade dock att de tycker att de fått en annan studieteknik 

under utbildningens gång och att de därför hade lättare redan under termin 2. De vittnar om att 

de läser kurslitteraturen mer selektivt eftersom de menar att det tidsmässigt är en omöjlighet 

att läsa in så stora mängder. Istället berättar de ganska samstämmigt om att de koncenterar 

inlärningen till att gå på föreläsningar, ta del av handouts från föreläsningarna och att de 

framförallt pluggar genom att ta del av tidigare tentor. Många av studenterna spelar in 

föreläsningarna och vissa kopplar ljudet (talet på föreläsningen) till föreläsarens power-point 

bilder. En student beskriver den förändring av sin egen person som följde på det första årets 

ansträngningar: 

För mig har det varit att hitta en studieteknik, och det märks sån oerhörd skillnad 

mot förra året, framför allt första terminen när man får den här chocken av, av, 

alltså den här för det är så fruktansvärt mycket information det går ju inte att göra 

alltså som man har gjort tidigare, att man tar det lugnt i två veckor och sen så kör 

man järnet de två sista veckorna innan tentan. Det går ju inte det är omöjligt 

liksom. Och det har man verkligen lärt sig nu. Förra terminen, anatomin, folk satt 

ju i skolan från åtta på morgonen till åtta på kvällen varenda dag, för att man vet att 

det är det som behövs och det är ju ganska kul att se att man har lärt sig det.  

 

Det framgår med andra ord att läkarprogrammet på KI, med så många inslag av 

utantillinlärning, kräver en strategi för att överleva. En student säger så här om sina 

självstudier:  
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Intervjupersonen: Det blir mest gamla tentor, i fall att man ska vara så här taktisk 

alltså…eh, och sen så det som man känner själv liksom, att det här måste jag veta, 

liksom för att jag ska kunna få någon slags helhet i det liksom. 

En annan student menar att hon vid tiden för intervjun under termin 3, ägnar mindre tid åt 

självstudier då hon är schemalagd på verksamhetsförlagd utbildning (praktik) och därför 

tillbringar hela dagarna på ett av sjukhusen: 

Intervjupersonen: Det har blivit, ganska…mindre nu när vi…är på sjukhuset…för 

nu har vi så, vi har längre dar liksom så man går kanske till fem eller fyra och sen 

är man hemma, eller jag tränar i stort sett nästan varje dag, då tar det tid och sen 

ska man äta och sen kanske vid åtta-nio så är man klar liksom men då finns det ju 

ingen som helst lust att börja plugga. Så de senaste veckorna, alltså på fritiden eller 

vad man ska säga, på självtiden…vad kan det vara, säg att det blir till två timmar 

varannan dag…Ja men kanske åtta, nej inte åtta ens, utan sju. Sju på en vecka nu. 

Eh, och förut. Jag jobbar också, så jag jobbar varannan helg. /…/ Så dom helgerna 

så pluggar jag i stort sett inte eller…men de helgerna som jag är ledig så brukar jag 

ta att jag pluggar ena dan. Kanske, går jag helst upp ganska tidigt, vid åtta eller 

någonting och så pluggar jag kanske till fyra och sen försöker jag vara ledig den 

andra dan.  

Den samlade tiden denna student lägger ned på studierna en normal vecka utgör ändå en stor 

tidsmässig investering även om hon själv anser att tiden för självstudier har minskat. 

När de intervjuade studenterna talar om svårighetsgraden hos utbildningen, gäller detta 

dock inte bara om att innehållet är svårt och att studierna tar mycket tid i anspråk. Som 

framgått tidigare har läkarstudenterna med sig i bagaget till utbildningen ett habitus som gör 

att de känner sig övertygade om sin egen förmåga att klara studier väl. De tillhör 

gymnasieskolans vinnare eller har med en hård insats senare kompenserat för val de gjort som 

försvårat vägen till läkarutbildningen. De har dessutom som regel en social bakgrund som 

givit dem ett starkt nedärvt kulturellt kapital. De ser ofta framgångar inom den högre 

utbildningen närmast som en självklarhet. Av intervjuerna framkommer att deras självbild, 

deras på så sätt formade habitus, kan få sig en törn när de ställs inför utmaningar de inte vet 

om de ska klara av. Från att ha varit en person som alltid har varit framgångrik i skolan, rent 

av alltid bäst i klassen, blir de kunskapsmässigt bara en i mängden, eller som en av de 

intervjuade säger:  

Intervjupersonen: Alltså alla i min klass är ju sådana här nu, som är vana att vid att, 

som var jätteduktiga i skolan och klara allting o bäst på alla prov o där och när man 

kommer hit (till läkarutbildningen) så är det ju verkligen, eh, man får ju en liten 

käftsmäll av att nu är man verkligen inte bäst längre liksom. Det, det…och även 

om du är bäst på ett särskilt område så, så, ja du kanske är jättebra på biokemin och 

sen så kommer man till fysiologin och så fattar du ingenting. Det är väldigt så, man 

får ju, man inser ju att man inte alls…så här det är mycket hårt arbete som krävs. 

Alltså oavsett om man känner att man har varit duktig i skolan innan. 

Intervjuerna tyder med andra ord på att läkarstudenterna på KI formas av kraven i de studier 

utbildningen ställer dem inför på ett sätt som möjligtvis ligger i förlängningen av deras 

tidigare studiebana som lett dem till utbildningen, men samtidigt vida överskrider vad de 

tidigare varit med om. För att de ska klara studierna sätt deras personliga förmåga till 

självorganisering på prov och till en total mobilisering av deras personliga tid och resurser. 
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Detta kan ses som en form av kulturellt, symboliskt kapital som de sannolikt har gemensamt 

med studenterna på de mest utpräglade andra elitutbildningarna - exempelvis 

Handelshögskolan - men som här fokuseras på ett särskilt innehåll, det naturvetensapliga och 

medicinska. 

En kultur av samarbete 

Ytterligare ett tema framträder i intervjuerna som är relevant för att förstå det slags 

förkroppsligade symboliska kapital som utmärker läkarstudenterna. I talet om att det är så 

svårt att klara de första terminerna framkommer också att studenterna har ett behov av 

varandra för att bemästra studierna. På egen hand blir detta för tungt, ja, i det närmaste 

omöjligt, och de intervjuade studenterna framhåller ofta att de samarbetar på olika sätt för att 

klara utbildningen. Av intervjumaterialet framträder en bild av en tillsynes stark 

sammanhållning mellan studenterna på termin 3. En majoritet av de intervjuade studenterna 

berättar om att man hjälper varandra i studierna. Ett konkret exempel är att några studenter 

startat en Facebook-sida, där kursens studenter kan ställa frågor till varandra och få hjälp av 

sina kurskamrater:  

Intervjupersonen: Det enda som var bra, det jag inte visste innan, att det är väldigt 

mycket samarbete mellan studenterna. Alla hjälper varandra hela tiden. Lägger upp 

gamla tentor och om någon har någon fråga så har vi en Facebook-grupp så kan 

man bara posta allt man undrar, så alla hjälps åt att svara /…/Det är väldigt mycket 

så här att alltså glömmer man anteckningar – alla kopierar alltså det är väldigt 

generöst på det sättet. 

Flera av studenterna ingår i olika frivilligt sammansatta konstellationer där man pluggar 

tillsammans, oftast på campus, ersätter varandra vid kurstillfällen någon inte jan närvara vid 

och cirkulerar anteckningar mellan varandra. Det bör tilläggas att den omfattande informella 

samarbetskulturen som studenterna beskriver enligt intervjuerna samtidigt har mer 

svårgenomskådliga aspekter som gäller principerna för grupptillhörighet, dvs. inneslutning 

och uteslutning, vilka tycks vara en följd just av deras informella karaktär. Flera studenter 

nämner att det ibland kan vara svårt att genomskåda när man har rätt att tillhöra en grupp som 

samarbetar i själva studierna och hjälper varandra.  

Denna samarbetskultur går tillbaka till början av läkarutbildningen. Den inleds vid KI 

med ett ”introduktionsinternat”,  av studenter och lärare till vardags kallat för ”kollo”. Redan 

samma dag som uppropet sker påbörjas det två dagar långa kollot som äger rum på annan ort 

och med övernattning. Kollot innebär ett intensivt umgänge i två dagar med de nya 

kurskamraterna. En majoritet av studenterna följer med. Studenterna är indelade i grupper, 

som också är de grupper som de sedan under utbildnigens första terminer kommer att ingå i.  

Samtliga intervjuade läkarstudenter pratade om kollot som något som haft stor social 

betydelse. De intervjuade studenterna framhåller hur viktigt det var att vara med på kollot för 

att snabbt komma in i utbildningen och för att få vänner tidigt. För den som inte kan vara 

med, till exempel på grund av sjukdom, av religiös övertygelse (att man inte vill sova borta 

med andra) eller för att man blivit antagen som reserv och inte hinner komma med på kollot 

innebär detta ett slags underläge. En student som inte kunde följa med på kollot berättar att 
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hon kände att de andra studenterna redan hade en sammanhållning när de kom tillbaka och 

hon fick stålsätta sig för att ta kontakt med redan etablerade grupper. 

En annan student som inte heller hade möjlighet att åka med och som beskriver sig själv 

som lite blyg säger om sin första tid på campus att ”[d]et var som att alla hade hunnit bli goda 

vänner på det här kollot, på nått sätt, så man var lite utanför redan från början. Det kommer 

jag ihåg.” En av de studenter som var med på kollot beskriver det just som ”väldigt intensivt”.  

Intervjupersonen: Den första tiden på utbildningen var socialt ganska jobbig 

kommer jag ihåg, eh, för det började med ett upprop och sen skulle man direkt åka 

iväg till det här kollot och det kommer jag ihåg var lite jobbigt, för då var man, 

man var ju så otroligt många, jag vet inte vi var kanske, vi var kanske 40 stycken, 

det är inte så många men jag tyckte ändå att det var ganska många. Väldigt många 

nya personer man aldrig träffat förut och så skulle man spendera två dygn med 

dem. Det blev väldigt intensivt…    

Andra intervjuade studenter säger att kollot ”var jättekul” och en ”verkligen jättebra 

inledning”. Den analytiska poäng som ska göras här är att kollots betydelse för studenterna 

tycks uttrycka behovet av den samarbetskultur som värdesätts. Eftersom studenterna fortsätter 

att vara indelade i de grupper de blivit indelade inför kollot är det av största vikt för dem att 

grupperna fungerar socialt. Flera av de intervjuade studenterna berättar också att de fortsätter 

att umgås – inte bara under undervisningstid – i de ursprungliga grupperna. På termin 3 har 

grupperna splittrats upp men studenterna fortsätter att träffas gruppvis. En student som 

missade uppstarten av programmet säger på frågan om hur det var socialt sett i början av 

utbildningen.  

Intervjupersonen: Jag tyckte att det var ganska svårt faktiskt, och folk hade redan 

börjat para ihop sig i grupper verkade det som och det har ju ändrat sig nu i 

efterhand men alltså det är i stort sett, folk umgås i stort sett i de grupper som de 

började umgås i verkar det som men nu har jag hittat mina vänner och så, eller vad 

man ska säga och…men alltså det kändes ganska ensamt i början tycker jag. Och 

alltså man missade alla sociala evenemang och sånt”.  

Framförallt verkar man, förutom att ägna sig åt att plugga tillsammans, bjuda hem varandra på 

middagar och mindre tillställningar, till exempel på glöggfest. 

Läkarutbildningen är elva terminer lång och det innebär att studenterna tillbringar mycket 

tid tillsammans. Under utbildningens gång skapas som intervjuerna vittnar om starka sociala 

band mellan studenterna. Sannolikt utmärks elitutbildningar ofta av att de studenter som går 

dem på liknande sätt sammansvetsas och att vänskapsband och nätverk skapas som även i 

framtiden blir en resurs för studenterna, vad man med Bourdieus begrepp kan kalla för socialt 

kapital. Högskoleenkäten kastar visst över likheter och skillnader i avseende på gemensamma 

aktiviteter utanför de direkta studierna mellan de fem utbildningar som tidigare jämförts.  

  



48 

 

Tabellen nedan redovisar vilka aktiviteter studenterna på utbildningarna uppger att man 

engagerat sig i tillsammans med sina kurskamrater.  

Tabell 7. Studenters aktiviteter med kurskamrater utanför studierna. Procentandelar 

per utbildning 

  KTH KTH KI KI HHS 

Vilket av följande har du gjort med vänner på 

den utbildning du går på men utanför själva 

utbildningen? 

Arkitekt Ind.ek Läkare Tandläkare Civ.ek 

deltagit i privat middag eller fest 87 70 97 89 91 

åkt på skid- eller badortsresa 24 24 20 20 28 

deltagit i egen sportaktivitet (fotboll, innebandy, 

etc.) 
31 33 33 46 54 

gått på kulturevenemang (musik, teater, el.likn.) 63 33 59 50 66 

 

En överväldigande majoritet av studenterna vid samtliga fem undersökta utbildningar svarar 

att de deltagit i någon form av gemensamma aktiviteter med kurskamraterna utanför studierna 

och andelarna är generellt höga. Läkarstudenterna ligger dock högst av samtliga utbildningar i 

avseende på att ha deltagit i privat middag eller fest med kurskamraterna.  

Det bör understrykas att intervjuerna gjordes med läkarstudenter på 3:e terminen av 

läkarutbildningen och att de intervjuade studenterna knappast kan sägas representera studenter 

under utbildningens senare del. Dock är det påfallande att de intervjuade studenterna så 

tydligt lyfter fram vad som här kallats en samarbetskultur. Denna har främjats av 

utbildningens organisatör, KI, men har också av intervjuerna att döma sin grund i ett det är 

nödvändigt att samarbeta på ett osjälviskt sätt för att klara utbildningen. Vi kan här tala om ett 

särskilt habitus som formas av utbildningen. Det består i att både i en fast (de grupper som 

skapas i utbildningens början) och i nya konstellationer beroende på kurser och sammanhang 

ständigt vara beredd på att samarbeta och hjälpa varandra med studierna på en utbildning till 

vilken alla studenter är starkt selekterade och som kräver starka satsningar från studenterna.  

Detta habitus kan också ses som en form av förkroppsligat symboliskt kapital.  

Det går inte att utifrån denna studie avgöra om detta habitus och detta förkroppsligade 

symboliska kapital är särskiljande för just läkarstudenter på KI och mindre vanlig på andra 

elitutbildningar. Sannolikt förekommer samarbete mellan studenter även på andra 

utbildningar med hög social och skolmässig rekrytering och hårda insatser i termer av studier. 

Däremot kan den speciella urformningen läkarstudenternas samarbete har kanske sägas vara 

specifikt till sin karaktär därför att det är knutet till medicinstudiernas speciella innehåll och 

utformning. Jag tänker på den speciella blandningen av krävande studier med läsning, 

föreläsningar och tentamina i kombination med sjukhuspraktik. Att få detta att gå ihop 

tidsmässigt och organisatoriskt tycks ha bidragit till framväxten av en omfattande 

samarbetskultur som tillför en ny dimension i förhållningssättet till studierna och sig själv.  

Om vägen till läkarstudierna i hög grad krävt en mycket målmedveten individuell 

satsning, tycks studenterna här med andra ord för att överleva formas också i att 

samorganisera sig och kollektivt bistå varandra. Det kan tilläggas att detta också är vad som 

förväntas av dem senare i klinisk verksamhet. Där måste läkaren ständigt arbeta i arbetslag 

som sammansätts på olika sätt beroende på sammanhanget och samarbeta med kollegor med 

andra specialiteter som kan vissa medicinska områden bättre än de själva, utan att det 

ifrågasätts att detta slags kollegiala samarbete är helt naturligt. 
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Ett altruistiskt ideal 

Det fjärde och sista tema i intervjumaterialet jag vill lyfta fram i diskussionen av vad som 

kännetecknar läkarstudenternas kulturella och symboliska kapital anknyter till det tema som 

nämndes i denna studies inledning det altruistiska ideal som ofta förknippas med bilden av 

läkaren.
85

  Där beskrevs två olika bilder av läkarrollen; dels som någon som innehar en hög 

samhällelig position med hög status, dels som någon som styrs av altruistiska drivkrafter och 

gjort det till en livsuppgift att värna andras hälsa. Dessa båda bilder behöver inte 

nödvändigtvis betraktas som ett motsvarspar, dvs. yrkesidentiteten kan tänkas bestå både i att 

inneha ett statusfyllt och välavlönat yrke och att samtidigt arbeta för andras väl, vara empatisk 

och inta ett etiskt förhållningssätt. De senare egenskaper ligger i linje med vad man kan kalla 

ett altruistiskt ideal. 

Låt oss först konstatera att detta altruistiska är går att återfinna i läkarutbildningens 

examensmål. Dessa lyfter inte bara fram gedigna kunskaper inom de olika medicinska 

ämnena, utan det finns också mål som betonar att studenterna ska tillägna sig ett professionellt 

förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, visa självkännedom och empatisk 

förmåga samt ha ett humanistiskt synsätt med särskilt beaktande av de mänskliga 

rättigheterna.
 86

 Redan under utbildningen ska dessa egenskaper hos studenten utvecklas och 

examineras.  

Det altruistiska idealet uttrycks också av de intervjuade studenterna: 

Intervjupersonen: När man var yngre så var det så klart någon romantiserad bild på 

det hela. Men jag liksom bollade med ’vad skulle jag kunna tänka mig att bli’ och 

jag har liksom alltid kommit tillbaka till det här med att hjälpa människor, den här 

gamla fina klyschan /skratt/, det är alltid något som jag har fått mycket av 

(intervjupersonen syftar på sina egna vårderfarenheter).  

Många av de intervjuade studenterna blev väldigt engagerade när de pratade om yrkesrollen 

och hur de såg på patienter och patientbemötande. En av de intervjuade studenterna, som själv 

antogs via prov- och intervjubaserad antagning, PIL, säger så här: 

Intervjupersonen: Jag tror att man får fram andra sorters studenter….jag tror att 

man får fram, det är svårt att generalisera liksom på de olika sort grupperna vilka 

olika människor det är som kommer in. Men jag tror att det är nog väldigt bra 

sociala människor som har kommit in på PIL som jag har känt i min klass. De mest 

framträdande socialt har varit PIL-are, så eh, när vi har varit på vårdcentraler och 

så, har de väldigt bra kontakt med patienter. De brukar ha lättare, liksom, med de 

delarna. Eh, även om det inte är de bästa studenterna (skratt)”.   

I intervjuerna framträdande att en stor del av de intervjuade studenterna att attraheras av 

läkaryrket för att det ger en möjlighet att hjälpa andra, ”både det att jag gillar vetenskap och 

sen också det att jag vill kunna vara till nytta för andra människor”, som en student formulerar 

saken.  Ibland hänger denna syn på yrket samman med egna vårderfarenheter som patient 

under uppväxten. Att synen på läkaryrket som styrt av vad jag här kallar altruistiska ideal är 
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en referenspunkt märks även när en intervjuade student vill lyfta fram andra fördelar med 

yrket:  

Intervjupersonen: Jag har alltid tänkt mig att yrket, själva yrket, skulle va roligt att 

göra, att det skulle va stimulerande, att man hela tiden måste försöka…hålla sig 

uppdaterad, man måste hela tiden fortsätta lära sig saker, eh och att det är lite…lite 

mer fysiskt än andra, än andra eh, liksom högstatusyrken, om man säger så…Eh, 

jag kände så (skratt) att sitta på ett kontor borde inte riktigt va min grej /…/ Och 

jag vet att det är jättemånga som säger att jag ville bli läkare för att jag vill hjälpa 

människor och så vidare och det är jättetrevligt att de tänker så men jag tror aldrig 

att jag hade det som, så här, huvudorsak utan det var mer att jag tror att jag skulle 

trivas väldigt bra med yrket. /…/Självklart ville jag också hjälpa andra människor 

men det var inte det som var själva…så så tänkte jag nog tror jag… 

I intervjuerna sammankopplas ibland det altruistiska idealet med karriärvägar som läkaryrket 

öppnar. En annan student, som framhåller att han som läkare vill hjälpa andra, svarar på 

frågan om hur han tänker sig sin framtida yrkesbana  

Intervjupersonen: Och utomlands, vet jag faktiskt inte…eh, det skulle vara kul, 
asså…jobba utomlands där det behövs…någon gång i alla fall…men det är svårt att 
säga. 
Caroline: Där det finns ett större vårdbehov än här menar du? 
Intervjupersonen: Precis, ja 
Caroline: Är det något särskilt land eller så där som… 
Intervjupersonen: Alltså, det finns ju en hel del, jag vet inte hur det kommer se ut 
när jag kan det, väl har möjligheten att jobba där, alltså, i olika länder, men…ja, 
man ser väl olika länder i Mellanöstern som det behövs i, och sen Afrika speciellt 
och Sydamerika där det behövs /…/Att göra karriär har jag inget intresse av alls. 
Jag känner ingen ”drive” för det, utan kunna hjälpa människor, kunna göra bra 
ifrån mig känner jag. 

En liknande koppling mellan läkaryrkets hjälpande karaktär och framtida karriärbanor gör en 

annan student som vill ta en master i katastrofhantering efter läkarexamen: 

Intervjupersonen: Där är det då läkare och militärer och liksom sådant, sådana 

människor som gör sånt, och sen kanske jobba i Asien eller Afrika eller ja... Jag vet 

inte om jag känner för att sitta på Karolinska sjukhuset för resten av mitt liv. 

Även om intervjuunderlaget här inte är så omfattande, vill jag lansera tanken att det 

altruistiska ideal som traditionellt ingått i bilden av läkaren, som läkarutbildningens 

examensmål betonar och som flera av de intervjuade läkarstudenterna ger uttryck för utgör - 

just i kraft av att vara ett altruistiskt ideal - ett symboliskt kapital som läkarutbildningen 

tenderar att underbygga. Det är ett kapital, en resurs, i den meningen att läkare i olika 

yrkessammanhang, dvs. på de marknader där de har erkännande som läkare, ofta, eller rent av 

oftast, förväntas svara mot detta ideal. Just därför kan öppnas karriärbanor av det slags som 

några av de citerade studenterna talar om. Man kan jämföra det altruistiska idealet hos läkaren 

med det hederskapital som Bourdieu beskrivit i sin analys av det kabyliska bondesamhället.
87

 

Det når erkännande bara om det eftersträvas för sin egen skull, inte för att det kan användas 
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för en lönsam karriär, men när det erkänns för sin egen skull kan det just därför ge materiella 

fördelar. Det går alltså i detta perspektiv förena de två bilderna av läkaren som en välavlönad 

person med hög status och som en person som i sin yrkesverksamhet i första hand strävar 

efter att hjälpa andra. De betingar varandra, även när de uppfattas som motsatser. 

Precis som med de andra teman jag hämtat ur intervjumaterialet tillåter intervjuerna inga 

jämförelser med uppfattningar hos studenter på andra elitutbildningar. Jag uppfattar det dock 

som troligt att det slags habitus - beredskapen att hjälpa andra - som det altruistiska idealet 

tycks förutsätta är mer vanligt förekommande på vårdutbildningar än andra utbildningar. 

Intervjuerna kommer också bara åt studenternas deklarerade ståndpunkter, inte deras 

övertygelser så som de kommer till uttryck i deras handlingar. Ändå är det sannolikt att det 

habitus som det altruistiska idealet representerar utgör en del av det symboliska kapital som 

utmärker läkarstudenter i förhållandet till dem på andra elitutbildningar. Det skiljer sig 

exempelvis uppenbart från det individualistiska habitus som enligt en tidigare refererad studie 

är del av det symboliska kapital som tillmäts betydelse på Konsthögskolan.
88
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Avslutande diskussion 

Jag har i denna uppsats empiriska del undersökt vad som kännetecknar de kulturella och andra 

symboliska tillgångar som läkarstudenter på Karolimska institutet har. Utgångspunkten var 

relationell, dvs. läkarstudenternas tillgångar i olika avseenden jämfördes utifrån en enkät till 

högskolestudenter med dem hos studenterna på fyra andra utbildningar som kan betecknas 

som elitutbildningar om man utgår från studenternas sociala ursprung och deras 

skolbakgrund, arkitekturstudenter, studenter på civilingenjörsprogrammet med inriktning mot 

industriell ekonomi, tandläkarstudenter och ekonomistudenter på Handelshögskolan. I en 

andra del av den emiriska analysen utgick jag från 10 intervjuer genomförda med 

läkarstudenter på KI, vilket inte tillät en jämförelse med andra utbildningar men i gengäld 

gjorde det möjligt att analysera aspekter av hur studenterna formas på läkarprogrammet som 

kastar ljus över framför allt i habitus förkroppsligade tillgångar. 

Analysen visar att läkarstudenterna tillsammans med studenterna på arkitekturlinjen och 

Handelshögskolan i ett antal avseenden särskiljer sig från dem som läser industriell ekonomi 

och på tandläkarprogrammet. Till de förra utbildningarna är selektionen starkare om man ser 

till socialt ursprung (föräldrarnas yrkespositioner och utbildningsnivå) och studenternas egen 

tidigare utbildningsgång. När det gäller mediepraktiker, kulturella praktiker och klädsmak 

tenderar studenterna att skilja sig åt på ett liknande sätt. De på arkitekturprogrammet, 

läkarprogrammet och Handelshögskolan gör ofta starkare investeringar i vad som med 

Bourdieu kan kallas ett allmänkulturellt kapital och de undviker i högre grad än studenterna 

på industriell ekonomi och tandläkarprogrammet att köpa kläder i butiker som KappAhl. 

Dessa skillnader tycks uttrycka hierarkisk relation mellan utbildningarna i avseende på 

allmänkulturellt kapital. 

Samtidigt tenderar studenterna på arkitekturprogrammet, läkarprogrammet och 

Handelshögskolan att skilja sig åt när man närmare granskar deras mediepraktiker, kulturella 

praktiker och klädköp. Under det att arkitektstudenterna utmärker sig genom starkare 

investeringar i avantgardekultur och en mer både sparsmakad och gränsöverskridande 

klädsmak, särskiljer sig Handelshögskolans studenter genom att lägga ned större tid på att 

informera sig om samhällets ekonomi och om internationella förhållanden, samtidigt som de 

har en särskild förkärlek för mer dyrbara märkeskläder. Läkarstudenterna intar i dessa 

avseenden en mellanposition mellan studenterna på de två andra utbildningarna. Deras 

praktiker och de investeringar dessa vittnar om tenderar att vara breda i den meningen att de i 

olika avseenden närmare sig både arkitekturstudenternas och Handelshögskolans studenter, 

samtidigt som de inte är lika utvecklade som dessa studenters på de områden som särskiljer 

dem från varandra. Den sammanfattande bild jag här tecknar utgör ett mer beskrivande svar 

på de första av de frågeställningar jag formulerade tidigare i studien, dvs. den ger en bild av 

egenarten hos läkarstudenternas kulturella och symboliska kapitalformer när de ses i relation 

till dem hos studenter på några andra elitutbildningar. 

Dn speciella karaktären hos det kulturella och symboliska kapital som tenderar att 

erkännas på olika elitutbildningar, ska förstås i ljuset av dels den speciella selektionen av 

studenter till varje utbildning, dels de sociala fält som utbildningarna förbereder. 
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Fältbegreppet spelar med andra ord en central roll i analysen av skillnader i livsstilar mellan 

studenter på olika elitutbildningar.
89

  

De skillnader jag i min genomgång kunnat konstatera mellan studenter på 

arkitekturlinjen, läkarlinjen och Handelshögskolan kan betraktas i detta perspektiv. De kan ses 

som uttryck för att studenterna på de tre elitutbildningarna gör investeringar i symboliskt 

kapital som värderas inom de områden, de sociala fält, de utbildar sig för. Man kan på så sätt 

förstå att arkitekturstudenter ofta har en mer utvecklad smak för avantgardekultur och har en 

sparsmakad och samtidigt gränsöverskridande klädsmak. Det ger också mening att 

Handelshögskolans studenter utmärker sig genom ett större intresse för medieinformation om 

ekonomi och internationella förhållanden. Man kan också på samma sätt förstå att de högre än 

andra värderar mer traditionellt borgerliga kulturformer och har en mer utvecklad smak för 

dyrare märkeskläder. 

Men hur är det med läkarstudenterna? Jag ska här i ljuset av beskrivningen ovan resonera 

om hur de särpräglade drag jag fann hos läkarstudenternas praktiker förhåller sig till deras 

framtida yrke. Det är här svårare att tala om socialt fält, eftersom läkaryrket knappast kan ses 

som ett sådant. Däremot är det ett yrkesområde där det - i likhet med ett socialt fält - oftast 

finns ett särskilt symboliskt erkännande. 

Låt mig börja med det som jag ovan beskrev som en i viss mening ”bred” investering i 

kulturellt kapital, om man ser till vad som utmärker läkarstudenternas mediepraktiker och 

kulturella praktiker. En tolkning är att läkarstudenterna inte har anledning att ge sina praktiker 

på dessa områden det slags mer precisa orientering som man finner hos arkitekturstudenter 

respektive Handelshögskolestudenter. Inom det yrkesområde som väntar på dem avkrävs inte 

detta slags symboliska kapital. Av intervjuerna att döma har läkarstudenterna under 

utbildningstiden inte heller tid att ägna sig åt särskilt omfattande medie- och kulturella 

praktiker, eftersom studierna tar all tid i anspråk särskilt under de två första åren på 

utbildningen. Deras förhållningssätt till sådana praktiker är istället i hög grad formade före 

inträdet på utbildningen. Eftersom ett allmänt bildningskapital är det som kännetecknar 

läkarstudenternas tidigare utbildningsgång, som börjat i högt utbildade familjer och därefter 

oftast passerat genom naturvetenskapligt program, är det rimligt att anta att särarten i deras 

medie- och kulturella investeringar bör ses just som uttryck för ett habitus inriktat mot en mer 

allmän bildningsambition. Samma hypotes kan utsträckas till att gälla deras val av 

klädmärken. De köper i högre grad än andra studenter olika slags kläder och värjer inte, i 

likhet med arkitekturstudenterna, för Myrorna. De undviker samtidigt både de särskilt dyra 

märkeskläderna och de alltför billiga och serieproducerade från KappAhl. 

Jag går nu över till hur de förkroppsligade former av kapital jag fann hos läkarstudenterna 

i mina intervjuer ska tolkas. De läkarstudenter som intervjuades hade mycket att säga om hur 

utbildningen formar sociala band, vilket kan beskrivas som en form av socialt kapital. 

Bourdieu skriver att utbildningsväsendet har denna särskilda funktion att skapa starka band 

mellan de studenter som möts i elitskolorna; de svetsas samman genom den socialisation de 

utsätts för genom att de tillbringar så mycket tid tillsammans. Dessa sociala band uppstår 

också lättare genom att de redan från början har likande bakgrunder.
90

 Praktikerna som 

beskrevs av de intervjuade studenterna var dels rena sociala aktiviteter av privat natur, såsom 

middag och dylikt, dels praktiker som hade mer med utbildningsmiljön att göra. Man kan 

tillägga att det kulturella kapitalet bara är värt något om det erkänns och den selekterade 
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sociala gruppen inom en elitutbildning som läkarutbildningen är sannolikt en marknad för 

detta slags erkännande. Jag återvänder här till det som Bourdieu kallar magical 

shareholdning, vilket alltså innebär att individerna i en grupp har nytta av varandras kulturella 

kapital genom att man som individ tillhör denna grupp av selekterade och utvalda.
 91

  Genom 

gruppen får individen också tillgång till symboliskt kapital, och till de rätta kontakterna. 

Läkarstudenternas sannolikt inte särskilt medvetna, investeringar i ett socialt kapital kan ses i 

detta perspektiv. Man umgås privat och ”i skolan” dels för att man behöver det just under 

studietiden för att klara den hårda pressen, dels för att det indirekt skapar förutsättningar för 

att tillhöra en gemensam, sammansvetsad yrkeskår. 

”Kårandan”, känslan att vara läkare och tillhöra läkarkåren, byggs säkerligen också upp 

genom den speciella men starka selektion som sker till läkarprogrammet och som jag försökte 

ge en bild av utifrån intervjumaterialet. Att komma in på utbildningen och bli läkare framstod 

för många av de intervjuade som ett slags utvaldhet men en utvaldhet som de förtjänade 

genom den målmedvetna, hårda satsning de gjort. 

Ännu en förkroppsligad symbolisk kapitalform som sannolikt i mycket liknar den som 

återfinns på andra utpräglade elitutbildningar är den speciella förmåga att organisera den egna 

personen och maximalt utnyttja den som resurs för att klara utbildningens krav. Huruvida man 

på de flesta andra utpräglade elitutbildningar även finner det slags samarbetskultur som kan 

sägas utgöra en viktig aspekt av läkarstudenternas vardag, så som den beskrivs av de 

intervjuade studenterna, är kanske mindre säkert. Själva utbildningen innehåller också många 

delar som syftar till att man i framtiden ska förmå arbeta i team. Att samarbeta och arbeta 

team tycks under alla omständigheter vara del av något möjligtvis unikt i färdiga läkares 

habitus och i denna mening också utgöra ett förkroppsligat symboliskt kapital. 

Låt mig slutligen återkomma det den speciella symboliska tillgång som jag benämnt ”det 

altruistiska idealet”. Läkaryrket som sådant ställer som vi sett krav på ett speciellt 

förhållningssätt till patienter och deras närstående. Läkaren ska visa självkännedom och 

empatisk förmåga. Yrkeskoden lyfter också särskilt fram ett humanistiskt synsätt och ett 

särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.
92  

Axelsson, som har jämfört yrkesvalen för 

verksamma läkare och civilingenjörer, visar att läkare framhåller att bra läkare är lyhörda 

gentemot sina patienter och att de har en empatisk förmåga. Ofta krockar dessa idealbilder 

dock med en stressig vardag med högt ställda krav på effektivitet i de kliniska 

sammanhangen. Idealbilden är dock att man ska vara empatisk. 
93

 Axelsson skriver:  

Kännetecknandeför läkargruppen är de altruistiska inslagen, sjukhusmiljön som 

sådan betonas också. Att yrkesval beskrivs som ett socialt inriktat projekt 

förekommer främst bland läkarna – viljan att arbeta med människor förstås som en 

central drivkraft.94  

Flera av de intervjuade studenterna framhåller också att de vill bli läkare för att de vill hjälpa 

andra eller bidra till en bättre värld på olika sätt. I ljuset av denna studies teoretiska perspektiv 

kan detta altruistiska ideal sägas utgöra ett förkroppsligat symboliskt kapital som värderas på 
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läkarutbildningen och i läkaryrket, vid sidan av och kanske delvis i ett spänningsförhållande 

med andra där erkända symboliska kapitalformer. 
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Appendix och bilagor 

KÖNSSAMMANSÄTTNING  

    Riket 

    Kvinnor Män 

Läkarexamen HT12 53,7 46,3 

Läkarexamen VT12 53,8 46,2 

Läkarexamen HT11 53,6 46,4 

Läkarexamen VT11 53,4 46,6 

Läkarexamen HT10 53,5 46,5 

Läkarexamen VT10 53,8 46,2 

 

 

Bilaga högskoleenkäten tillkommer   
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INTERVJUGUIDE FÖR INTERVJUER MED LÄKARSTUDENTER INFÖR 
MAGISTERUPPSATS, HT/VT 2012-13 

 

Intervjustruktur 

 

1. Tema läkarprogrammet 

Hur ser din utbildning ut? Vad gör man? 

 

Kan du beskriva hur utbildningen är upplagd? Olika inslag: kurser, färdighetsträning, 

undervisningsformer, examination, kurslitteratur, bedömning 

Förhållandet till detta: är det bra/dåligt, svårt/lätt, osv.? 

 

Hur får du information om utbildningen nu när du går den? (veckoscheman, nya kurser, 

litteraturlistor, gruppindelningar) 

 

Valfrihet, vilken sådan existerar? (Valbara kurser? Välja studiegrupp själv, sjukhus) 

 

Vilka inslag i studierna har du eller har haft särskilt svårt med? 

 

Vilka inslag var helt nya för dig? 

 

Kan du beskriva dina egna studier, alltså vad du gör under en normal studievecka? 

Hur mycket tid tillbringar du på KI eller på sjukhuset? 

 

Hur mycket tid studerar du hemma och när? 

Studerar du under helgerna? Hur mycket och när? 

 

Kan du beskriva en bra lärare? 

 

Om du fick önska, vilken eller vilka föreläsare skulle du vilja blev inbjudna till din 

utbildning? Varför? 

 

Har din syn på utbildningen förändrats under tiden du gått här? 

 

2. Valet av den aktuella utbildningen  

Vilken ”horisont” av utbildningar fanns för dig – vad var intressant när du valde utbildning?  

Vilka utbildningar sökte du?  

Här: prompta, om det behövs: utlandsstudier, andra institutioner/utbildningar i en hierarkisk 

struktur.  

 

Varför valdes just denna utbildning? Förväntningar, farhågor, överväganden 
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Sökte du via PIL eller? Hur blev du rangordnad? Hur upplevde du den processen? 

 

Varifrån fick du information om KIs läkarutbildning?  

(broschyrer, web-sidor, möten med studierådgivare, öppna hus, annonser, och liknande. 

Vilket intryck gav dessa? Hur framtonade KI?) 

 

Person man känner eller känt (vilka?) som är läkare/läkarstudenter? 

 

Vem kunde du få bra information om utbildningen ifrån? (hur man kände till den, vad man 

visste, vem som sagt vad om utbildningen, hur man reagerade på det material eller den 

information man mötte, etc.) 

 

 

3. Mötet med utbildningen 

Hur kändes det att komma hit första gången? Detta möte avser här själva studiemiljön i vid 

mening, alltså också mötet med andra studerande, med lokalerna, med lärarna.  Vilka slags 

studenter finns det? Ursprung? Stilar? Hur förhöll du dig själv till dessa grupper eller stilar? 

Lärarna? Studentkåren? 

 

Utbildningskulturen: vad gör man tillsammans utanför själva studierna? Hur? Vad tycker du 

om/inte om? Invalsritualer? Hur gick de till, om de fanns, och vad tycker du om det? 

 

4. Uppväxt, hemförhållanden, i vid mening  

(föräldrar, syskon, släkt).  

 

Boende, uppfostran, värden, förväntningar, geografiska förflyttningar, förändringar 

Föräldrarnas yrkeskarriärer, utbildningskarriärer, flyttningar; andra aktiviteter, intressen som 

föräldrarna haft eller har.  

 

Om detta inte kommer upp av sig självt, fråga om ”finkulturella” intressen (litteraturläsning, 

teater, musik, film) och om politiska engagemang eller engagemang i organisationer eller 

föreningar. 

 

Far- och morföräldrar 

 

Farbröder, morbröder. Mostrar, fastrar 

 

Syskonen, var och en för sig: utbildningskarriär, yrkeskarriär 

 

Andra personer som betytt mycket, inom eller utom familjen/släkten 

 

Föräldrarnas och syskonens attityder till valet av utbildning 

 

Egna intressen och fritidsaktiviteter under skoltiden 

 

Familjens aktiviteter: semestrar (Vad brukade ni göra under semestrarna?), kulturella 

aktiviteter inom familjen, andra intressen eller aktiviteter. 



61 

 

Tycker du att de studier du bedriver nu är någonting som dina föräldrar kan förstå innebörden 

och innehållet i? 

 

5. Den egna skolgången från början fram till nu 

Vilka skolor och vilka linjer/program 

Särskilt stanna vid övergångsstadier och val – till exempel till gymnasiet 

Hur skolkarriären varit (lyckad, etc, och hur då?) 

Egna intressen under skoltiden. 

Eventuella resor eller utlandsvistelser, t ex USA-år eller liknande; meningen med dem. 

 

6. Tiden efter skolan, yrkeskarriärer, nya familjeförhållanden 

Vad gjorde du efter skolan? Varför? Om gift eller sambo: frågor om partnern (ursprung, 

studier, arbete) 

 

7. Kulturella praktiker och smak 

Hur vill du gärna klä dig? Varför då? Hur skiljer du dig eller liknar andra studenter? Var 

köper du kläder? Vad tycker du om/inte om? Varför? 

 

Vad lyssnar du på för musik? Hur kommer det sig? Har din smak förändrats över tid?  

Spelar du eller sjunger? Hur liknar eller skiljer sig din musiksmak från andra studenters? Vad 

tycker du om/inte om? 

 

Idrottar du eller sportar? Vad gör du då? Vad tycker du om och inte om? Hur skiljer du dig 

eller liknar andra?  

 

Film, också biografer 

Litteratur 

Teater 

Tidningsläsning 

TV-tittande 

Uteliv: klubbar, ställen, krogar, kaféer, vilka som går där 

Vilka politiska frågor är viktiga, tycker du? Är du engagerad politiskt eller i 

intresseorganisationer? 

Nätanvändning: hur ofta, i vilka syften, e-mail (var?) 

Resor: vart och vilket slags? Kan du berätta om de senaste resorna du gjort 

 

8. Framtidsperspektiv 

Vad tänker du göra efter utbildningen? Specialistinriktning. 

Var skulle du vilja arbeta? Varför? Kan du det? 

Utbildningens “värde” i förhållande till andra utbildningar 

Giftermål, familjebildning 

Ev. fortsatta studier 
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