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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att undersöka relationen mellan validering av reell kompetens och målet att 

öka den sociala och etniska mångfalden i högskolan. Validering av reell kompetens är resultatet av en 

politisk högskolereform som syftar till breddad rekrytering men jag försöker lyfta frågan om 

validering snarare kan, och skall, ses som en del av vad Pierre Bourdieu kallar den sociala 

reproduktionen i högskolan. Det är också Bourdieu som bidrar med såväl analytiska redskap som en 

modell för hur samhället och högskolan kan betraktas. Det empiriska material som studien vilar på 

består av ansökningshandlingar gällande reell kompetens vid Linköpings universitet inför 

höstterminen 2004. Dessutom använder jag mig av intervjumaterial från tre personer som fattat 

beslut om behörighet utifrån reell kompetens. Utifrån detta material tycks det finnas en diskrepans 

mellan sökandes och beslutsfattares synsätt när det gäller vilka erfarenheter och kunskaper som är 

betydelsefulla för inträdet till högskolan. Jag har också konstaterat att de som gör bedömningar är 

mer benägna att värdera tidigare utbildningserfarenhet än kunskaper hämtade från helt andra 

områden. Detta gör att vi i dagsläget kan tala om att validering av reell kompetens inte riktigt lever 

upp till sitt mål, men att det, om det används på rätt sätt, kan vara ett bra redskap för att bredda 

rekryteringen.  
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1. Inledning 

Det handlar om att motverka sociala hierarkier i högskolan och i samhället. Validering av reell 

kompetens är en del av ett utbildningspolitiskt reformpaket som syftar till att öppna högskolan för 

nya studerandegrupper. Det handlar också om behörighet till svensk högskoleutbildning: genom 

reformen ska den som saknar formell behörighet men ändå har de nödvändiga kunskaperna anses 

vara behörig. Den högre utbildningen ses som en rättighet och en nödvändighet, inte som ett 

privilegium och därmed ska alla ha samma reella möjligheter att studera. 

Bakgrund 

Under 1990-talet ökade antalet grundutbildningsstudenter i den svenska högskolan med 80 procent.1 

Detta var en följd av en medveten politisk satsning för att göra högskolan tillgänglig för fler, 

framförallt för underrepresenterade grupper som personer från arbetarklassen och invandrare.2 Trots 

de politiska åtgärderna finns dock fortfarande stora skillnader mellan vilka personer som läser vad 

och vid vilket lärosäte. Bland studenterna på utbildningar till läkare och arkitekt kommer enbart en 

tiondel från arbetarklassen, medan hälften kommer från högre tjänstemannahem.3 Tillgång till 

utbildning är alltså en klassfråga och det finns en snedrekrytering som expansionen av högskolan inte 

helt förmått råda bot på. 

 

Den svenska högskolans antagningssystem är ett administrativt regelsystem som inför varje normal 

hösttermin ska klara av att hantera cirka 300 000 personer.4 Därigenom finns bland många aktörer 

ett stort intresse för, och höga krav på, hur antagningssystemet ska vara utformat och vilka 

ideologiska värden som ska ligga till grund för systemet. Den ambition som från den 

socialdemokratiska regeringen givit upphov till dels en reformering av hela högskolan och dels en 

översyn av tillträdesreglerna uttrycker att den sociala och etniska snedrekryteringen till högskolan 

måste minska. Det innebär att regelsystemet ska uppmuntra personer som kommer från icke-

                                                           
1 Regeringens proposition 2001/02:15, ”Den öppna högskolan”, Utbildningsdepartementet, Stockholm: 2001, sid. 20 
2 Ibid., sid. 18 
3 SCB och HSV, ”Få arbetarbarn blir läkare eller arkitekter”, pressmeddelande, 2004-12-17, 
http://www.scb.se/templates/pressinfo____112094.asp, tillgänglig 2005-05-02 
4 SCB, ”Antal sökande och antagna per ålder och kön, höstterminerna 1998-2004”, 
http://www.scb.se/statistik/UF/UF0206/UF0203_GS_tab2.xls tillgänglig 2005-05-02 
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akademisk bakgrund och personer med utomnordisk bakgrund att söka sig till högskolan.5 Sedan 

lång tid tillbaka finns också en medveten strävan mot att bryta traditionella könsrollsmönster genom 

att uppmuntra kvinnor att söka till mansdominerade utbildningar och tvärt om.6

  

Från andra aktörer, såsom studerandeorganisationer och fackliga organisationer, finns andra mer eller 

mindre motstridiga förväntningar och krav på vad antagningssystemet ska åstadkomma. De flesta har 

emellertid enats kring ambitionen att göra högskolan tillgänglig för så många som möjligt. Den 

politiska skiljelinjen handlar snarare om vilka verktyg som ska tillgripas för att nå målen om ökad 

social och etnisk mångfald. Det mest omdiskuterade instrumentet de senaste åren har varit det 

alternativa urvalet som är en möjlighet för universitet och högskolor att för tio procent av 

utbildningsplatserna använda andra urvalsgrunder än de konventionella (gymnasiebetyg och 

högskoleprov). I syfte att öka den etniska mångfalden bland studenterna har vissa högskolor tagit 

initiativ till att använda modersmål som särskild urvalsregel, i praktiken etnisk kvotering. Ett av de 

mest uppmärksammade exemplen är Malmö högskola som inför höstterminen 2002 använde denna 

urvalsgrund för tio platser på programmet för medie- och kommunikationsvetenskap. För att 

konkurrera om dessa platser var de sökande tvungna att ha utomnordiskt modersmål. Detta mötte 

stort motstånd och i ett öppet brev till Malmö högskolas rektor skriver Ombudsmannen mot etnisk 

diskriminering följande: 

 
Genom att tillämpa särskilda urvalsregler baserade på modersmål riskerar Malmö 

högskola att bryta mot diskrimineringsförbudet i lagen (2001:1286) om likabehandling av 

studenter i högskolan. Som ett led i högskolans arbete för att aktivt främja studenters lika 

rättigheter oavsett etnisk eller religiös tillhörighet bör urvalsregeln upphävas.7 

 

Ett annat exempel är Uppsala universitet som höstterminen 2003 tillämpade alternativt urval på 30 

av nybörjarplatserna på juristprogrammet. Kriteriet för att få konkurrera om dessa platser var att den 

sökandes båda föräldrar måste vara födda utomlands. Detta ledde till att två svenska studenter som 

inte antogs anmälde universitet för otillåten diskriminering och krävde 120 000 kronor vardera i 

skadestånd. Rättegången mellan de två studenterna och Uppsala universitet inleddes den 29 

                                                           
5 Prop. 2001/02:15, sid. 18 
6 SOU 1945:43,”1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar”, Ecklesiastikdepartementet, Stockholm: 1945, 
sid. 193 
7 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, ”Diskriminering i samband med urvalsregler baserade på modersmål”, 
http://www.do.se/o.o.i.s/1628 tillgänglig 2005-05-02 
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november 2004 och domen i målet avkunnades den 12 januari 2005. Uppsala tingsrätt dömde 

Uppsala universitet att betala 75 000 kronor vardera till de två studenter som anmält universitetet.8  

 
I debatten om kvotering i högskolan finns inte överraskande två sidor. De som tar avstånd från 

kvotering och positiv särbehandling menar att ett urval av människor alltid ska göras utifrån faktorer 

som individen själv kan påverka, nämligen meriter och sakliga omständigheter. Det mest rättvisa 

sättet att rangordna människor är utifrån de verktyg som idag står till förfogande för att mäta 

begåvning och kompetens (exempelvis gymnasiebetyg, högskoleprov och antagningsintervjuer) 

eftersom de är neutrala och tydliga och alla har samma teoretiska chans att prestera ett gott resultat.9 

Således anser dessa aktörer att kvotering är orättvist eftersom det innebär att ett urval görs utifrån 

etniskt och socialt ursprung eller kön, faktorer som individen är oförmögen att ändra på.10

 
De aktörer som förespråkar kvotering menar att vissa utbildningar eller yrken som idag är befolkade 

av en homogen grupp människor bättre måste spegla samhällets sammansättning. Således att det 

finns samhällsintressen som måste vara överordnade individens fri- och rättigheter. Detta dels utifrån 

rättviseargument, att det är obefogat att vissa grupper i samhället systematiskt utestängs från vissa 

yrken. Dels utifrån kvalitetsargument, att personer med exempelvis icke-svensk bakgrund med sina 

erfarenheter tillför viktiga perspektiv och på så sätt berikar den utbildning eller det yrke där de är 

verksamma.11 Kvoteringsförespråkarna menar dessutom att de verktyg för meritvärdering och 

begåvningstest som finns idag inte är neutrala och systematiskt missgynnar invandrare, kvinnor och 

personer från arbetarklassen.12 Den franske sociologen Pierre Bourdieu menar att en individs 

möjligheter till framgång i den akademiska världen är avhängiga tillgodogörandet av ”rätta” sociala 

och kulturella beteenden, så kallat kulturellt kapital, snarare än sakkunskaper.13

 

Validering av reell kompetens är en annan politiskt initierad högskolereform som också syftar till att 

bredda rekryteringen, men är dock inte lika omdiskuterad som det alternativa urvalet. Sedan den 1 
                                                           
8 Uppsala universitet, ”Uppsala tingsrätts dom angående alternativt urval på juristutbildningen”, notis, 2005-01-12, 
http://info.uu.se/notiser.nsf/pm/uppsala.tingsratts.idE7.html tillgänglig 2005-05-02 
9 Strömmer, Gunnar, ”DO beredd att tillåta etnisk kvotering”, Debattartikel i Dagens Nyheter, 2005-01-13  
10 Centerpartiets Högskoleförbund, ”SFS-ledningen förordar blodsprivilegier”, pressmeddelande, 2004-04-04 
http://www.chf.centerpartiet.se/media/pressmed/2004-04-04.html, tillgänglig 2005-05-02 
11 Ghersetti, Marina, ”Rättvisare antagning med etnisk kvotering”, debattartikel i Göteborgsposten, 2004-10-02 
12 Korp, Helena, ”Kunskapsbedömning – hur, vad och varför?”, Myndigheten för Skolutveckling, 2003, 
http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F115&cmd=download 
tillgänglig 2005-05-02 
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januari 2003 ska de svenska högskolorna och universiteten göra individuella bedömningar av de 

sökande som inte har formell behörighet för högre studier. Det innebär att pröva om en sökande på 

annat sätt än genom gymnasiestudier har tillägnat sig de kunskaper som krävs för behörighet till 

studier. I praktiken sker detta genom att den sökande skriftligt presenterar sig själv och på vilket sätt 

vederbörande anser sig ha tillägnat sig de nödvändiga kunskaperna. Med dessa handlingar som grund 

gör en handläggare en bedömning av om den sökande har kunskaper som motsvarar kraven eller 

inte.  

 
Bakgrunden till reformen om validering av reell kompetens är att den parlamentariska majoriteten 

ansett att det varken är ekonomiskt eller praktiskt försvarbart att låta människor genomgå utbildning 

trots att de redan besitter de kunskaper som utbildningen förväntas ge.14

 
Emellertid är behörighetskraven sällan formulerade på annat sätt än genom gymnasiekurser vilket 

öppnar för ett visst tolkningsutrymme från såväl den sökande som handläggaren. Dessutom 

presenterar sig sökande på väsentligt skilda sätt. Frågan är bara om validering av reell kompetens 

lever upp till de politiska ambitionerna om breddad rekrytering? Eller om det snarare blivit ytterligare 

ett sätt att befästa akademiska hierarkier grundade på social bakgrund, kön och etnicitet? 

Syfte och frågeställningar 

Studiens ändamål är att undersöka relationen mellan validering av reell kompetens och den sociala 

snedrekryteringen15 i högskolan. För att uppnå detta är följande frågeställningar nödvändiga: 

 

1.) Vad formulerar de sökande som åberopar reell kompetens i presentationen av sig själva, och på 

vilket sätt? 

2.) Hur motsvarar dessa presentationer högskolepersonalens förväntningar och krav? 

3.) Vilka erfarenheter och kunskaper fungerar som inträdesbiljett till högskolan? 

 

Redan här vill jag tydliggöra att studien bygger på en premiss om att högskolan och högskolans 

aktörer medvetet eller omedvetet kommer att söka reproducera en rådande social ordning. Med 
                                                                                                                                                                                            
13 Bourdieu, Pierre, ”Kulturell reproduktion och social reproduktion”, ur ”Jämlikhetsmyt och klassherravälde”, Lundberg, 
Svante, Selander, Staffan och Öhlund, Ulf (red.), Bo Cavefors Bokförlag, Lund: 1976, sid. 174 
14 Prop. 2001/02:15, sid. 77 
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andra ord det som Pierre Bourdieu kallar den sociala reproduktionen. Men premissen är också en 

fråga till det empiriska materialet, och i kapitel sex och sju återkommer jag till denna fråga: Kan man 

urskilja tendenser till social reproduktion i den svenska högskolan, och kan validering av reell 

kompetens ses som ett uttryck för densamma? Och slutligen: Förmår mitt empiriska material svara 

på dessa frågor? 

 

                                                                                                                                                                                            
15 Pierre Bourdieu menar, vilket jag återkommer till, att den sociala snedrekryteringen är ett uttryck för högskolefältets 
sociala reproduktion. 
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2. Metoder 
Detta kapitel spänner över frågor som rör studiens genomförande samt vilka praktiska och teoretiska 

avgränsningar som gjorts. Jag försöker också beskriva vilka konsekvenser urval och avgränsningar får 

för analysen och möjligheten att dra slutsatser, men inleder med en början till diskussion om min 

egen roll i förhållande till materialet och till studien i stort.  

Det sociala arvets konsekvenser 

En studie av det slag som denna skall söka problematisera och ifrågasätta allt som kan ha 

konsekvenser för studiens giltighet. Det gäller i synnerhet uppsatsförfattarens position och denna 

positions eventuella påverkan på såväl teoretisk inriktning, analytiskt fokus och slutsatser. Jag vill 

börja med att problematisera de faktorer som präglar mitt sätt att se på högskolan. Det som lett mig 

fram till att överhuvudtaget intressera mig för den sociala snedrekryteringen och dess logik är att jag 

själv kommer från en icke-akademisk familj och tillhör den enligt Högskoleverket mest missgynnade 

gruppen i högskolan: män från arbetarklassen. Därtill (och kanske därav) kommer en känsla av 

främlingskap i högskolans sociala och symboliska rum, en upplevelse av att inte riktigt passa in i 

varken student- eller högskoletraditioner. Således har drivkraften genom studien varit en strävan mot 

att ifrågasätta de normer som gör att vissa grupper konsekvent utestängs från högskolan. Denna 

drivkraft ligger också, som ett ytterligare skäl, bakom valet av Bourdieu som teoretisk grund, mycket 

på grund av hans egna erfarenheter: 

 
De flesta av de frågor jag ställer […] bottnar utan tvivel i känslan att vara en främling i 

den intellektuella världen. Jag ställer frågor till den världen eftersom den ifrågasätter 

mig, och det på ett mycket djupt sätt som går vida utöver den enkla känslan av social 

uteslutning. Jag känner mig aldrig fullkomligt berättigad att vara intellektuell, jag känner 

mig inte ”hemma”.16

 

Mot bakgrund av ovanstående är mitt perspektiv är ett underifrånperspektiv, vilket i synnerhet i 

intervjusituationer kan leda till ett misstänkliggörande av de högskoleföreträdare jag talat med och till 

en tolkning av deras svar som ett bekräftande av förutfattade meningar snarare än något annat. Jag 

försöker dock så långt det är möjligt att begränsa skadeverkningarna av mitt sociala arv genom att här 

och i uppsatsens avslutande kapitel lyfta och diskutera dess eventuella konsekvenser. I själva 
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intervjusituationerna har jag medvetet försökt att inte inta en polemisk position i förhållande till 

informanterna, men det är möjligt att min tolkning av materialet ger uttryck för min ganska kritiska 

inställning till högskolan, dess kultur och dess traditioner. Ytterligare en aspekt som förtjänar att 

problematiseras är nära sammankopplad med studiens teoretiska grund. Draget till sin spets är själva 

uppsatsskrivandet ett uttryck för att jag försöker förbättra min position inom det akademiska fältet 

och att jag accepterar och erkänner spelreglerna. Att genomföra en studie på D-nivå är lika mycket 

som något annat inom högskolan en del av den akademiska kulturen som jag ägnar studien åt att 

kritisera och argumentera för att förändra. Hur vi än vrider och vänder på detta har vi att göra med 

en paradox som innebär att jag i min kritik av den sociala reproduktionen i högskolan måste innefatta 

mig själv såsom innehavare av en position inom det akademiska fältet. Det akademiska fältet är 

visserligen, vilket jag visar i kapitel fem, ett mångbottnat fält som enligt Pierre Bourdieu är föremål 

för en kamp om den symboliska dominansen och det är inte självklart att en kritik av fältets 

inneboende logik i praktiken kommer att få konsekvenser för positionen inom fältet. Paradoxen 

finns snarare på ett symboliskt plan och borgar för ett befogat ifrågasättande av studiens legitimitet 

som jag här inte kan bemöta, utan måste hänvisa till studien som sådan och till det avslutande 

kapitlet där jag återupptar denna diskussion. 

Uppsatsens disposition 

Det jag i denna uppsats vill berätta handlar inte enbart om huruvida validering av reell kompetens, 

som blott är en liten del av högskolans antagningssystem, kan ses som ett upprätthållande av 

klasshierarkier eller inte. Validering av reell kompetens är förvisso det huvudsakliga analysobjektet 

men mina ambitioner sträcker sig längre än så. Antagningssystemet är en del av högskolan som i sin 

tur är en del av samhället, och på samma sätt måste en förståelse för antagningssystemet bygga på en 

förståelse för högskolan som i sin tur måste utgå från en förståelse för samhället. Dispositionen är ett 

uttryck för denna ambition och uppsatsen innehåller delar som inte direkt kan kopplas till validering 

av reell kompetens men som jag ändå anser vara viktiga för en större förståelse. Kapitel tre är en 

beskrivning av högskolan med fokus på regelverket kring antagning och den snedrekrytering som 

idag är en realitet i högskolan. I kapitel fyra redogör jag för den teori, i huvudsak hämtad från den 

franske sociologen Pierre Bourdieu, som ligger till grund såväl för analys av validering som för en 

större förståelse för högskolan och samhället. Kapitel fem som innehåller analyser och redovisning 

av det empiriska materialet inleds med en analys av högskolan som är ett försök att applicera 
                                                                                                                                                                                            
16 Bourdieu, Pierre, ”Kultur och Kritik”, Daidalos, Göteborg: 1991, sid. 90 
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Bourdieus teorier på svenska förhållanden. Först därefter följer huvudanalysen med fokus på 

validering av reell kompetens. I kapitel sex försöker jag återknyta analysresultaten till syftet och 

frågeställningarna, men tar mig också friheten att peka på några ytterligare slutsatser som inte låter sig 

underordnas dessa. Kapitel sju består slutligen av en diskussion i vilken jag bland annat återkopplar 

resultaten till metodkapitlet och utifrån denna återkoppling resonerar kring legitimiteten i mina 

anspråk. 

Definitioner 

För att beteckna summan av de svenska universiteten och högskolorna, samt av alla andra aktörer 

som gör anspråk på att vara en del av det högre utbildningsväsendet använder jag begreppen 

högskolan, den högre utbildningen och akademin. Dessa begrepp får beteckna samma sak, nämligen en 

abstrakt summa av institutioner, aktörer och strukturer, och användningen av olika ord syftar till 

språklig variation snarare än till innehållsmässig nyans.  

 

Det är emellertid inte problemfritt att använda samlingsbegrepp. Genom att beteckna ett komplext 

fält med ett begrepp, högskolan, som vi ger vissa betydelser och tillskriver vissa egenskaper kommer 

vi också implicit att tillskriva samtliga individer inom fältet samma egenskaper. Med andra ord 

riskerar vi genom denna generalisering att bli blinda för variationer och skillnader bland de helt 

verkliga individer som finns inom fältet. Givet abstraktionsnivån, som i sin tur är en konsekvens av 

studiens teoretiska ram, är det dock nödvändigt att använda samlingsbegrepp. Bourdieu menar ju, 

vilket vi snart ska se, att vi för att förstå högskolans mekanismer och för att se mönster i hur 

högskolans aktörer handlar måste betrakta fältet från en nivå där det är befogat att generalisera. 

 

Jag använder begreppen bedömning, prövning och validering i samband med reell kompetens. Även 

användningen av dessa begrepp syftar till språklig variation snarare än att markera innehållsmässiga 

skillnader.  

Avgränsningar och motiveringar 

Det finns många aspekter av högskolans antagningssystem och av hela utbildningsväsendet som utan 

vidare skulle kunna ställas i relation till teorier om samhällets klassreproduktion och på så sätt berika 

såväl beskrivningen som analysen. Alltjämt måste jag dra en gräns någonstans och jag har dragit den 
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kring behörighetsprövning och utifrån detta ytterligare snävat in studien till att handla om validering 

av reell kompetens. Såsom framgått tidigare är validering ett ganska nytt fenomen och har således 

varit föremål för ganska få studier och kartläggningar, därav valet av ämnesområde. Jag har också valt 

bort den vanligast förekommande behörighetsprövningen, nämligen betygssättningen i 

gymnasieskolan. Det vore visserligen intressant och relevant att se på gymnasieskolan i ljuset av 

termer som social reproduktion och kulturellt kapital, men det är något som inte ryms i denna studie. 

När det gäller avgränsningar inom området validering har jag valt att inte fokusera på vad validering 

är eller på orsakerna till den politiska reformen, även om förståelsen för uppsatsen tarvar en 

förklaring. Därför berör jag heller inte den forskning som finns om validering särskilt djupgående. 

Det torde ha framgått att en av mina målsättningar är att, om inte i analysen men åtminstone i de 

kringliggande resonemangen, koppla diskussionen om validering till en större samhällelig kontext 

som tangerar frågor om social reproduktion och integration. Därav uppsatsens breda inledning.  

 

Som jag beskriver i kapitel tre råder en social, etnisk och könsrelaterad snedrekrytering till den 

svenska högskolan. Det är både relevant och aktuellt att försöka blottlägga den logik som skapar den 

bristande mångfalden och som gör att vissa individer inte söker sig (eller inte kommer in) till 

högskolan. Därav studiens ändamål. Pierre Bourdieus förståelse för högskolan utifrån social 

reproduktion bygger i huvudsak på ett klassperspektiv, och frågor om kön och etnicitet måste ses 

som delar av denna aspekt snarare än som fristående element.  

 
Det betyder att en klass eller en klassfraktion inte bara definieras av sin position – 

fastställd genom kriterier som yrke, inkomst, utbildningsnivå – inom 

produktionsförhållandena. Den definieras också av en bestämd könsfördelning, en 

bestämd fördelning i det geografiska rummet (som aldrig är socialt neutralt) och av en 

hel mängd kompletterande karaktäristika.17  

 

Kön blir alltså, enligt Bourdieu, en av flera faktorer som definierar klassen eller klassfraktionen (mer 

om detta i kapitel fyra). Det finns emellertid en stark avvikelse från den gängse bilden av att 

akademin missgynnar kvinnor. Statistiskt sett finns inget som tydligt pekar på ett systematiskt 

uteslutande på grund av kön när det gäller validering av reell kompetens. Vid Linköpings universitet 

inför höstterminen 2004 fick 24 av 64 sökande män (38 procent) avslag på sin ansökan och av totalt 

                                                           
17 Bourdieu, Pierre, ”Kultursociologiska texter”, i sammanställning av Broady, Donald och Palme, Mikael, Brutus 
Östlings bokförlag, Stockholm 1994, sid. 252 
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107 sökande kvinnor fick 50 (47 procent) avslag. Vid filosofiska fakulteten fick 29 procent av 

männen och 19 procent av kvinnorna avslag, vid Hälsouniversitetet fick 58 procent av männen och 

59 procent av kvinnorna avslag och vid Tekniska fakulteten fick 29 procent av männen och 29 

procent av kvinnorna avslag. Det finns alltså inget statistiskt som tydligt pekar på en generell 

diskriminering, däremot är det möjligt att det sker diskriminering vid specifika utbildningar och 

institutioner, men detta förmår varken statistiken eller mitt empiriska material visa. Dessutom 

konstaterar Högskoleverket i en rapport att övergångsfrekvensen mellan gymnasiet och högskolan är 

större bland kvinnor än män i samtliga svenska kommuner. Högskoleverket konstaterar också att den 

mest missgynnade gruppen är män från arbetarklassen och förklarar detta med att många traditionellt 

kvinnliga låglöneyrken som lärare och sjuksköterska kräver högskoleutbildning och att det inte finns 

samma motsvarighet när det gäller traditionellt manliga yrken.18 Detta gör att jag lägger 

huvudtyngden i analysen på klassfaktorer, även om jag försöker lyfta fram könsaspekter i den mån 

det är möjligt. En av mina utgångspunkter är att kön har betydelse för möjligheterna till framgång 

och att kvinnor generellt sett missgynnas i högskolan, men att detta huvudsakligen (som jag visar i 

kapitel fyra) visar sig högre upp i universitetshierarkin.  

 

Jag beaktar heller inte etnicitet i analysen. Framförallt med orsak av att mitt empiriska material är så 

pass begränsat att jag inte kan dra några slutsatser eller ens peka på några mönster när det gäller 

etnicitet och etnisk diskriminering. Däremot måste vi vara medvetna om att validering av reell 

kompetens förutsätter förmåga att kunna uttrycka sig skriftligt på svenska, vilken mycket väl skulle 

kunna göra att vissa personer (med icke-svensk bakgrund) avstår från att åberopa reell kompetens. 

Om så är fallet kan vi tala om att själva fenomenet validering av reell kompetens missgynnar 

personer med utomnordisk bakgrund. Detta måste emellertid utelämnas i denna studie. 
 
Med utgångspunkt i Lagen om likabehandling av studenter i högskolan som syftar till att motverka 

diskriminering av studenter i högskolan, och således att bejaka en heterogen studerandegrupp, kan 

man tala om ytterligare några mångfaldsaspekter. Lagen har till ändamål att motverka diskriminering 

på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

och funktionshinder.19 Dessutom talas ibland om mångfald med hänseende på ålder. Dock har jag 

valt att utelämna dessa ytterligare aspekter i studien. Framförallt på grund av att jag utifrån mitt 
                                                           
18 Högskoleverket, ”Fortsatt hög övergång till högskoleutbildning – men stora skillnader mellan män och kvinnor och 
mellan regioner”, 2005-03-22, sid. 4, http://web2.hsv.se/publikationer/analyser/2005/analys_050322.pdf, tillgänglig 
2005-05-02 
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empiriska material i likhet med när det gäller kön och etnicitet inte förmår dra några slutsatser kring 

hur dessa påverkar bedömningen av reell kompetens.  

Empiriskt urval 

Studien bygger på ansökningshandlingar från personer som åberopat reell kompetens och intervjuer 

med personer som fattat beslut om behörighet genom reell kompetens. Jag har tagit del av samtliga 

ansökningshandlingar (171 till antalet) som avser reell kompetens vid Linköpings universitet inför 

höstterminen 2004. En sådan ansökningshandling består i huvudsak av ett personligt brev i vilket 

den sökande presenterar sig och sin kompetens samt intyg av olika slag (en utförligare beskrivning 

följer i kapitel fem). Handlingarna har legat till grund för en djupare studie av 15 ansökningar och det 

är exempel från dessa som studien bygger på. Antalet är godtyckligt valt, men utifrån en strävan mot 

att mängden empiriskt material ska vara hanterbar. Urvalet av dessa har gjorts i syfte att hitta olika 

exempel på hur ansökningar ser ut snarare än i syfte att skapa en representativitet. I och med att det 

rör sig både om personer som fått behörighet och personer som fått avslag på sin ansökan; ett stort 

antal utbildningar och kurser; tre fakulteter och personer från olika sociala- och etniska bakgrunder 

vore ett representativt urval i det närmaste omöjligt med ett så pass begränsat antal ansökningar. Jag 

har dock eftersträvat en jämn könsfördelning i urvalet av ansökningar, och åtta av de ansökningar jag 

valt kommer från manliga sökande och sju från kvinnliga. Även om urvalet som sagt inte är 

representativt utgår jag ifrån att det är fullt tillräckligt för att ge en inblick i den stora variation som 

finns bland ansökningsbreven och även en känsla för åtminstone vissa mönster. 

 

När det gäller urvalet av intervjupersoner har jag utgått från urvalet av ansökningshandlingar. 

Intervjuerna har nämligen strukturerats utifrån att de universitetsanställda fått kommentera en 

ansökningshandling de tidigare fattat beslut om. Jag har gjort tre intervjuer (ambitionen har varit att 

göra fler, men av tidsskäl har detta inte varit möjligt) och kriteriet har som sagt varit att matcha 

intervjuperson och ansökningshandling, men också att eftersträva en rimligt jämn könsfördelning 

(två män och en kvinna är intervjuade). Det viktigaste har dock varit att hitta intervjupersoner som 

fattat beslut om särskild behörighet. Grundläggande behörighet är den minsta gemensamma 

nämnaren för all högskoleutbildning i Sverige, men för majoriteten av kurser och program krävs 

särskild behörighet (en utförligare förklaring finns i kapitel tre). Därför har jag ansett att beslut om 

särskild behörighet är viktigare eftersom det avgör den sökandes möjlighet att faktiskt påbörja 
                                                                                                                                                                                            
19 Lag om likabehandling av studenter i högskolan, (SFS 2001:1286)  1 § 
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studier. Det är inte heller samma personer som fattar beslut om grundläggande och särskild 

behörighet. Ansökningar som rör grundläggande behörighet handläggs av universitetets 

antagningsavdelning, medan särskild behörighet bedöms av program- och kursansvariga lärare. De 

ansökningar som gäller både grundläggande och särskild behörighet hanteras först av 

studentcentrum, och om den sökande bedöms som grundläggande behörig skickas ansökan vidare 

för bedömning av särskild behörighet. 

 

Intervjuerna är gjorda den 28 februari och den 1 mars 2005 och inspelade på respektive persons 

kontor. Varje intervju har tagit mellan 15 och 20 minuter (mer om transkription i kapitel 5). 

Bearbetning av empiriskt material 

Vid första anblick ger ansökningshandlingarna ett mycket varierat intryck både med avseende på 

innehåll och på form. Det rör sig som sagt om personer med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter 

och även om det finns ansökningar som gäller samma program eller kurs, skiljer sig dessa väsentligt 

åt. Vid en mer noggrann läsning är det emellertid möjligt att urskilja tendenser och har jag identifierat 

några tillvägagångssätt som framförallt hänger samman med vad de sökande formulerar i sina brev. 

Det är dessa anspråk som ligger till grund för kategoriseringen som återfinns i kapitel fem. Samtliga 

av de 15 ansökningar som analyserats citeras dock inte eftersom vissa mer tydligt än andra ger 

uttryck för ett visst anspråk. På detta sätt kan jag med ganska stor precision peka ut vilka olika 

strategier som kommer till uttryck i dessa 15 ansökningar. Men det är fullt möjligt att det finns fler 

strategier, och en analys av andra ansökningar skulle möjligen kunna ge andra kategorier. För att 

stärka trovärdigheten kring mina kategorier har jag med dem som bakgrund återgått till det stora 

materialet (de 171 ansökningarna) och gjort några slumpmässiga nedslag för att se om det finns 

tendenser som avviker från min indelning. Resultatet av dessa nedslag visar att de strategier jag funnit 

i mitt material i stor utsträckning också går att återfinna i det övriga materialet. Detta har i synnerhet 

att göra med att mina kategorier är breda och syftar till att hitta de gemensamma nämnarna i ett 

flertal ansökningar. Ett annat tillvägagångssätt, som skulle kunna generera andra resultat, skulle vara 

att studera hur de sökande presenterar sig själva och sina erfarenheter, alltså med huvudsakligt fokus 

på den rent språkliga framställningen. En sådan analys är viktig eftersom förmågan att kunna uttrycka 

sig skriftligt torde vara en förutsättning för att överhuvudtaget ansöka om validering av reell 

kompetens. Dessutom visar materialet att de språkliga variationer som förekommer har betydelse för 

hur läsaren uppfattar texten och därför nämner jag, utan att gå in på detaljer, detta i analysen. På en 
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övergripande nivå, givet det teoretiska ramverket, anser jag att vad en sökande gör anspråk på är 

viktigare än hur, och således ligger tyngden i analysen på detta. 

 

Varje intervju är som sagt gjort utifrån en specifik ansökan som den intervjuade fattat beslut om. 

Detta tillvägagångssätt har två orsaker: För det första för att intervjuernas form ska vara någorlunda 

enhetlig och för det andra att undvika svävande resonemang kring validering generellt utan istället få 

en konkret bild av hur intervjupersonerna resonerar. Jag har dock inte hindrat intervjupersonerna 

från att också berätta om sina erfarenheter och tankar i stort, vilket gör att intervjuerna ändå till viss 

del skiljer sig åt formmässigt. Jag har i analysen låtit intervjupersonernas berättelser kommentera 

utdrag från de ansökningar som varit aktuella, men använder också materialet för att ringa in 

gemensamma förhållningssätt hos intervjupersonerna. Trots att antalet är litet har jag hittat några 

mönster i attityderna gentemot ansökningshandlingarna och validering av reell kompetens i stort. Ett 

bekymmer som förtjänar ett omnämnande är att intervjupersonerna haft varierande kunskaper kring 

regelverket vilket gjort att de har olika utgångspunkter, även om alla instämmer i de politiska mål 

som ligger till grund för reformen. Nämligen att det är angeläget att bredda rekryteringen till 

högskolan.   

Etiska överväganden 

Eftersom universitet och högskolor är myndigheter är alla till universitetet inkomna handlingar 

offentliga enligt tryckfrihetsförordningen20 vilket innebär att enskilda personer har rätt att ta del av 

uppgifterna. Det gäller även de ansökningshandlingar som är aktuella i denna studie. Dock är många 

av ansökningshandlingarna rörande reell kompetens personliga och kan tänkas innehålla känsliga 

uppgifter. Därför har jag valt att utifrån Vetenskapsrådets rekommendationer21 informera och 

inhämta samtycke från samtliga sökande vars ansökningshandlingar citeras och refereras i denna 

uppsats. De som önskat har också fått ta del av materialet innan publicering. De universitetsanställda 

som intervjuats för undersökningen har lämnat sitt samtycke i och med att de låtit sig intervjuas, men 

har i likhet med de sökande fått ta del av materialet innan publicering. Beträffande Vetenskapsrådets 

                                                           
20 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 2 kap, 1 § 
21 Vetenskapsrådet, ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, 1990, sid. 7-10, 
http://www.vetenskapsradet.se/VRDoc/ResourceDataRenderer?resourceDataId=6920&stream=true, tillgänglig 2005-
05-02 
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riktlinjer om konfidentialitet22 har samtliga personuppgifter utelämnats och jag har strävat efter att 

varken de sökande eller de universitetsanställda skall kunna identifieras. 

                                                           
22 Ibid., sid. 12 
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3. Fältet – antagningssystemet och snedrekryteringen  
I detta kapitel belyser jag två områden som inte direkt har funktionen av praktiska analysredskap, 

men som är viktiga i ett större sammanhang: Högskolans antagningssystem och den sociala 

snedrekryteringen till högskolan. Antagningssystemet är ett komplext regelsystem som är 

svåröverblickbart, och eftersom delar av uppsatsen handlar om just antagningssystemet känner jag 

mig nödgad att ge en översiktlig beskrivning. Den sociala snedrekryteringen är, som jag beskriver i 

uppsatsens inledande kapitel, en realitet i den samtida svenska högre utbildningen och finns trots 

medvetna politiska satsningar kvar. Ambitionen att blottlägga strukturerna bakom snedrekryteringen 

är också en av de stora utgångspunkterna för denna studie.   

Antagningssystemet  

Jag beskriver här behörighet och urval som är antagningssystemets två huvudkomponenter. 

Dessutom går jag in lite djupare på en beskrivning av validering av reell kompetens som är ett sätt att 

få behörighet.  

Grundläggande och särskild behörighet 

För att kunna bli antagen till högskoleutbildning måste den presumtiva studenten ha behörighet för 

högskolestudier, vilket innebär att vederbörande måste uppfylla de krav på förkunskaper som 

högskolan ställer. Det finns två behörighetskategorier: grundläggande behörighet och särskild behörighet. 

Den grundläggande behörigheten kan förstås som den minsta gemensamma nämnaren för all 

högskoleutbildning i Sverige och krävs för samtliga utbildningar, såväl program som enskilda kurser. 

Dessutom krävs för de allra flesta utbildningar också mer specifika förkunskaper, särskild behörighet. 

Eftersom högskolan är en av nivåerna i ett sammanhållet utbildningssystem har riksdagen beslutat att 

de kunskapskrav som ska ställas för tillträde i huvudsak ska motsvara de kunskaper som krävs för att 

avsluta gymnasieskolan.23

 

Det finns dock andra vägar till behörighet. Enligt regelverken ska den som ”genom svensk eller utländsk 

utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig 

grundläggande högskoleutbildning”24 anses ha grundläggande behörighet. Dessutom ska den som ”…genom 

svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar 
                                                           
23 Högskoleförordningen (SFS 1993:100), 7 kap, 4 § 
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att tillgodogöra sig den sökta utbildningen”25 anses ha särskild behörighet för den aktuella utbildningen. En 

ytterligare väg är den så kallade 25:4-regeln som innebär att den som är äldre än 25 år och har arbetat 

i minst 4 år anses grundläggande behörig om vederbörande har kunskaper i svenska och engelska 

som motsvarar ett fullföljt gymnasieprogram.26

 

Behörighetskrav uttrycks vanligtvis genom att hänvisa till kunskap förvärvad i gymnasiekurser. Den 

grundläggande behörigheten har den som ”fått slutbetyg från ett nationellt program eller specialutformat 

program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänd på kurser som motsvarar 90 procent av vad som krävs för 

ett fullständigt program”27. De särskilda behörigheterna är uttryckta i drygt 40 olika så kallade 

standardbehörigheter. Standardbehörigheterna är fastslagna i regeringens föreskrifter för högskoleverket 

och är kombinationer av olika gymnasiekurser.28 Standardbehörighet B.1 som gäller för utbildningar 

som leder till juris kandidatexamen innehåller exempelvis följande gymnasiekurser: Svenska kurs B 

eller Svenska som andraspråk kurs B, Samhällskunskap kurs A och Historia kurs A.  

 

Viktigt är också att de särskilda behörighetskraven ska vara ”helt nödvändiga för att studenten ska kunna 

tillgodogöra sig utbildningen”.29

Urval 

Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning ska högskolan göra ett urval 

bland de sökande. Dock ska högskolan så långt det är möjligt som studenter ta emot de sökande som 

uppfyller behörighetskraven för studierna.30 Ett urval är därför inte alltid aktuellt men när så är fallet 

syftar det till att rangordna de sökande utifrån tidigare meriter (gymnasiebetyg, resultat på 

högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet)31 och välja ut de studenter med bäst 

meritvärde och som därmed anses vara de bäst lämpade att klara studierna. 

                                                                                                                                                                                            
24 Ibid.  
25 Högskoleförordningen, 7 kap, 7 § 
26 Ibid. 7 kap, 6 § 
27 Ibid. 7 kap, 7 § 
28 Högskoleverket 1996:21, ”Föreskrifter om standardbehörigheter”, 
http://web2.hsv.se/publikationer/lagar_regler/foreskrifter/1996_21.shtml, tillgänglig 2005-05-03 
29 Högskoleförordningen, 7 kap, 7 § 
30 Högskolelagen (SFS 1992:1434), 4 kap, 1 § 
31 Högskoleförordningen, 7 kap, 10 § 
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Reell kompetens 

Sedan den 1 januari 2003 ska högskolor och universitet göra individuella bedömningar av de sökande 

som saknar formell behörighet. Bakgrunden är regeringens proposition ”Den öppna högskolan” i 

vilken behovet av att kunna ta till vara en individs samlade kunskaper understryks.32 Validering är 

aktuellt för dem som saknar formell behörighet från exempelvis gymnasieskola och syftar till att öka 

tillträdet till, och därmed mångfalden i högskolan. Sveriges Universitets- och Högskoleförbund 

skriver följande i sina rekommendationer till hur universitet och högskolor bör arbeta med 

validering:  

 
Med reell kompetens menas den samlade kompetens en person har, oavsett hur han/hon 

har skaffat den och oavsett om han/hon har formella betyg på den eller inte. Den reella 

kompetensen prövas i samband med  

• att en sökandes behörighet till en viss utbildning prövas  

• att en person begär tillgodoräknande av annan utbildning än 

högskoleutbildning eller av yrkesverksamhet  

 

En person som bedöms ha grundläggande behörighet till grundläggande 

högskoleutbildning och/eller särskild behörighet till en specifik utbildning på grundval av 

sin reella kompetens är ”lika mycket” behörig som en person som har fått sin behörighet 

på ett mer traditionellt/formellt sätt.33

 
Validering kan alltså användas även för tillgodoräknande, vilket innebär att en individ som har 

kunskaper som motsvarar kraven för att godkännas på en hel eller delar av en högskolekurs kan få 

dessa kunskaper dokumenterade och på detta sätt förkorta utbildningstiden. Validering för 

tillgodoräknande ligger dock utanför studiens ram. 

Utvecklingsarbetet hittills 

Ännu är validering ganska nytt och således är blivande studenters kunskap om möjligheten 

begränsad, vilket också det empiriska materialet som vi snart skall se visar. Att högskolor och 

universitet ska göra individuella bedömningar av sökandes samlade kunskap är klart, men hur detta 

ska göras är ännu en fråga som många lärosäten brottas med.34 Antalet sökande som åberopat reell 

                                                           
32 Prop. 2001/02:15, sid. 76-80 
33 Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, ”Rekommendationer för arbetet med att validera reell kompetens inom 
högskolan”, 2003-10-30, Dnr: 42/03 sid. 3 
34 Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, ”Slutrapport från SUHF:s projekt om validering av reell kompetens”, 
Bilaga 18, ”Enkätredovisning – Högskolornas erfarenheter av arbetet med validering av reell kompetens vid 
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kompetens är i relation till det totala antalet sökande också tämligen litet. Inför höstterminen 2004 

var det totala antalet sökande till svensk högskoleutbildning cirka 300 000, av dem gällde endast cirka 

6000 reell kompetens.35 År 2003 fick 16 procent av de som åberopade reell kompetens behörighet, 

dock antogs enbart ungefär fyra procent.36 År 2004 har andelen antagna ökat något och ligger på 

strax över fem procent.37

Snedrekrytering till den svenska högskolan 

Som jag beskrivit tidigare är vetskapen om snedrekryteringen en viktig del av helhetsbilden av 

högskolan. Enligt Högskoleverket (HSV) och Statistiska Centralbyrån (SCB) råder stor skillnad 

mellan olika utbildningar avseende hur väl man lyckas uppnå mångfald. I ett pressmeddelande från 

den 17 december 2004 skriver man: ”På utbildningarna till läkare och arkitekt är den sociala snedrekryteringen 

störst, mindre än 10 procent av nybörjarna kommer från arbetarhem och mer än 50 procent kommer från högre 

tjänstemannahem”.38 I ett pressmeddelande från den 14 december samma år konstaterar samma aktörer 

att andelen studenter med utländsk bakgrund visserligen ökat något och läsåret 2003/2004 låg på 14 

procent, men att det finns stora skillnader mellan dels olika invandrargrupper och dels mellan olika 

lärosäten. Störst andel studenter med utländsk bakgrund har Södertörns högskola med 27 procent 

och minst har Sveriges Lantbruksuniversitet med 5 procent.39

 

Den sneda könsfördelningen i högskolan är påtaglig, trots att det på grundutbildningsnivå finns fler 

kvinnor än män. Enligt Högskoleverkets årsrapport 2004 var andelen kvinnor bland 

högskolenybörjare läsåret 2002/2003 58 procent.40 Av nybörjarna inom forskarutbildningen var 

andelen kvinnor 48 procent.41 Ju högre i universitetshierarkin desto mindre andel kvinnor. Bland 

                                                                                                                                                                                            
höstterminsantagningen 2003”, http://www.suhf.se/pdf/Bil%2018%20slutrapport%20Resultat.pdf, tillgänglig 2005-05-
03 
35 Ibid., sid. 1 
36 Högskoleverket, ”Reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2003”, Regeringsuppdrag reg.nr 83-2399-03, 
sid. 7, http://web2.hsv.se/publikationer/rapporter/regeringsuppdrag/2004/2004-03-30_Reellkomp.pdf , Tillgänglig 
2005-05-03 
37 Högskoleverket, ”Reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2004”, Regeringsuppdrag reg.nr 83-1380-05, 
sid. 9, http://web2.hsv.se/publikationer/rapporter/regeringsuppdrag/2005/0521R.pdf, Tillgänglig 2005-05-03 
38 SCB och HSV, ”Få arbetarbarn blir läkare eller arkitekter”, Pressmeddelande, 2004-12-17  
39 SCB och HSV, ”Fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan – men skillnaden mellan olika invandrargrupper är 
stor”, pressmeddelande, 2004-12-14, http://www.scb.se/templates/pressinfo____111297.asp, tillgänglig 2005-05-03 
40 Högskoleverket, ”Universitet och högskolor - Högskoleverkets årsapport 2004”, Högskoleverkets rapportserie 
2004:16, sid. 14, http://web2.hsv.se/publikationer/rapporter/regeringsuppdrag/2004/0416R.pdf, tillgänglig 2005-05-02 
41 Högskoleverket, ”Universitet och Högskolor – Högskoleverkets årsrapport 2004”, sid. 34-35 
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lektorerna var 33 procent kvinnor och bland professorerna 15 procent.42 Det tycks följaktligen finnas 

strukturer som systematiskt utesluter kvinnor, eller om man så vill, som gör att kvinnor inte lockas 

till vissa positioner. Även denna statistik varierar mellan olika utbildningsområden. Exempelvis var 

andelen kvinnor bland nybörjare på forskarutbildning 60 procent inom de medicinska 

ämnesområdena och 29 procent inom de tekniska.43

 

Det är viktigt att ha med sig att snedrekryteringen av de flesta, såväl politiker som 

högskoleföreträdare och andra aktörer, ses som något negativt som måste begränsas. Det är också 

denna strävan som tagit sig uttryck i reformen om reell kompetens.  

                                                           
42 Ibid., sid. 70-71 
43 Ibid., sid. 34-35 
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4. Teorier 
Jag inleder detta kapitel med en redogörelse för en del av den tidigare forskning som angränsar till 

denna studie. Innan jag ger mig in på att beskriva hur vi kan se på högskolan försöker jag, utifrån 

Pierre Bourdieu, på ett övergripande sätt förklara samhällets sociala reproduktion samt olika former 

av kapital. Slutligen försöker jag omsätta de teoretiska modellerna till praktiska analysredskap. Syftet 

är alltså med andra ord att operationalisera förståelsen för samhället och högskolan och göra den 

tillämpbar på fenomenet validering av reell kompetens.  

Angränsande forskning 

Eftersom validering av reell kompetens är ett tämligen nytt fenomen finns få studier som i ett snävt 

perspektiv liknar denna. I ett vidare perspektiv har Per Andersson, Andreas Fejes och Åsa Hult vid 

institutionen för Beteendevetenskap, Linköpings universitet på uppdrag av Integrationsverket gjort 

en utvärdering av hur invandrade akademikers kompetens tagits tillvara i arbetslivet.44 Per Andersson 

har också tillsammans med Nils-Åke Sjösten och Song-Ee Ahn skrivit en rapport för Myndigheten 

för Skolutveckling i vilken de främst fokuserar på olika metoder för kvalitativ validering i yrkeslivet, 

valideringens historia och kunskapssyn.45

 

Vidgar man perspektivet ännu mer och ser undersökningen i ett större samhälleligt sammanhang där 

det inte längre handlar om validering som sådan, utan snarare om vilka personer som får tillträde till 

vissa samhällspositioner, finns det en stor mängd studier som har relevans. Ett exempel som i sin 

teoretiska utgångspunkt ligger nära denna undersökning är givetvis den studie som ligger bakom 

Pierre Bourdieus bok Homo Academicus. Denna är empiriskt mycket omfattande och består av ett 

stort antal intervjuer och en ansenlig mängd statistik. Bourdieu lägger huvudvikten vid att visa på 

vilket sätt den sociala reproduktionen präglar den akademiska världen. Även om studien 

genomfördes på 1960- och 70-talet och därmed kan ha förlorat sin empiriska aktualitet är i synnerhet 

det teoretiska perspektivet tillämpbart och intressant även idag som ett sätt att se på samhället. 

                                                           
44 Andersson, Per, Fejes, Andreas & Hult, Åsa, ”Validering av invandrade akademikers yrkeskompetens – erfarenheter 
från Nätverk Sörmland”, Integrationsverkets rapportserie 2003:4, 
http://www.integrationsverket.se/templates/ivLink____3570.aspx, tillgänglig 2005-05-03 
45 Andersson, Per, Sjösten, Nils-Åke, Ahn, Song-ee, ”Att värdera kunskap, erfarenhet och kompetens – perspektiv på 
validering”, Myndigheten för skolutveckling, 2003, 
http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F97&cmd=download , 
tillgänglig 2005-05-03 
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Bourdieus studie ligger också teoretiskt sett till grund för denna uppsats och därför följer en mer 

utförlig beskrivning nedan.  

 

En studie som i viss mån anknyter till samma förståelsehorisont som Bourdieus undersökning är 

Paul Willis’ ”Fostran till lönearbete” (originaltiteln är ”Learning to labour – how working class kids 

get working class jobs”). Willis studerar det paradoxala i hur arbetarungdomar i England genom sina 

försök att ”inte passa in” ändå reproducerar arbetarkulturen. På samma sätt som Bourdieu studerar 

han social reproduktion, men fokus ligger på hur arbetarklassen snarare än medel- och överklassen 

reproduceras. Willis studie skiljer sig också metodologiskt och teoretiskt från Bourdieus genom sitt 

etnologiska angreppssätt.46

Fält, kapital och habitus 

Pierre Bourdieu har i ett antal texter skissat upp ramarna för en modell som bygger på begreppen fält, 

kapital och habitus. Alla delar är inte direkt tillämpbara som analysverktyg i denna studie, men 

begreppen är invävda i varandra och därför väljer jag att redogöra för relationen mellan dem.  

 

Ett fält är ett område som definieras, och särskiljs från andra områden, genom att dess struktur är 

specifik och att medlen för framgång som finns inom fältet inte kan översättas till andra fält utan att 

genomgå en förändring.47 Som exempel kan det intellektuella fältet nämnas, där en individs framgång 

beror på helt andra faktorer än inom exempelvis idrottens fält.48 Gemensamt för samtliga fält är en 

inneboende strid mellan de individer och institutioner som ingår i fältet. Striden gäller dominansen 

inom fältet, dvs. ”vem som ska ha monopol på det legitima våld (den specifika auktoritet) som är karaktäristiskt 

för fältet i fråga”.49 Medlen för framgång, det som Bourdieu kallar kapital, varierar som sagt mellan 

fälten och kan inte översättas utan att genomgå en omvandling, och det är fördelningen av dessa 

medel som ger fältets dess särprägel.  

 
Varje fälts specifika logik bestämmer vilka egenskaper som är gångbara på just den 

marknaden, vilka som är relevanta och verksamma i det aktuella spelet, och som i 

förhållande till detta fält fungerar som specifikt kapital och därigenom som förklarande 

faktor till praktikerna. Detta betyder konkret att den sociala rang och specifika makt 

                                                           
46 Willis, Paul E, ”Fostran till lönearbete”, Röda bokförlaget, Malmö: 1983 
47 Bourdieu, 1991, Sid. 127 
48 Ibid., sid. 71 
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agenterna finner sig tilldelade på ett visst bestämt fält framförallt beror på vilket 

specifikt kapital de kan mobilisera – oavsett om de i övrigt besitter den ena eller andra 

arten av kapital (låt vara att en viss spridningseffekt kan förekomma).50

 

Att agenterna finner sig tilldelade en viss social rang betyder att det inom varje fält finns sociala 

positioner som hänger samman med en viss fördelning av olika kapitalarter och en viss total volym 

av kapital.51 För att få tillträde till en viss position måste individen alltså inneha den fördelning av 

kapital och den volym av kapital som är förbunden med positionen i fråga.   

 

Vilka egenskaper som fungerar som kapital varierar som sagt mellan olika fält, men beskrivs som 

egenskaper som är gångbara på den marknad som fältet utgör. Det kan exempelvis röra sig om 

universitetsauktoritet, intellektuell prestige, politiskt makt eller fysisk styrka.52 Ett begrepp som ofta 

förekommer i Bourdieus texter är kulturellt kapital. Genom sina studier har Bourdieu konstaterat att 

personer från de högre klasserna (i huvudsak personer från akademisk bakgrund) konsumerar 

exklusiva kulturella produkter i mycket högre utsträckning än personer från de lägre klasserna. Denna 

konsumtion ger personerna inom de högre sociala klasserna såväl exklusivitet som en symbolisk 

maktställning och aktning, alltså ett kulturellt kapital. Bourdieu menar också att kulturellt kapital går i 

arv, och således att en person med föräldrar som innehar stort kulturellt kapital kommer att tillägna 

sig verktygen för kulturellt tillägnande redan från uppväxten.53 I och med att ett kapital förutsätter en 

marknad för att ha någon betydelse kan också kapitalarter investeras i andra arter av kapital.  

 
Faktum är att de fraktioner som är rikast på kulturellt kapital är benägna att investera 

jämförelsevis mer i sådan utbildning för sina barn och sådana kulturella praktiker som 

gör att de själva bevarar eller förstärker sin exklusivitet, medan de fraktioner som är 

rikast på ekonomiskt kapital åsidosätter kulturella investeringar och investeringar i 

utbildning till förmån för ekonomiska investeringar.54  

 

Ekonomiskt kapital är alltså en annan kapitalart och vi ser nu att individernas drivkraft, enligt 

Bourdieus modell, är att bevara eller förstärka sin exklusivitet genom att investera kapital (oavsett 

art). Eller omvänt att förhindra andra från att inta positioner i nära anslutning till deras egen. ”De som 
                                                                                                                                                                                            
49 Bourdieu, 1991, sid. 128 
50 Bourdieu, 1994, sid. 270  
51 Ibid., sid. 266 
52 Bourdieu, 1991, sid. 154 
53 Bourdieu, 1994, sid. 280-281 
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vid ett bestämt tillstånd i styrkeförhållandet (mer eller mindre fullständigt) monopoliserar det specifika kapitalet, som 

är grunden till den makt eller den specifika auktoritet som utmärker ett fält, är benägna att använda bevarande 

strategier.”55

 

Jag har nu nämnt kulturellt och ekonomiskt kapital och visat att kapital kan omformas till andra typer 

av kapital. Jag kommer i slutet av detta kapitel att utveckla modellen om kapitalförvandling till 

analysredskap, men vill nu ge ett exempel på hur denna omvandling går till genom att introducera 

den sista av Bourdieus huvudsakliga kapitalarter, det sociala kapitalet. På samma sätt som det 

kulturella kapitalet består av verktyg för att tillägna sig kulturella symbolvärden är det sociala kapitalet 

uppbyggt av nätverk av sociala relationer. 

 
Om man tänker i termer av socialt kapital, då upphör ”societeten” […] att vara 

exemplariska manifestationer av ”den sysslolösa klassens” fritidsliv eller av de rikas 

”iögonfallande konsumtion”, vilket man vanligtvis tror att de är. I stället framstår de 

som en speciell form av social verksamhet, som förutsätter att man spenderar tid och 

pengar och att man innehar en speciell kompetens, vilket tenderar att garantera det 

sociala kapitalets […] reproduktion.56

 

Det som vid en första anblick tycks vara meningslösa sysselsättningar verkar i själva verket handla 

om systematiska strategier för att reproducera och omvandla sitt kapital och därmed befästa eller 

förbättra sin sociala position.  

 

Förutsättningen för att en individ skall kunna inta en viss social position är alltså att vederbörande 

har en viss total mängd kapital och en viss struktur i fördelningen mellan framförallt kulturellt, socialt 

och ekonomiskt kapital. Framdeles kommer jag dock främst använda mig av begreppen ekonomiskt 

och kulturellt kapital eftersom dessa kapitalarter i Bourdieus analyser tycks vara överordnade det 

sociala kapitalet i betydelse.57 För att ännu djupare förklara individers förmåga att passa in en viss 

position använder Bourdieu begreppet habitus. Habitus kan ses som den förkroppsligade summan av 

individens kapitalvolym och kapitalstruktur.  
 

                                                                                                                                                                                            
54 Ibid., sid. 279 
55 Bourdieu, 1991, sid. 129 
56 Ibid., sid. 70 
57 Bourdieu, 1994, sid. 289-292 

    26 
 



…detta habitusbegrepp gör det möjligt att uttrycka något som liknar vad man menar 

med begreppet vana, samtidigt som det skiljer sig från detta på en väsentlig punkt. 

Habitus, såsom ordet uttrycker, är det man har förvärvat, men som förkroppsligats på 

ett varaktigt sätt i form av permanenta dispositioner.58

 

Habitus är alltså ett dispositionssystem, eller ett system av faktorer som bestämmer individens 

handlingsutrymme. Men habitus innehåller samtidigt den omedvetna kunskapen om fältets spelregler, 

och därigenom kommer habitus att generera strategier för hur individen skall maximera sin vinst och 

reproducera sitt kapital.59

 

När det gäller individens kapitalinvesteringar och –konverteringar i syfte att nå nya positioner menar 

Bourdieu att man kan tala om förflyttningar i ett socialt rum. Han menar att det finns två typer av 

förflyttningar. Å ena sidan finns möjligheten att inta en ny position inom samma fält, en så kallad 

vertikal förflyttning. Att investera sitt utbildningskapital från gymnasieskolan i en högskoleutbildning 

är ett exempel på en vertikal förflyttning. Å andra sidan kan individen konvertera sitt kapital till ett 

annat fält för att nå en position inom detta fält. Denna typ av förflyttning kallar Bourdieu 

horisontella eller transversala förflyttningar.60 Att konvertera sitt utbildningskapital och bli 

jordbrukare eller tvärtom är exempel på transversala förflyttningar. 

 

Innan jag operationaliserar de ovan nämnda begreppen och skapar analysverktyg till mitt empiriska 

material skall jag nämna redogöra för några sätt att se på utbildningssystemet och mer specifikt 

redogöra för några av Bourdieus teorier kring högskolan. 

Utbildningens roll i samhället – några olika synsätt 

Det finns olika, väsentligt åtskilda, sätt att se på utbildning. Det tycks finnas en utbredd syn på 

utbildning som ett sätt att minska sociala klyftor och öka jämlikheten och demokratin i samhället.61 

Denna föreställning verkar också vara grundläggande för de politiska ambitionerna med 

utbildningssystemet som jag redogjort för i inledningen. Den svenska regeringen skriver i sin 

                                                           
58 Bourdieu, Pierre, “Homo Academicus”, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Eslöv: 1996, sid. 148 
59 Ibid., sid. 133 
60 Bourdieu, 1994, sid. 287-288 
61 Lundberg, Selander och Öhlund (red.), 1976, sid. 33  
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proposition ”Den öppna högskolan” att ”Utbildning är en avgörande förutsättning för att befästa demokratin 

och utjämna olikheter i fördelningen av välfärd, inflytande och möjligheter till att aktivt delta i samhället.”62  

 

Det finns dock ett kontrasterande sätt att se på utbildning. I antologin ”Jämlikhetsmyt och 

klassherravälde” menar Bengt Gesser, med hänvisning till Emile Durkheim och Max Weber, att 

utbildningssystemet också kan ses som en konservativ samhällsinstitution vars funktion är att från en 

generation till nästa överföra normer, värderingar och moral och att skolsystemet syftar till att 

särskilja människor och vidare till att legitimera denna särskiljning.63  

Högskolans sociala reproduktion 

Även Bourdieu delar detta synsätt. Givet den logik som styr fälten måste vi anta att det inom 

högskolefältet finns en hierarki och maktkamp mellan olika fakulteter som får konsekvenser för den 

sociala reproduktionen inom dessa fakulteter.64 Därför kan vi också peka på att det inte tycks finnas 

en akademisk kultur, utan snarare att varje högskola, varje fakultet och kanske till och med varje 

institution, givet de positioner som de är knutna till, torde uppvisa skilda sociala 

reproduktionsmönster som får konsekvenser för vilka typer av kapital som är nyckeln till akademisk 

framgång (till vissa positioner) i just dessa sammanhang.  
 

Som vi sett tidigare skapar högskolans agenter omedvetna strategier för att kontrollera 

reproduktionen av en viss rådande social ordning.  
 

Genom dessa strategier avgörs vilka som är värdiga att inträda i gruppen, att vara en del av 

gruppen, att utgöra gruppen. Faktum är att gruppen som sådan, det vill säga som något 

som går utöver mängden medlemmar, förblir endast så länge som var och en av dess 

medlemmar är så disponerad att han finns till genom och för gruppen eller, mera exakt, 

i enlighet med de principer som utgör grundvalen för dess existens. Den verkliga 

inträdesavgiften i gruppen, det man kallar ”kåranda” (eller mer specifikt ”juristanda”, 

”humanistanda”, ”teknologanda” etc.) – det vill säga denna ryggmärgsbaserade form av 

erkännande av allt det som utgör gruppens existens, dess identitet, dess sanning, och 

som gruppen måste reproducera för att reproducera sig själv – framstår som 

                                                           
62 Prop. 2001/02:15, sid. 18  
63 Lundberg, Selander och Öhlund (red.), 1976, sid. 34.  
64 Bourdieu, 1996, sid. 75 
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oidentifierbar endast för att den inte kan reduceras till de tekniska definitionerna av den 

kompetens som officiellt krävs för att vinna inträde i gruppen.65

 

Givet detta kommer alltså de faktiska inträdeskraven i akademin att bestå av mer än av de 

”kunskaper” som utgör de formella kraven. En persons sociala bakgrund blir viktigare än 

vederbörandes kompetens för tillträdet till en viss position inom högskolan. 
 

Och att det sociala arvet spelar en så viktig roll för alla kårer som är förbundna med 

reproduktionen av den sociala ordningen beror på att [det] dessa ytterst selektiva 

klubbar allra mest ovillkorligen kräver mindre inhämtas genom skollärdom än genom 

tidigare och utanförliggande erfarenheter.66

 

Den sociala ordningen inom en viss fakultet eller institution kommer alltså att upprätthållas av de 

som redan innehar positioner i det givna fältet. Men exkluderingen sker också innan högskolan. 

Betygen som mått på kulturellt kapital 

Tillträdet till positioner i högskolan är alltså avhängigt individens sociala bakgrund, och därmed 

mängden kulturellt kapital som kan konverteras till utbildningsspecifikt kapital. De medel som 

utbildningssystemet använder för att rangordna individer, exempelvis betyg, är enligt Bourdieu 

uttryck för samma sociala hierarkier som styr fördelningen av kulturellt kapital på en större 

samhällelig nivå, och på så sätt kommer även betygen och sätten att mäta meriter att premiera de 

individer som redan tillägnat sig kulturellt kapital. Utbildningssystemet kommer också att legitimera 

social skiktning och rådande hierarkier eftersom meritvärderingsverktygen framställs som neutrala 

och sakliga. 

  
De objektiva mekanismer, som tillåter den dominerande klassen att bevara sitt 

monopol över utbildningsinstitutionerna med den högsta prestigen […] döljer sig 

bakom en mask av ett perfekt demokratiskt selektionsförfarande som blott tar 

hänsyn till merit och begåvning. Dessa mekanismer är av ett sådant slag att de 

omvänder individer ur de dominerade klasserna till tron på systemets förträfflighet, 

både sådana som slås ut och sådana som blir antagna, och de som ’mirakulöst’ blivit 

                                                           
65 Bourdieu, 1996, sid. 90 
66 Ibid. 
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utvalda kommer att vara benägna att uppleva sitt undantagsöde som ett ’under’ 

vilket är det bästa beviset för utbildningsdemokratins realitet.67

 

Bourdieu menar alltså att även de personer som slås ut på grund av utbildningssystemets mekanismer 

kommer att erkänna systemets legitimitet genom att det framstår som objektivt och rättvist. På 

samma sätt som individen tvingas erkänna spelreglerna hos ett specifikt fält kommer hon också att 

tvingas erkänna utbildningssystemets utestängande logik. 

 

Det finns också andra tecken som bekräftar att förutsättningarna för att besätta en viss position 

(volym och fördelning av kapital), inte är synonyma med sakkunskaper inom ett viss ämnesområde.68 

Regeringens tillträdesutredning, vars uppdrag varit att se över det svenska antagningssystemet, 

lämnade sitt betänkande i februari 2004. Utredningen konstaterar mot bakgrund av varierande 

betygskriterier vid olika gymnasieskolor, att en persons betyg inte nödvändigtvis säger något om hur 

”lämpad” personen är att gå en utbildning. Utredningen konstaterar också att en person med 

exempelvis 20,0 i medelbetyg inte nödvändigtvis kan mer än en person med 18,0.69 En av de 

personer som intervjuats för denna studie resonerar på liknande sätt. 

  
I grunden tycker jag att det är rätt intressant med de här systemen där man sänker 

behörighetskraven när det gäller betyg och sådant, och istället försöker hitta andra 

faktorer. Ett tag låg vi ju nere på 1,4 på högskoleprovet, det var för en tre fyra år sedan. 

De blev lika bra psykologer som de vi tar in i dag. Det är inte så att man måste ha 1,8 

för att bli en bra psykolog. 

 

Givet konstaterandena ovan kan vi nu anta att de mått som i utbildningssystemet används för att 

rangordna individer inte nödvändigtvis säger något om det som det utger sig för att säga. Och lägger 

vi dessa exempel till teorierna om den sociala bakgrundens betydelse ser vi att det inte enbart tycks 

vara kunskaper som krävs för tillträde till en viss utbildningsposition. 

                                                           
67 Bourdieu, 1996, sid. 176 
68 Det följande är material som till sin art lämpar sig bättre för nästkommande kapitel, men eftersom det vidgar den 
omedelbara förståelsen för en möjlig diskrepans mellan formell utbildningsframgång och kunskaper väljer jag att 
redogöra för det här. 
69 SOU 2004:29, ”Tre vägar till den öppna högskolan”, Utbildningsdepartementet, Stockholm: 2004 sid. 212 
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Operationalisering 

Så här långt har jag, med Bourdieus hjälp, visat att de dominerande grupperna inom ett visst fält 

verkar sträva efter att upprätthålla en ordning som tillåter dem att fortsätta dominansen över andra 

grupper. Uttrycket för detta är en selektion av vilka människor som tillåts besätta vissa 

samhällspositioner, vilken grundar sig i individens volym och fördelning av kapital. 

Utbildningssystemet är en viktig instans för selektionen eftersom det finns en inneboende 

rangordningsfunktion som i själva verket tycks bli ett sätt att värdera personer utifrån sitt medhavda 

kapital (eller förmågan att konvertera det medhavda kapitalet till andra kapitalarter) snarare än utifrån 

sakkunskaper. Innan jag går vidare till den empiriska delen vill jag upprepa syftet, nämligen att 

undersöka huruvida validering av reell kompetens kan anses vara ytterligare ett uttryck för 

högskolans sociala reproduktion samt ge ett förslag till hur de ovan nämnda teorierna kan 

operationaliseras så att de kan ligga till grund för en konkret förståelse för hur man kan se på 

validering av reell kompetens. 

  

Om vi först och främst antar att utbildningssystemet, och högskolans antagningssystem i synnerhet, 

rangordnar personer utifrån deras kapitalinnehav måste vi också inse att denna rangordning (och 

exkludering av vissa individer) kan ske inom flera olika sektorer. Jag har tidigare visat att tillträdet till 

högskolan styrs av ett komplext regelsystem och jag vill poängtera att en selektion utifrån 

kapitalvolym mycket väl kan äga rum såväl inom behörighetsprövning (genom gymnasiestudier, 

validering av reell kompetens, dispens eller 25:4-regeln) som i urvalssituationer (gymnasiebetyg, 

högskoleprov, alternativt urval och intervjuantagning). Även om vi antar att den sociala 

reproduktionen är en realitet kan vi inte veta om den verkar på samma sätt inom dessa skilda 

områden, inte heller hur stark den är. Det finns alltså en möjlighet att vissa delar av 

antagningssystemet inte alls kommer att exkludera personer på grundval av social bakgrund och 

kapitalinnehav. Dessutom har vi sett att det finns variationer inom högskolefältet och att det till olika 

utbildningar (och de positioner de är knutna till) krävs olika kapitalvolym och –struktur. 

 

Hur kan man då se på de sökande och de som fattar beslut om behörighet utifrån teorierna om 

kulturellt kapital och social reproduktion?  

 

Jag väljer att se validering av reell kompetens som symboliskt mer betydelsefullt än den tekniska 

definitionen uttrycker. Det handlar visserligen om att få behörighet, men i längden handlar det om 
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det faktiska tillträdet till högskolan. Att en person söker till högskolan innebär att vederbörande 

söker tillträde till en viss social position. Det innebär att personen, beroende av sin bakgrund, 

antingen måste uppvisa den kapitalvolym och –struktur som krävs för positionen, eller konvertera 

sitt tidigare kapital till den specifika art av utbildningskapital som krävs för den sökta utbildningen. 

Konkret innebär det också att den sökande (som saknar delar av det utbildningskapital som 

gymnasieskolan ger, eftersom vederbörande saknar formell behörighet) måste visa vilka andra 

kapitalarter vederbörande har och hur dessa kan konverteras till det utbildningskapital som är den 

vanliga vägen in i högskolan. Således ser jag på ansökningsbreven som sätt att visa upp en befintlig 

kapitalvolym och kapitalstruktur, samt att där det är nödvändigt konvertera delar av kapitalet så att 

det blir gångbart på den marknad som den specifika utbildningen utgör. Intressant att analysera blir 

utifrån detta vilka kapitalanspråk de sökande gör, och huruvida dessa försök att konvertera kapital 

motsvarar fältets inträdeskrav. 

 

Här är det också läge att omformulera den tredje frågeställningen så att den på ett mer precist sätt 

speglar teorierna. Frågan bör inte ställas som om den gällde erfarenheter och kunskaper, även om det 

egentligen är precis vad den handlar om. Snarare bör den ställas utifrån Bourdieus modeller om 

kapital och konvertering och kommer då att lyda: Vilka kapitalarter blir de facto föremål för 

förhandlingar och kan i slutändan konverteras till sådant kapital som är gångbart på 

utbildningsmarknaden? 

 

Bourdieu menar att högskolans aktörer omedvetet kommer att verka för att försvara och bevara en 

viss ordning, vilket upprätthåller deras egen exklusivitet. Vi måste anta att detta också gäller de som 

fattar beslut om behörighet utifrån reell kompetens. Samtidigt måste vi se högskolan som en 

avspegling av samhället och därför kommer akademin att upprätthålla den sociala ordning som finns 

i samhället. Dessutom finns formella regler som stadgar hur bedömning av reell kompetens ska gå till 

(icke sagt att dessa regler varken upprätthåller eller bryter den rådande ordningen). Slutligen har jag 

visat att den sociala ordningen kan skilja sig mellan olika universitet och högskolor, mellan fakulteter 

och kanske också mellan institutioner. En person som ska fatta beslut om behörighet utifrån reell 

kompetens måste följaktligen förhålla sig till samtliga nivåer av den sociala reproduktionen (samhälle, 

lärosäte, fakultet och institution) samt till regelverket. Det kan också vara så att personen ifråga mer 

eller mindre medvetet väljer vilken av nivåerna vederbörande ska förhålla sig till. Det finns med 

andra ord många faktorer som styr vilka egenskaper, kunskaper och erfarenheter (kapitalarter och 
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fördelningen mellan dessa) som en viss person kommer att värdera (godta eller döma ut) utifrån sin 

omedvetna strävan att reproducera en viss social ordning. Vi kan anta att dessa personer 

konkretiserar föreställningarna om den sociala reproduktionen och de formella reglerna och i tanken 

skapar en individuell värdeskala för hur villiga de är att ge de sökande utbyte i form av 

utbildningskapital för deras medhavda kapital. Det är här vi hittar svaret på högskolans faktiska och 

informella behörighetskrav och det är denna värdeskala som de sökande i sin tur måste förhålla sig 

till när de ansöker om validering av reell kompetens. Hur mycket och vilka typer av kapital krävs för 

just denna utbildning?  

 

Det ovan nämnda förslaget till tankemodell syftar till att dels sätta validering av reell kompetens i ett 

sammanhang genom att peka på de större samhälleliga mekanismer som påverkar valideringen, och 

dels till att ge några verktyg för att förstå och kunna analysera det empiriska materialet.
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5. Empiri och analys 
Den första delen av detta kapitel ägnar jag åt att med några empiriska exempel, främst hämtade 

från officiella dokument, ”översätta” Bourdieus teorier till svenska förhållanden. Jag försöker 

peka på några tecken inom det svenska universitets- och högskoleväsendet som visar att vi även 

här kan tala om en strävan mot social reproduktion som befäster snedrekryteringen, trots 

medvetna satsningar åt motsatt riktning. Den andra delen av kapitlet behandlar validering av reell 

kompetens vid Linköpings universitet. Jag förklarar mer ingående hur valideringsprocessen går 

till, jag beskriver de sökande och vilka kapital de gör anspråk på att översätta till 

utbildningskapital och jag beskriver hur de som fattar beslut i ärendena resonerar kring detta. 

Attityder i den svenska högskolan 

Den högre utbildningen är en del av ett större sammanhang och styrs till viss del, åtminstone 

formellt, av processer som ligger utanför dess räckvidd. Personerna inom högskolefältet kommer 

emellertid enligt Bourdieu att omedvetet sträva efter att reproducera den sociala ordningen inom 

detta fält. Alltså kan vi anta: 

 

1. Att högskolan kommer att söka förmå även antagningssystemet att verka för att 

upprätthålla en viss social ordning. 

2. Att högskolan kommer att uppvisa en motvilja mot att underordna sig politisk styrning. 

 

Jag ska nu ge några exempel från den svenska högskolan som åtminstone pekar mot en 

bekräftelse av antagandena. 

Frihet 

Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF), som är en organisation bestående av i 

princip samtliga svenska lärosäten representerade av respektive rektor, skriver i sitt remissvar till 

utredningen ”Från verksförordning till myndighetsförordning” (SOU 2004:23) att högskolan 

intar en särställning bland svenska myndigheter på grund av sin specifika karaktär: ”I likhet med 

domstolarna har högskolan, och måste högskolan ha en oberoende ställning i förhållande till statsmakten”.70 I 

förordet till SUHF:s rapport ”Hur fria ska universitet och högskolor vara?” skriver förbundet 

vidare: 

 

                                                           
70 Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, ”Remissen: Från verksförordning till myndighetsförordning”, Dnr 
35/04, 2004-05-17, http://www.suhf.se/pdf/Svar-myndighet-SUHF%20dnr%2035-04.pdf, tillgänglig 2005-05-03  
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Grundläggande i den tradition i vilken de svenska universiteten och högskolorna 

arbetar är respekten för forskningens frihet. Samma tradition gäller för friheten 

att välja och utforma innehåll i utbildningen. Grundläggande är också att 

universitet och högskolor ska åtnjuta självstyre, vilket skiljer dem från flertalet 

andra offentliga verksamheter.71

 

Det tycks alltså inom den svenska högskolan finns en strävan mot frihet vad gäller forskning, 

men även beträffande andra delar av verksamheten. Detta möjliggör, men förutsätter inte, att 

högskolan även strävar efter att bestämma ramarna för tillträdessystemet. Eftersträvandet av 

självstyre, som inte specificeras ytterligare, tycks också ha historiska förtecken. Per Thullberg, 

professor i historia och tidigare rektor för Idrottshögskolan i Stockholm (numera generaldirektör 

för Skolverket), skriver i samma rapport: 

 
Denna obundenhet och frihet i förhållande till det omgivande samhällets 

ögonblicksbestämda krav har rötter långt tillbaka i universitetens historia. Men 

sedan forskningsuniversitetet i Berlin under Wilhelm von Humboltds ledning har 

kravet på relativt oberoende – autonomi – och rätten att fritt välja 

forskningsuppgifter och forma utbildningar varit ett stående tema i den 

universitetspolitiska debatten.72

 

Frågan är om det som här kallas ”samhällets ögonblicksbestämda krav” åsyftar ambitionerna att 

bredda rekryteringen och öka mångfalden? Ett av de politiska argumenten för ökad mångfald är 

som nämnts i uppsatsens inledning att kvaliteten i utbildningen ökar. Dock verkar det som om 

denna uppfattning inte riktigt vunnit gehör i högskolan. Rekryteringsdelegationen som för den 

svenska regeringens räkning mellan år 2002 och 2004 arbetat för att stötta universitet och 

högskolor i projekt med syfte att bredda rekryteringen skriver i sin slutrapport: 

 
Dels finns på många håll ett informellt motstånd inför själva tanken att en blandad 

studentpopulation skulle öka kvaliteten, dels har högskolorna inte metoder för att 

bedöma hur breddad rekrytering påverkar vare sig högskolans eller utbildningarnas 

kvalitet.73

 

Sammantaget tycker jag att högskolans strävan mot ”självstyre”, frihet i förhållande till 

”samhällets ögonblicksbestämda krav” och det som Rekryteringsdelegationen beskriver som ett 
                                                           
71 Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, ”Hur fria ska universitet och högskolor vara?”, 2003, sid. 1, 
http://www.suhf.se/pdf/Autonomirapporten.pdf, tillgänglig 2005-05-03 
72 Ibid., sid. 25 
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”informellt motstånd” pekar på att det i den svenska högskolan finns en strävan mot att behålla 

en viss social ordning. Om detta är ett uttryck för fältets kollektiva strävan mot reproduktion, 

eller om det är en konsekvens av individernas arbete för att bevara och försvara sina positioner är 

emellertid oklart. Framförallt torde det som Rekryteringsdelegationen pekar på att kunna tjäna 

som förklaring till varför snedrekryteringen består trots stora satsningar för att bryta den. Alltså 

kan vi nu antyda att vissa av de mekanismer som Bourdieu beskriver som karaktäristiska för det 

franska högre utbildningssystemet också tycks finnas i Sverige. Men kan antagningssystemet och i 

synnerhet validering av reell kompetens ses som uttryck för denna strävan mot fältets 

reproduktion? Det ska jag försöka svara på i resten av analysen.  

Validering av reell kompetens vid Linköpings universitet 

Här beskriver jag hur ett ärende som gäller reell kompetens handläggs vid Linköpings universitet. 

Därefter följer en beskrivning av de sökande och av ansökningshandlingarna som i sin tur följs av 

en diskussion kring några problem som uppstår vid kategorisering av de sökande. Slutligen 

redogör jag för mina analytiska utgångspunkter och ger mig in i analysen.  

 

Valideringsprocessen vid Linköpings universitet sker i följande steg: 

1.) Den sökande uppmanas att skriva ett personligt brev där vederbörande ska beskriva vilka av 

sina kunskaper som han/hon anser relevanta för att klara utbildningen. Det kan röra sig om 

arbetslivserfarenhet, annan utbildning, utlandsvistelse eller andra erfarenheter. Så långt det är 

möjligt ska kompetensbeskrivningen styrkas med intyg, betyg eller dokument, men eftersom 

det är lärandet i informella miljöer som ska bedömas är den sökandes självframställning 

viktigast. Beroende på om den sökande åberopar reell kompetens för grundläggande eller 

särskild behörighet ska till det personliga brevet bifogas antingen blanketten Underlag och 

instruktion för bedömning av reell kompetens angående grundläggande behörighet vid Linköpings universitet74 

eller Underlag och instruktion för bedömning av reell kompetens angående särskild behörighet vid 

Linköpings universitet75. Dessa blanketter fungerar som underlag för en mer systematisk 

bedömning än det personliga brevet.  

                                                                                                                                                                                     
73 Rekryteringsdelegationen, ”Breddad rekrytering – en fråga om visioner, incitament och attityder”, sid. 69, 
http://www.rekrytering.gov.se/slutrapport.pdf, tillgänglig 2005-05-03 
74 Linköpings universitet, ”Underlag och instruktion för bedömning av reell kompetens angående grundläggande 
behörighet vid Linköpings universitet”, http://www.liu.se/gf/studc/antagning/reko/RekoGrBeh.pdf, tillgänglig 
2005-05-03 
75 Linköpings universitet, ”Underlag och instruktion för bedömning av reell kompetens angående särskild behörighet 
vid Linköpings universitet”, http://www.liu.se/gf/studc/antagning/reko/reko_sb.pdf, tillgänglig 2005-05-03 
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2.) Om den sökande åberopat reell kompetens för grundläggande behörighet görs bedömningen 

av universitetets antagningsavdelning. Gäller åberopandet särskild behörighet, vilket de flesta 

gör, skickas den sökandes handlingar till en person på aktuell institution eller fakultet, ofta 

programstudierektor eller utbildningsansvarig. 

3.) Ansvarig handläggare gör en bedömning av om den sökandes kompetens motsvarar 

behörighetskraven eller inte och beslutar att tillstyrka eller avstyrka den sökandes begäran. 

Om den sökande inte styrkt alla åberopade meriter blir denne ombedd att komplettera 

ansökan med fler handlingar.  

4.) Den sökande får besked om universitetets beslut. Om beslutet är positivt kan den sökande 

antas till utbildningen. Finns det fler sökande än platser kommer de sökande rangordnas och 

ett urval göras. Är beslutet negativt informerar universitetet den sökande om rätten att 

överklaga beslutet, vilket sker till Överklagandenämnden för högskolan. 

Beskrivning av de sökande 

Vid Linköpings universitet åberopade 171 personer reell kompetens inför höstterminen 2004, 

dessutom finns en handfull för sent inkomna ansökningar.  Av det totala antalet sökte 101 till 

utbildningar vid Filosofiska fakulteten och nämnden för utbildningsvetenskap, 21 sökte till 

Tekniska fakulteten och 49 sökte till Hälsouniversitetet. 21 personer var redan formellt behöriga 

och således inte aktuella för någon bedömning av reell kompetens. Utifrån ansökningarna tycks 

många av de sökande tro att validering av reell kompetens är ett sätt för personer med låga 

meritvärden att ”gå förbi” konkurrenssituationen i urvalet. Denna missuppfattning är störst bland 

sökande till populära utbildningar med högt söktryck, bland andra läkarutbildningen. Av de 

sökande är 69 procent 25 år eller äldre och 49 procent är 30 år eller äldre. Andelen kvinnliga 

sökande är bland samtliga sökande 63 procent och motsvarande siffra för Filosofiska fakulteten 

är 62 procent, för Hälsouniversitetet 76 procent och för Tekniska fakulteten 33 procent.  

 

Utifrån antagandet om den sociala bakgrundens och det kulturella kapitalets inverkan kan vi måla 

upp följande, visserligen generaliserande, bild av de sökande: Om ett visst kapital är avgörande 

för framgångar inom hela skolsystemet, i högsta grad även gymnasieskolan, måste vi anta att de 

som av olika anledningar inte har fullständigt slutbetyg inte heller tillägnat sig detta kapital i 

tillräcklig utsträckning. Och eftersom i synnerhet det kulturella kapitalet, som kan ses som 

avgörande för utbildningsframgång, fördelas utifrån en logik som gynnar de redan privilegierade 

sociala skikten måste vi således anta att majoriteten av de sökande som åberopat reell kompetens 

inte tillhör denna kategori.  
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Ansökningsbreven 

Breven som de sökande skrivit i samband med ansökningen är mycket varierande till sin karaktär. 

Vissa har mycket utförligt beskrivit sin kompetens och hur de tillägnat sig den medan vissa är 

betydligt mer kortfattade i sin beskrivning. Brevens längd varierar från några få rader till fyra 

sidor skriven text. De intyg och dokument som de sökande uppmanas att bifoga sina brev har 

inte varit föremål för denna studie. Det beror på att reell kompetens handlar om att värdera 

lärande i informella miljöer, utanför det formella utbildningssystemet. Därför är det inte heller 

alla sökande som har några intyg och dokument att bifoga.  

Kategoriseringsproblem 

Det vore naturligtvis intressant och relevant att kunna beskriva sökandegruppen i termer av 

ålders- och könsfördelning samt social- och etnisk bakgrund. Av varken ansökningshandlingarna 

eller sammanställningen framgår dock om de sökande kommer från icke-akademisk bakgrund 

eller om de har utomnordiskt ursprung. Det är visserligen möjligt att göra en kategorisering av 

det senare utifrån de sökandes efternamn. En sådan kategorisering skulle emellertid bli allt annat 

än träffsäker eftersom vi omöjligt kan veta om en person med, vad vi tror vara, ett icke-nordiskt 

efternamn verkligen har ett icke-nordiskt ursprung. Dessutom finns efternamn som inte helt lätt 

går att kategorisera som antingen nordiskt eller utomnordiskt. Det är också möjligt att härleda 

etnicitet ur den sökandes personnummer. Dock kan en person som är född utomlands bott hela 

sitt liv i Sverige, och om så är fallet kan man ifrågasätta på vilket sätt personens etniska ursprung 

får betydelse för möjligheten att tillägna sig kulturellt kapital. Således tvingas jag avhålla mig från 

att nyansera den följande beskrivningen med en etnisk dimension. Detta blottlägger dock ett 

betydligt större problem, nämligen att de kategorier som används i den politiska argumentationen 

kring ökad mångfald, och som också anammats i denna uppsats, inte nödvändigtvis är 

rättvisande. Vad innebär egentligen icke-nordisk bakgrund och vilka konsekvenser får denna för 

möjligheterna att tillgodogöra sig högre utbildning? Även om mitt material inte förmår lyfta fram 

etnicitetsaspekter väljer jag att göra denna poäng eftersom den kan anses ha betydelse i andra 

sammanhang. 

 

Att kategorisera social bakgrund innebär också några svårigheter, eftersom det finns olika 

tillvägagångssätt. En indelning som tidigare var dominerande inom svensk statistik var 

indelningen i Socialgrupp I, II och III, vilken grundade sig på yrkesgrupper. Till socialgrupp I 

hörde bland andra företagsledare och högre tjänstemän, i regel personer med högre utbildning. 

Till socialgrupp II hörde bland andra lägre tjänstemän och egna företagare och till socialgrupp III 
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hörde samtliga arbetaryrken. Denna indelning användes första gången 1911 men övergavs av 

Statistiska centralbyrån 1952 eftersom den då ansågs inaktuell.76 I utbildningssammanhang 

gjordes kategoriseringen under en tid enbart efter faderns yrke77, vilket idag tycks tämligen 

orättvisande. Den kategorisering som används av Statistiska centralbyrån idag görs utifrån 

föräldrarnas utbildnings- och därmed yrkesnivå, men är betydligt mer differentierad än den 

tidigare socialgruppsindelningen.78 Pierre Bourdieu använder i sina studier en indelning som 

liknar SCB:s och grundas på yrkeskategorier och utbildningsnivå.79 Han har exempelvis 

kategoriserat gymnasie- och högskolelärare, tjänstemän inom offentlig sektor, fria yrkesutövare, 

ingenjörer, tjänstemän inom privat sektor, företagare inom industrin samt företagare inom handel 

som den ”dominerande klassen” och benämnt yrkeskategorierna som klassfraktioner inom denna 

klass.80

 

Svårigheterna uppstår i gränsdragningen mellan olika sociala grupper varför vi, om vi ämnar 

använda dessa inte kan vara säkra på att analysen blir helt rättvisande. Dessutom kan gränserna 

tyckas tämligen godtyckligt satta. Med tanke på det empiriska materialets begränsningar kan jag 

alltså inte säga något om hur de sökandes sociala bakgrund inverkar på förmågan att åberopa reell 

kompetens. Klassaspekten är visserligen en grundpelare i teorin och avgörande för analysen, men 

det finns, vilket jag visar, andra sätt att peka på vad som karaktäriserar en sökande som tillägnat 

sig ett visst kapital, vilket är tillräckligt utifrån studiens syfte.  

Analytiska utgångspunkter 

Även om ansökningarna, som vi snart ska se, skiljer sig åt såväl till form som till innehåll, har jag i 

beskrivningen försökt utgå ifrån två saker som jag uppfattat som generella:  

 

1.) Den sökande försöker att leva upp till fältets inträdeskrav. Med andra ord försöker den 

sökande visa sitt kapital, investera och konvertera detsamma.  

 

2.) Anspråken är gjorda utifrån de sökandes föreställningar om vilken kapitalvolym och vilka 

kapitalstrukturer som krävs för tillträde till den sökta utbildningen, även om det inte är 

självklart att dessa krav i praktiken motsvarar de sökandes föreställningar om dem.  

                                                           
76 Lundberg, Selander och Öhlund (red.), sid. 61 
77 Ibid., sid. 63 
78 SCB, ”Social bakgrund bland högskolenybörjare 2003/04 och doktorandnybörjare 2002/03”, Statistiska 
meddelanden UF20 SM 0402, http://www.scb.se/templates/Publikation____111733.asp, tillgänglig 2005-05-03  
79 Lundberg, Selander och Öhlund (red.), sid. 163-165 
80 Bourdieu, 1994, sid. 277 
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Jag har också valt att dela upp exemplen från ansökningsbreven i kategorierna kunskapskapital, 

förklaringar, sociala kompetensformer, framtiden, övriga anspråk samt position. Denna uppdelning är gjord 

utifrån hur jag uppfattat att den sökande försöker övertyga mottagaren om sin lämplighet och 

utifrån vilka kategorier av kapital de sökande försöker konvertera eller visa. Kategorierna 

överlappar dock varandra, och det finns ansökningar som innehåller element som passar under 

flera kategorier. De följande redogörelserna innehåller både utdrag från ansökningshandlingar 

och intervjuer och jag försöker på så sätt lyfta fram kopplingarna mellan de sökandes och de 

universitetsanställdas föreställningar och erfarenheter. Citat från ansökningsbreven är namngivna 

som Ex. 1, Ex. 2, och så vidare. Detta för att det ska vara lätt att se vilka intervjudelar som 

hänvisar till vilka exempel från ansökningshandlingarna.  

 

Märk väl att transkriptionerna av de intervjuer som gjorts skiljer sig åt. Generellt sett är de 

omskrivna för att fungera som begripligt skriftspråk. Jag har på så sätt försökt göra det enkelt för 

läsaren genom att fånga det innehållsmässiga budskapet, men är medveten om att jag på så sätt 

går miste om det intryck uttalanden gör på lyssnaren/läsaren. I vissa fall är dock pauser och 

språkliga nyanser viktiga för intrycket av det sagda och i dessa fall har jag så noga som möjligt 

försökt fånga dessa nyanser. Det rör sig egentligen endast om ett enskilt exempel och detta är 

tydligt markerade med fotnot. 

Kunskapskapital 

Den vanligaste strategin är att hänvisa till specifika kunskapskapital (vilket, förutsatt att de 

sökande vet vad reell kompetens är, tycks naturligt eftersom det är kunskaper som formellt sett 

ska vara avgörande vid bedömning av reell kompetens). Kunskapsanspråken beskriver också 

indirekt den sökandes yrkes- eller studiebakgrund och ger därmed också en fingervisning om 

andra medhavda kapitalarter och volymen av dessa. 

 
Ex. 1. Mitt arbete har gått ut på att hitta kommunikationsvägar som passar varje 

enskild individs behov och det innebär ett arbete som aldrig avslutas. Att ha tagit 

del av arbetet på många avdelningar inom företaget, har gett mig en bred 

erfarenhet. Den bredd av handikapp som de elever inom koncernen har; synfel, 

dövblindblivna och dövblindfödda, döva och hörselskadade, autism, psykosociala 

problem, utvecklingstörningar osv. ger en unik spännvidd i kunskapen att hitta rätt 

väg i mötet med eleven. [Kvinna, född 1973] 
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Ex. 2. Jag har under min högskoleingenjörsutbildning läst kurser som helt eller 

delvis varit på engelska. Dessa kurser har inte känts svårare för mig än om de hade 

varit på mitt modersmål, svenska. […] Att redogöra för mänskliga rättigheter, 

beskriva nutida och historiska samhällsfrågor känns som en självklarhet. Söka fakta 

och sammanställa dessa är något som jag gjort dagligen under min studieperiod. 

Därför anser jag att min reella kunskap är helt jämförbar med kraven för godkänt i 

Samhällskunskap A. [Man, född 1971] 

 
Ex. 3. Jag anser att jag under pågående studier på Beteendevetenskaplig grundkurs 

[…] visat att jag inte har några problem att klara av den typ av matematik som krävs 

för studier i exempelvis Metod. [Kvinna, född 1977] 

 
Ex. 4. Jag har sedan augusti 94 studerat och arbetat heltid som ArtDirector med 

marknadsföring och reklam. Mina arbetsuppgifter har till stor del bestått i att 

utifrån dokumentation och marknadsundersökningar sammanfatta och utvinna ett 

kärnbudskap som jag sedan skapat kommunikativ marknadsföring av. […] Mina 

kontaktpersoner har ofta varit högt uppsatta personer såsom Marknadschefer, 

Divisionschefer, vVD och VD så kraven på professionalism både när det gäller 

skriftlig samt muntlig framställning har varit högt ställda. [Man, född 1972] 

 

Som vi märker förhåller sig sökande på olika sätt till behörighetskraven. Vissa är mycket 

medvetna om vilka gymnasiekurser de saknar och för ett resonemang utifrån det, medan andra i 

mer generella termer beskriver sitt kunskapskapital. När det gäller högskolepersonalens 

inställning till redogörelser för kunskaper kommenterar en av intervjupersonerna exempel 1 på 

följande sätt: 

 
Informant: Så när jag har bedömt matematik har det ju varit viktigt med någon som 

till exempel haft ett eget företag och jobbat med budget och sådant, så man vet att 

personen kan jobba med matematik. Det här visar ju ingenting som handlar om 

varken matematik eller samhällskunskap. Det här är ju bara om personlig 

utveckling. 

PA: ja, ganska yrkesspecifik 

Informant: Ja, det kan man säga. Men det är ju ingenting som borde vara till grund 

för att ha den grundläggande behörigheten tänker jag. 

 

En annan kommenterar Ex. 3: 

 
Informant: Hon hänvisar till att hon läst beteendevetenskaplig grundkurs och att 

hon inte har några problem med det. Det kan nog vara så. Men jag tycker att det 
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blir orimligt om vi inför en ny ordning här där studier på andra 

universitetsutbildningar skulle vägas in vid ansökan till det här programmet. Det 

finns en del som säger att de har gått på en av våra steg 1-kurser och att de är 

jätteintresserade och tycker att de har reell kompetens och har visat att de kan läsa 

den här typen av litteratur. Det tycker inte jag känns angeläget.  

 

De som gör bedömningarna verkar, om vi ska tro intervjupersonerna, ställa höga krav på de 

sökandes medhavda kunskapskapital. Som vi ser gäller detta även när den sökande visat att 

vederbörande har utbildningskapital i form av högskoleutbildning. Återigen om exempel 3: 

 
Informant: Och det finns ingen särskild anledning, tycker jag, att just den här tjejen 

som så vitt jag förstår skulle kunna fixa sin MaB81 och söka till våren istället, skulle 

få företräde till intervjuantagning, före någon som har läst sin MaB och kommer 

över ribban och är behörig alltså, och kommer till intervju.82

  

En annan av de intervjuade kommenterar inställningen till att bevilja behörighet genom reell 

kompetens: 
Informant: Vi har ju i princip inte sagt ja till någon när det gäller reell kompetens 

eftersom vi har så många som söker, så det är nästan omöjligt att komma in i alla 

fall. Jag kommer ihåg några som jag har sagt nej till, men jag kommer inte ihåg 

någon som jag har sagt ja till. […] Om man börjar tänka på vad de läser på MaA så 

är det ju ändå rätt mycket svårare än att lägga ihop, plus och minus.83 Om man 

skulle vara stenhård på det så skulle det ju inte finnas nästan någon reell kompetens 

som skulle vara okej om man inte har läst på skola. 

 

Ganska få av skälen till varför man inte har beviljat ansökningar om reell kompetens handlar om 

huruvida den sökande har kunskaper som motsvarar behörighetskraven. Istället förs andra skäl 

fram som handlar om rättvisa i förhållande till alla de andra sökande och att det redan finns så 

många sökande att det skulle vara verkningslöst att bevilja behörighet eftersom de sökande ändå 

inte skulle komma in. Det tycks också finnas en syn på reell kompetens som ett sätt att sänka 

behörighetskraven, vilket visar sig i det sistnämnda utdraget där intervjupersonen menar att det, 

om man skulle vara ”stenhård”, knappast skulle finnas någon reell kompetens. I alla fall inte när 

det gäller matematik. 

                                                           
81 Här åsyftar intervjupersonen gymnasiets B-kurs i matematik. 
82 Det program som ansökan handlar om har intervjuantagning, vilket innebär att samtliga behöriga sökande som når 
upp till en viss poäng på högskoleprovet kallas till intervju. Det är efter resultatet på intervjun som urvalet görs 
mellan de sökande. 
83 Gymnasiets A-kurs i matematik. 
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Förklaringar 

De allra flesta sökande saknar formell behörighet, vilket ju är ett kriterium för att bli bedömd 

utifrån reell kompetens (även om det finns undantag som kan ha att göra med missförstånd kring 

vad validering av reell kompetens är), och det finns olika exempel på hur de sökande beskriver 

orsakerna till avsaknaden av formell behörighet. Vissa anger misslyckanden i skolan som är av 

personlig karaktär medan vissa hänvisar till omgivande faktorer:  

 
Ex. 5. Att jag inte klarade Engelskan beror även på att det hände mycket i min 

omgivning vid tidpunkten då jag läste kursen. Min mamma gick in i en djup 

depression på sommarlovet mellan andra och tredje året på gymnasiet. Detta 

medförde att jag fick ge upp mycket av min tonårslivsstil och växa upp och ta 

mycket ansvar hemma. Jag har två små bröder som behövde kärlek och omtanke 

och maten var tvungen att lagas och disken diskas och tvätten tvättas. [Kvinna, 

född 1983] 

 
Ex. 6. I gymnasiet var jag inte intresserad av skola och plugg utan spenderade all 

min lediga tid framför datorn. Ett av mina stora intressen var och är 

problemlösning, programmering stillade det behovet. [Man, född 1978] 

 
Ex. 7. Fram tills nu hade skolan haft en avgörande roll för min utbildning, men jag 

såg fler och fler tecken på att den kunskap jag inhämtat på annat håll hunnit ifatt 

och passerat läroplanen. Studietakten var inte längre tillräckligt hög för att uppfylla 

mitt behov av ny kunskap. Detta resulterade i att jag såg mindre och mindre 

mening med att spendera åtta timmar om dygnet på en plats där jag i stort sett bara 

satt av tiden för att uppfylla en obligatorisk närvaroplikt utan att lära mig något nytt 

av värde, så jag började helt enkelt att skolka. [Man, född 1978] 

 
Ex. 8. Jag har ingen grundläggande behörighet för högskolestudier pga. att jag blev 

erbjuden fast jobb som sjuttonåring. Och det var ju lockande att jobba och tjäna 

pengar. Jag jobbade 3 år som svetsare i en verkstad men med tiden började jag att 

vantrivas. Att jobba med döda ting var inget för mig. [Man, född 1981] 

 

Exemplen visar att de sökande beskriver avsaknaden av behörighet som något positivt, något 

som givit dem andra värdefulla erfarenheter och insikter, med andra ord andra former av kapital. 

I samtliga av exempel 5-8 gör de sökande anspråk på andra kapitalarter och det faktum att de 

beskriver dessa erfarenheter torde vara försök att konvertera dessa till det utbildningskapital de 

gått miste om genom sina misslyckanden i gymnasieskolan. Även om själva orsaken till att den 

sökande inte är behörig, trots det kapital vederbörande skaffat istället, egentligen inte är relevant 
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för bedömningen tycks det bland många finnas en vilja att förklara varför de inte har betyg i vissa 

ämnen. Med tanke på att vissa också försöker vända ”misslyckandet” till något positivt kan vi 

anta att några av de sökande föreställer sig att detta kan komma att underlätta bedömningen.  

 

När det gäller intervjupersonerna kommenterar ingen det faktum att vissa sökande förklarar 

varför de är obehöriga. Vi bör därför anta att dessa försök till konvertering av kapital knappast 

har någon betydelse för bedömningen, men samtidigt att det finns ett stort gap mellan vad 

sökande och beslutsfattare uppfattar som relevant vid behörighetsbedömningar. 

Social kompetens 

Social kompetens ska, precis som orsakerna till obehörigheten, inte ha med möjligheterna till 

framgång vid validering av reell kompetens att göra. Trots det är det vanligt att sökande försöker 

övertyga mottagaren om sin lämplighet och förträfflighet genom att just hänvisa till social 

kompetens och motivation. Detta kan dels bero på att de sökande missuppfattat vad validering 

är, dels på grund av att många av de sökande föreställer sig att universitetet förväntar sig att de är 

socialt kompetenta. Social kompetens ska i det här sammanhanget inte förstås som synonymt 

med socialt kapital, även om den sociala kompetensen kan vara en förutsättning för att tillägna sig 

socialt kapital. Det kan också bero på att de sökande formmässigt förhåller sig till en 

ansökningstradition (som kan vara hämtad från yrkeslivet) som bygger på att vissa delar, 

exempelvis social kompetens, förväntas finnas med i en självframställning.84 Men vi måste också 

utgå ifrån att de sökande som hänvisar till social kompetens föreställer sig att det ingår i 

beslutsfattarnas värdeskala (som jag beskriver i föregående kapitel) och är relevant och viktigt för 

möjligheten att bli behörig.  

 
Ex. 9. Som person är jag positiv, nyfiken, målmedveten och engagerad. [kvinna, 

född 1970] 

 
Ex. 10. Som person är jag lyhörd och pedagogisk i mitt sätt att uttrycka mig, har 

även lätt för att läsa människor. [Kvinna, född 1973]    

 

Ex. 11. Jag har alltid haft lätt att inhämta nya kunskaper samt, viktigast av allt, ett 

brinnande intresse för det. [Man, född 1978] 

 

                                                           
84 Jfr: Arbetsmarknadsstyrelsen, ”Vad innehåller en meritförteckning/CV?”, 
http://afi3.ams.se/Jobbsokaren/Tips/VadInnehallerMeritforteckning.aspx, tillgänglig 2005-05-03 
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Ex. 12. Det går inte att beskriva med ord hur lycklig jag skulle bli, mycket har gått 

emot mig i livet och jag hoppas att vinden vänder snart för jag orkar hur mycket 

som helst. [Kvinna, född 1983] 

 

Även om många av de sökande uppfattar social kompetens som en viktig del av den reella 

kompetensen verkar det, om vi utgår från intervjupersonerna, nästan ha motsatt effekt: 
 

Informant: Vi är vana vid att folk lanserar sig, det är ju det vi jobbar med också. Så 

jag tror inte att det går att till exempel att skriva ett snyftbrev till mig som den där 

killen gjorde som hade handikappade barn och så vidare, för att han skulle gå här 

och just vår inriktning, det går inte, då får han nej. Det är ju snarare så att det 

nästan kan bli åt andra hållet. Så ska det ju inte vara, det ska ju vara rättvist, det ska 

ju inte vara för personliga omständigheter. Utan det ska ju finnas något som 

handlar om just ämnet som de har med sig från sin arbetsbakgrund eller privatliv 

och att de kan visa det i skrift. […] jag tror faktiskt att vi är bättre på, än en del 

andra, att inte falla för just den här typen av brev. 

  

En av intervjupersonerna svarar på frågan om huruvida redogörelser för de sökandes sociala 

kompetens har betydelse för bedömningen: 

 
Informant: ja det alltså, men det gör det ju... inte. Nej, det gör det inte när det gäller 

behörigheten. Nej, det gör det inte. Nej, alltså jag tycker, nej. Svaret är nej.85 

 

Det tycks alltså bland intervjupersonerna finnas en viss enighet kring att social förmåga, och i 

längden socialt kapital, inte har betydelse. Anledningen till att den sistnämnda intervjupersonen 

tvekar och tillrättalägger sitt svar tror jag har att göra med att vederbörande blandar ihop 

behörighet och urval, och i det här fallet urval genom intervju. Det finns nämligen inget annat i 

intervjun som tyder på att motivation skulle ha betydelse för bedömningen.  

 

När det däremot handlar om motivationens betydelse för att klara studierna, vilket ju skulle 

kunna kopplas till behörighetskraven, noterar en av intervjupersonerna att den kan ha betydelse 

för vissa kurser:  

 
Informant: Det har ju varit ett par studier på de här dispensade folket,86 om det har 

varit någon skillnad i studieresultaten för dem, men det har man inte kunnat påvisa. 

                                                           
85 Detta intervjuutdrag är inte omskrivet för att passa skriftspråk. Anledningen är att jag ansett det viktigt att få fram 
den tvekan som intervjupersonen ger uttryck för. 
86 Med ”det dispensade folket” menar intervjupersonen de sökande som för vilken man beviljat undantag för ett eller 
flera behörighetskrav. (Se Högskoleförordningen 7 kap, 3 §)  

    45 
 



Det är väl så att i de mjukare ämnena så är intresset och viljan att studera väl så 

viktigt som det formella betyget. Däremot är det klart att om man inte har läst 

grundläggande kemi och hamnar i en läkarutbildning så är det illa […] Men 

måhända att man i andra ämnen kan klara sig utan historia eller någonting sådant. 

 

Detta resonemang har tydliga beröringspunkter med grundtankarna i den så kallade 25:4-regeln 

som innebär att den som är minst 25 år gammal och har arbetat i minst fyra år anses ha 

grundläggande behörighet (se kapitel tre). Sammantaget pekar detta på ett problem när det gäller 

gränsdragningar mellan å ena sidan reell kompetens (att ha kunskaper motsvarande 

behörighetskraven) och å andra sidan reglerna om dispens (att göra undantag för ett eller flera 

behörighetskrav med anledning av att den sökande ändå anses klara utbildningen). Det pekar 

också på en potentiell förvirring om vilket som är vad. Låt oss säga att en sökande beskriver en 

stark motivation i sin ansökan. För bedömningen av reell kompetens är detta oväsentligt eftersom 

det nödvändigtvis inte visar att vederbörande når upp till behörighetskraven. Däremot kan, enligt 

intervjupersonens resonemang ovan, motivation och intresse vara fullt tillräckligt för att den 

sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig en kurs (i något av de ”mjukare” ämnena) och då 

kan dispens vara aktuellt. Motivationen skulle också kunna ses som ett sätt för de sökande att visa 

att de har förutsättningar att tillägna sig kapital, även om de för närvarande inte innehar 

tillräckligt för att få inträde till fältet. Denna oklarhet kan också till viss del förklara den 

förutnämnda intervjupersonens tvekan kring huruvida motivation och social kompetens har 

betydelse för bedömningen av reell kompetens. 
 

Som jag nämnt ovan finns det skäl att tro att många sökande förhåller sig till en norm hämtad 

från yrkeslivet när det gäller ansökningshandlingars formmässiga utseende. Detta konstateras 

också av en av intervjupersonerna: 

 
Informant: Det här är ju lite som man skriver när man söker jobb, det är en typisk 

sån anställningsansökan. Det är ju så att vi ska ta bort intervjuantagningen och då 

kan det hända att vi hamnar i ett annat läge. Men som jag tänker om de här nu har 

vi ju för många sökande så vi måste ju på något sätt sortera bland dem. Och det har 

vi gjort genom att just sänka ribban lite grann, så att vi väljer bland fler. Och sen får 

man komma med detta till intervjun. Det är i intervjun som hon får visa detta och 

berätta om detta tänker jag. 

 

Intervjupersonen menar alltså att det sätt som den sökande presenterar sig på bättre lämpar sig 

för intervju, och därmed urval, än för reell kompetens och behörighet, men menar också att det 
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när intervjuantagningen försvinner kan bli relevant att se till dessa aspekter även i andra 

sammanhang. 

Framtiden 

Vissa sökande försöker indirekt hävda sin lämplighet för en viss utbildning genom att hänvisa till 

en framtida yrkesroll och de förtjänster som en viss yrkeskår skulle ha av just dem. Detta 

tillvägagångssätt får ibland också funktionen av att beskriva den sökandes motivation. 

 
Ex. 13. Det är en brist på teckenspråkliga socionomer i landet och jag har sett att 

behovet är stort. Jag är övertygad om att jag kommer att klara utbildningen och bli 

en tillgång i det sociala arbetet i landet. [Kvinna, söker till socionomprogrammet] 

 

Ex. 14. Jag ser mig själv som en god medmänniska och jag tror att jag kommer att 

bli en bra läkare i framtiden. Mitt högsta mål är att kunna möta patienter med en 

professionell attityd och att kunna tillgodose det bästa för patientens behov. 

[Kvinna, söker läkarprogrammet] 

 

Ex. 15. Jag anser att jag har stora medicinska förkunskaper som jag skaffat mig i 

min undersköterskeutbildning med hjälp av en stark vilja och ett brinnande intresse 

för att jobba med människor samt hjälpa människor. [Man, söker 

sjuksköterskeprogrammet] 

 

Som vi märker rör det sig i huvudsak om utbildningar vid hälsouniversitetet, och gäller det 

framtida arbetet med människor. Bland sökande till andra utbildningar förekommer detta 

tillvägagångssätt inte alls. Intressant är emellertid att dessa framtidsplaner skulle kunna ses som 

ett sätt för de sökande att visa att de lever upp till de krav som en framtida position ställer. Med 

andra ord försöker de visa att de motsvarar fältets inträdeskrav, i alla fall såsom de uppfattar 

dessa. 

 

Ingen av intervjupersonerna har kommenterat denna typ av redogörelser, men givet deras tidigare 

resonemang torde de inte ha någon betydelse för möjligheten att bli behörig.  

Övriga anspråk 

Det finns också några exempel på sökande som hänvisar till erfarenheter, uppväxtmiljö och en 

kombination av faktorer. 

 
Ex. 16. För att veta vart och hur man driver sin verksamhet samt för att ha 

möjlighet till finansiering krävs att man skrivit en utförlig och ”säljande” 
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affärsplan. Detta har jag gjort och det medgav till finansiering. [Man, söker till 

civilekonomprogrammet] 

 

I just detta fall får vi veta att personen har kunskaper som gjort att han kunnat skriva en säljande 

affärsplan vilket i sin tur har gjort att han fått finansiering. Vi får också implicit veta att han drivit 

ett företag, vilket inte primärt är relevant, men däremot syftar till att säga något om motivation 

och initiativförmåga. Den sökande hänvisar till ett visst kunskapskapital, men också att detta 

kapital investerats och givit tillträde till en ny position (i det här fallet en position som 

småföretagare). Detta visar att personen dels försöker visa på sin förmåga att konvertera en 

kapitalart till en annan, men också indirekt att vederbörande ökat sin kapitalvolym genom detta. 

 
Ex. 17. Jag är född och uppvuxen i Djursholm, dryga milen norr om Stockholm. 

Mamma har arbetat på Sveriges Television i 40 år, pappa har drivit egna 

verksamheter i 15 år. [Man, född 1978] 

 

Genom att hänvisa till sina föräldrars positioner inom sina respektive fält antyder den sökande att 

vederbörande har en viss kapitalvolym. För att avgöra hur stor volymen är måste man dock 

känna till hur föräldrarnas positioner förhåller sig till andra positioner inom respektive fält, och 

en sådan beskrivning ryms dessvärre inte i denna studie. Utifrån en bedömning av reell 

kompetens ska denna typ av anspråk inte vara relevant, men den sökande har uppenbarligen 

utgått ifrån att det har betydelse. Däremot kan vi utifrån teorin i kapitel fyra konstatera att 

kapitalvolym har betydelse för inträdet till en viss position inom ett fält. Ser vi till 

intervjupersonerna verkar dock inte heller denna typ av anspråk vara betydelsefulla för 

möjligheten att bli behörig. 

Positioner i förhållande till mottagaren 

Som nämnts flera gånger tidigare skiljer sig ansökningsbreven åt. Men det är inte enbart form och 

innehåll som varierar utan också, fast betydligt mer subtilt, vad jag vill kalla för ”självförtroende” 

och som handlar om hur de sökande förhåller sig gentemot mottagaren. Denna aspekt är dock 

svår att sätta fingret på eftersom den handlar om det helhetsintryck läsaren får av en text. Alltså 

handlar det om en kombination av de ovan nämnda försöken att övertyga mottagaren om den 

sökandes lämplighet, språkliga nyanser och tonlägen. Det största bekymret vid en analys som 

denna ligger i att ställa upp kriterier för vad som är uttryck för bra och dåligt självförtroende. 

Uttrycken ligger mer i tonfallet bakom texten som sådan, och en sökande kan beskriva 

familjeförhållanden och orsaker till obehörighet på ett mycket ödmjukt och vädjande sätt utan att 

för den sakens skull ge uttryck för ett dåligt självförtroende. Jag ska försöka redogöra för vari 
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skillnaderna ligger genom att referera några ansökningar som jag tycker skiljer sig åt just med 

avseende på den sökandes tonläge. Värt att notera är att det som jag benämner som 

självförtroende inte åsyftar de sökandes psykologiska karaktäristika. Vad jag menar när jag 

använder begreppet är snarare en position som kan ses som ett resultat av de sökandes kunskap 

om regelverken.  

 

Ex. 18. En av de sökande beskriver på ett avskalat sätt sina kunskaper i relation till kursplaner för 

de gymnasiekurser som vederbörande saknar. Ansökningen består av citat från betygskriterierna 

för nämnda kurser med efterföljande resonemang om hur den sökande har tillägnat sig 

kunskaperna. De kurser som behandlas är EngB, ShA och SvB. Den sökande avslutar ansökan på 

följande sätt: ”Det känns som att detta dokument är mitt främsta argument för att min reella 

kunskapsnivå motsvarar Svenska B.” Det intryck jag som läsare får är att den sökande behärskar 

de begrepp som är relevanta i sammanhanget samt att vederbörande inte uttrycker något tvivel. 

Således en ansökan som uttrycker självsäkerhet.  

 

Ex. 19. En annan sökande har i punktform mycket sakligt beskrivit sin yrkesmässiga kompetens, 

eller snarare sitt kunskapskapital, som handlar om att arbeta med människor. Däremot saknas de 

resonemang som fanns i den förra ansökan, nämligen det kopplat till vilka gymnasiekurser som 

saknas. Den sökande beskriver vidare hur bra vederbörande skulle passa i sin blivande yrkesroll, 

vilket jag uppfattar som ett försök att övertyga sig själv, snarare än universitetet, om sin 

lämplighet. Denna ansökan ger inte på samma sätt som den tidigare nämna känslan av 

självsäkerhet. 

 

Ex. 20. En tredje ansökan består av en e-postkonversation mellan den sökande och en 

handläggare på Studentcentrum i vilken den sökande beskriver på vilket sätt vederbörande har 

fått kunskaper motsvarande gymnasiets spanskundervisning. Den sökande beskriver en 

utbildningsbakgrund i Spanien och förklarar mycket detaljerat statusen på den skola där studierna 

bedrivits. ”Deras kurser beviljar CSN-stöd och är även godkända och kontrollerade av Cervantes Institutet, 

CEELE (Calidad en la Enseñanzo de Español como Lengua Extranjera) och AEEA (Asociación de 

Escuelas de Español de Andalucía.”. Slutligen undrar den sökande om detta räcker för behörighet till 

det sökta programmet. Den sökande har helt utelämnat alla andra former av anspråk och hela 

ansökningen är formulerad som ett uttryck för självsäkerhet och den är också direkt kopplad till 

de gymnasiekurser som saknas.  
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Som vi märker utstrålar ansökningar som direkt kan kopplas till de gymnasiekurser som de 

sökande saknar större självförtroende än de som inte gör det. Således blir kriteriet för vad som 

karaktäriserar en självsäker ansökan förmågan att väva samman beskrivningen av sitt kapital till 

de gymnasiekurser man saknar. Ska man dra det till sin spets kan man koppla de sökandes 

självförtroende i ansökningssituationen till deras position i förhållande till högskolan. Förmågan 

att leta fram information om hur validering av reell kompetens fungerar blir till viss del en 

avgörande faktor för med vilket självförtroende en sökande kan åberopa reell kompetens. Om vi 

till detta lägger de teoretiska resonemangen om samhällets fördelningsstrukturer för kulturellt 

kapital kan vi anta att personer med akademiskt utbildade föräldrar i högre grad än andra har 

tillägnat sig de verktyg som krävs för informationssökning. Därmed tycks de, i det här 

sammanhanget, kunna inta en position gentemot högskolan som ger de en fördel. Personer som 

saknar verktygen för informationstillägnande kommer givet detta att inta en underordnad 

position gentemot högskolan. Det bör dock nämnas att detta är en grov generalisering som vilar 

på ett mycket begränsat empiriskt material. Jag har dessutom inte ägnat denna analys lika stor 

omsorg som den som jag tidigare redogjort för, varför jag vill vara försiktig när det gäller att dra 

slutsatser.  

 

En av intervjupersonerna berör betydelsen av självförtroende (och således förmågan att hitta och 

presentera relevant information) för möjligheten att bli behörig: 

 
Informant: Ja, alltså en nivå är ju de som vet om att man kan ta sig fram de här 

andra vägarna och som är duktiga på att trycka på. […] Så är det ju klart att det 

beror på hur smarta de är och vad de har för stöd runt omkring sig också.  

 

Förmågan att ta sig fram ”de här andra vägarna” måste, tror jag, förstås som förmågan att hitta 

och presentera relevant information, och således tycks den sökandes position, eller 

självförtroende om man så vill, ha betydelse för möjligheten att bli behörig. 

En kompletterande bild 

Detta stycke har ingen direkt beröringspunkt till vare sig syfte eller frågeställningar, utan 

ändamålet är istället till att blottlägga två tendenser som faller utanför de ovan redovisade 

kategorierna och kapitalanspråken. Dessa är kopplade till såväl frågan om hur sökande 

presenterar sig som vad de presenterar och belyser några skillnader mellan kvinnliga och manliga 

sökande. Jag analyserar dock inte dessa, just eftersom de faller utanför syftet, utan nöjer mig med 

att redogöra för dem eftersom de kan utgöra uppslag till fortsatta undersökningar.  
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När det gäller att beskriva sig själva och sin bakgrund är det bland kvinnliga sökande vanligare att 

redogöra för civilstånd och familjeförhållanden än bland manliga sökande. Det gäller i synnerhet 

äldre kvinnliga sökande (äldre än 30 år). På det hela taget är kvinnor mer målande i sina 

beskrivningar. En inte särskilt avlägsen tanke är att koppla detta till de sökandes självförtroende, 

men självförtroendet bygger, som tidigare nämnts, på tonlägen snarare än på vad de sökande 

presenterar.  

 

En ytterligare skillnad som jag tidigare nämnt gäller utbildningar som leder till arbeten med 

människor. I ansökningar till dessa utbildningar är det vanligt att de sökande resonerar kring sina 

möjligheter och förtjänster i en framtida yrkesroll. Eftersom fler kvinnor än män söker dessa 

utbildningar (främst inom vård och omsorg) är det också på det hela taget vanligare att kvinnor 

nämner sin framtida yrkesroll.  

Intervjupersonerna 

Så här långt ser vi att intervjupersonerna varit ganska återhållsamma med att bevilja behörighet 

vilket också en av intervjupersonerna uttrycker:  

 
Informant: Då var det så att jag rådgjorde med de på fakulteten, och de rådde mig 

att vara ganska restriktiv kan man säga. Och jag kan inte erinra mig att det fanns 

någon [ansökan] där jag tänkte att det här är jätteangeläget. 

 

En av intervjupersonerna uttrycker, vilket nämns ovan, att det nästan inte skulle finnas någon 

reell kompetens om de som gör bedömningarna skulle vara ”stenhårda”. Intervjupersonen menar 

att det enda sättet att tillägna sig de relevanta kunskaperna i så fall skulle vara inom 

utbildningssystemet. Detta kontrasterar emellertid mot en annan intervjuperson som, vilket 

nämnts tidigare, uttrycker tvivel inför att värdera andra universitetsstudier. En annan av 

intervjupersonerna nämner också detta i relation till vad man måste förstå som högskolans 

allmänna inställning till att göra bedömningar av reell kompetens:  
 

Informant: Och vi märker ju det att ju längre ut i organisationen vi kommer desto 

njuggare inställning har man till att överhuvudtaget värdera någon annan kunskap 

än den som har givits i huset. Och det gäller ju inte minst utländsk utbildning. Lund 

går bra, men Köpenhamn87, då börjar det... 
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Denna ovilja att arbeta med validering av reell kompetens bekräftas också av andra 

intervjupersoner:  

 
Informant: Men det är ju aldrig någon som har berättat för mig hur man ska göra 

det här, utan det här är en massa beslut som har blivit pådyvlade oss och som inte 

vi gillar alls egentligen. […] Jag tycker egentligen det här är en jättestor arbetsbörda 

och det finns ju inte någon rättssäkerhet alls i det om man säger så, att folk blir 

bedömda lika. Det tycker jag inte. Sen försöker jag vara ärlig mot mig och mot de 

jag hanterar. 

 

Oviljan, som i detta fall tar formen av uppgivenhet över tidspress och därigenom svårigheterna i 

att göra rättvisa och rättssäkra bedömningar, verkar vara riktad uppåt i universitetshierarkin 

snarare än mot de personer som åberopar reell kompetens. Intressant är dock att personerna 

bakom de närmast ovanstående citaten menar att det finns en ovilja, men att de själva egentligen 

inte ställer upp på den. Frågan är bara var någonstans de personer finns som gör det? Detta bör 

också ställas i relation till Rekryteringsdelegationens slutrapport i vilken man konstaterar att det 

på många håll tycks finnas ett informellt motstånd mot idén om att en blandad studentpopulation 

skulle öka kvaliteten på utbildningen. Utifrån en större samhällelig utgångspunkt skulle vi också 

kunna se detta som ett tecken på vad Bourdieu kallar en omedveten social och kulturell 

reproduktion. Alltså en strävan mot att reproducera de inom högskolan för närvarande rådande 

normerna och därigenom välja människor som passar in i ”kårandan”.  

Okunskap 

Utifrån intervjuerna kan vi göra ett ytterligare konstaterande som inte direkt har betydelse för 

möjligheten att svara på de i inledningen uppställda frågeställningarna, men som ändå förtjänar 

ett omnämnande. Snarare, skulle jag vilja säga, kan detta konstaterande användas som politiskt 

slagträ. Det handlar om högskolepersonalens bristande kunskap i vad validering är och hur 

bedömningar ska göras. En av intervjupersonerna har redan nämnt att ingen berättat för 

vederbörande hur validering ska gå till, men fler uppvisar stor okunskap och jag har under 

intervjuerna fått förklara skillnaderna mellan exempelvis reell kompetens och undantag, mellan 

behörighet och urval och mellan validering av reell kompetens och alternativt urval.  

 

Att intervjupersonen blandar ihop begreppen alternativt urval, reell kompetens och undantag 

måste ses i ljuset av det som jag med hjälp av andra intervjupersoner tidigare beskrivit som en 

tung arbetsbörda. Naturligtvis är det allvarligt att de som har ansvar för att göra bedömningar av 

                                                                                                                                                                                     
87 Här avser intervjupersonen Lunds respektive Köpenhamns universitet. 
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sökandes kunskaper själva inte vet vad som ska ligga till grund för bedömningarna. I slutändan 

leder ju detta sannolikt till godtyckliga bedömningar och bristande rättssäkerhet för de sökande, 

vilket också en av informanterna påpekar. Emellertid tror jag att problemet måste adresseras till 

en högre nivå, antingen till högskoleledningen som ansvarar för prioriteringar i verksamheten 

eller till regeringsnivån som ansvarar för högskolornas ekonomiska förutsättningar. Det finns 

också, måste nämnas, ett problem med giltighetsanspråket i detta. Det är, milt uttryckt, vanskligt 

att dra generella slutsatser utifrån endast ett empiriskt exempel. Emellertid har jag vid två av tre 

intervjutillfällen fått förklara skillnader mellan behörighet och urval för intervjupersonerna. Andra 

personer jag talat med, trots att samtalen inte direkt ligger till grund för denna studie, bekräftar 

också att kunskapen är låg bland dem som gör behörighetsbedömningar när det gäller särskild 

behörighet. En betydande skillnad finns när det gäller grundläggande behörighet som, vilket 

tidigare nämnts, bedöms av universitetets antagningsavdelning. Jag tror att vi måste utgå ifrån att 

de personer som arbetar på antagningsavdelningen mer frekvent gör denna typ av bedömningar 

och ansvarar också för andra typer av tillgodoräknande och motsvarandebedömningar. Därför 

kan vi också anta att dessa personer har större kunskap om skillnader mellan olika regler. 
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6. Resultat 
Jag kan utifrån den studie som jag genomfört peka på en rad slutsatser av såväl vetenskaplig som 

politisk relevans. Vissa av dem knyter direkt an till studiens syfte (att undersöka hur validering av 

reell kompetens förhåller sig till den sociala snedrekryteringen och kan ses som ett uttryck för 

högskolans sociala reproduktion), och vissa gör det inte. Eftersom validering av reell kompetens 

är ett tämligen nytt fenomen inom den svenska högskolan, och därtill ett viktigt instrument för 

att göra studier möjliga för fler, anser jag det vara viktigt att redogöra för de slutsatser som kan ha 

betydelse för det fortsatta utvecklingsarbetet. Genom denna positionering ansluter jag mig också 

till samma syn på högre utbildning som den svenska regeringen givit uttryck för, nämligen att 

högre studier bidrar till personlig utveckling, ett kritiskt förhållningssätt gentemot omvärlden, ett 

ökat samhällsengagemang och en stärkt demokrati. Jag vill dock inte helt blunda för det 

kontrasterande synsätt som ser utbildningsväsendet som ett sätt för de redan dominerande sociala 

skikten att vidmakthålla sin dominans och sin symboliska makt. Med andra ord ett synsätt som 

ger uttryck för en inte alls lika positiv framtidsbild.  

Syftet och frågeställningarna 

Studiens syfte är att utifrån mönster i det empiriska materialet säga något om hur validering av 

reell kompetens förhåller sig till högskolans sociala snedrekrytering. De frågeställningar jag använt 

mig av, och som jag snart ska besvara, kan tillsammans ge svar på syftet. Men för sammanhanget 

är det också viktigt att beakta dels beskrivningen av högskolans sociala snedrekrytering (som 

återfinns i kapitel tre) och den övergripande analys av den svenska högskolans attityder som inte 

direkt kan kopplas till studiens syfte, men som får funktionen att applicera Bourdieus teorier på 

svenska förhållanden (denna analys återfinns i kapitel fem). Jag redogör här för ”svaren” på 

frågeställningarna i tur och ordning och kopplar dem sedan till syftet. Slutligen diskuterar jag 

huruvida premissen om högskolans sociala reproduktion, som också varit en fråga till det 

empiriska materialet, kan anses vara en rimlig premiss. Det är viktigt att påpeka att alla slutsatser 

måste ses i ljuset av att undersökningen endast omfattat ett ganska litet antal ansökningar och 

beslutsfattare vid ett av Sveriges 40-tal universitet och högskolor.    

Frågeställning 1: Vad formulerar de sökande? 

Som jag nämnt vid otaliga tillfällen skiljer sig ansökningshandlingarna åt (vilket inte är särskilt 

konstigt eftersom det rör sig om individer med olika bakgrund som söker till olika utbildningar). 

Dock ger teorin om kapital och kapitalkonvertering användbara verktyg för att urskilja mönster i 

materialet. Det vanligaste tillvägagångssättet bland de sökande är att visa upp och försöka 
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investera specifikt kunskapskapital eller tidigare utbildningskapital. I praktiken betyder det att de 

sökande hänvisar till kunskaper de fått vid tidigare yrkeserfarenhet eller vid tidigare utbildning, 

exempelvis beskriver en sökande att vederbörande är utbildad art director och också har arbetat 

som detta. Många förklarar också frånvaron av formell behörighet som ett sätt att tillägna sig 

andra kapitaltyper. Även i dessa fall rör det sig om specifikt kunskapskapital, exempelvis beskriver 

en sökande att vederbörande istället för att gå färdigt gymnasiet arbetat som svetsare. En annan 

strategi som är ganska vanlig bland de sökande är att hävda och beskriva sin sociala kompetens 

och sin motivation. Jag har valt att inte betrakta den sociala kompetensen som socialt kapital i sig, 

men däremot som ett medel för att tillägna sig socialt kapital. Motivationen används däremot 

som ett sätt att visa att de sökande har förutsättningar för att tillägna sig kapital. Vissa sökande 

beskriver också sin framtida yrkesroll (främst förekommande när det gäller ansökningar till 

medicinska yrkesutbildningar som läkare och sjuksköterska, men också i vissa fall socionom). Ett 

sätt att betrakta dessa redogörelser är att se dem som ett sätt för de sökande att i förhand 

underordna sig spelreglerna i det fältet som universitetsstudierna formellt sett ger tillträde till. 

Genom att beskriva den framtida yrkesrollen uppfattar de sökande att de lever upp till fältets 

inträdeskrav. 

 

När det gäller frågeställningens bisats som handlar om ”hur” de sökande formulerar sina 

ansökningar, har jag valt att utgå från deras självförtroende, eller deras position i förhållande till 

mottagaren. Självförtroendet verkar vara kopplat till hur väl ansökningarna utgår ifrån det som de 

enligt regelverket ska utgå ifrån, nämligen vilka av gymnasiets kurser som saknas för formell 

behörighet och hur den sökande anser sig tillägnat sig samma kunskaper utanför skolsystemet. I 

längden handlar det naturligtvis om hur väl den sökande kan tillgodogöra sig information om 

behörighetskraven och hur orienterad vederbörande är i regelsystemen. Det tydligaste exemplet 

är en sökande som sedan tidigare har en civilingenjörsexamen och som uteslutande har utgått 

från gymnasiets kursmål i sin ansökan. Eftersom kunskap om och framgång i utbildningssystemet 

enligt Bourdieu kräver ett visst kulturellt kapital som investeras och konverteras till 

utbildningskapital kan man också använda denna kategori om de sökandes självförtroende som 

en måttstock på deras innehav av kulturellt kapital. Jag har dock medvetet valt att bara beskriva 

detta kortfattat eftersom den huvudsakliga analysen ägnats åt vad-frågor snarare än hur-frågor.  

Frågeställning 2: Hur motsvarar dessa presentationer högskolepersonalens krav? 

Man kan genom att jämföra ansökningar och intervjuer urskilja en ganska stor diskrepans mellan 

de sökandes uppfattningar om förväntningar och förväntningarna i praktiken. Som jag nämnt 

tidigare måste man utgå ifrån att de sökande i sina ansökningar försöker leva upp till 
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förväntningarna, men också att de förhåller sig till en vedertagen ansökningsform från yrkeslivet. 

Jag tror dock att de flesta av de sökandes anspråk, exempelvis social kompetens, finns där därför 

att vederbörande faktiskt tror att de har betydelse för bedömningen. Om vi däremot ser till hur 

informanterna resonerar tycks deras intresse enbart vara riktat mot de sökandes kunskapskapital. 

Uppväxt, förklaringar till avsaknaden av formell behörighet, social kompetens och andra anspråk 

som inte direkt har med de formella kunskapskraven att göra tycks inte vara betydelsefulla 

överhuvudtaget.  
 

Frågeställning 3: Vilka erfarenheter fungerar som inträdesbiljett till högskolan?  

Intervjupersonernas förhållningssätt gentemot reell kompetens varierar men samtliga tycks ställa 

höga krav på de sökandes kunskapskapital och tycks vara ganska restriktiva när det gäller att 

bevilja behörighet. En framträdande bild visar att informanterna främst är benägna att värdera 

utbildningskapital snarare än kunskapskapital inhämtat utanför utbildningssystemet. En av 

informanterna menar att det inte skulle finnas någon reell kompetens om bedömarna skulle vara 

”stenhårda” och en annan pekar på universitetens ovilja att bedöma andra erfarenheter än de som 

givits i utbildningssystemet. Däremot uttrycker en informant tvekan inför att bedöma tidigare 

universitetsstudier som reell kompetens. Mot denna bakgrund kan vi konstatera att det tycks 

finnas svårigheter att konvertera olika typer av kunskapskapital till utbildningskapital. Men 

samtidigt måste vi se till statistiken över validering av reell kompetens vid Linköpings universitet: 

43 procent av de sökande till höstterminen 2004 beviljades behörighet. Utifrån detta kan vi dra 

slutsatsen att mitt urval av intervjupersoner inte tycks vara riktigt representativt. Åtminstone 

verkar benägenheten att bevilja behörighet variera mellan de som gör bedömningarna. Detta icke-

gemensamma förhållningssätt gör att vi måste peka på en rättssäkerhetsbrist när det gäller 

validering av reell kompetens. Men jag vill också utifrån denna diskrepans återigen vara försiktig 

när det gäller att dra slutsatser.  

 

Intervjupersonerna nämner uteslutande kunskaps- och utbildningskapital i sina resonemang kring 

de sökandes presentationer. Detta gör det svårt att dra några slutsatser om exempelvis det sociala 

kapitalets betydelse. Däremot verkar de sökandes självförtroende och förmåga att koppla sina 

ansökningar till de formella behörighetskraven ha stor betydelse för deras möjligheter till 

framgång. Denna förmåga har som tidigare nämnts med såväl kunskap om högskolan som 

förmåga att tillgodogöra sig information att göra och kan också ses som en måttstock på den 

sökandes innehav av kulturellt kapital.   
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Premissen och syftet 

För att återknyta till syftet vill jag först och främst återkomma till den premiss som handlar om 

högskolans sociala reproduktion. Finns det tecken i det empiriska materialet som bekräftar eller 

kullkastar denna premiss? Jag vill dela in denna fråga i olika nivåer, vilka tillsammans kan ge en 

antydan om ett svar. För det första bör frågan ställas på en övergripande nivå. Det faktum att det 

råder en social snedrekrytering till högskolan bekräftar premissen på denna nivå. Dessutom styrks 

misstanken också av det som jag i kapitel fem beskriver som den svenska högskolans strävan mot 

självstyre. Vidare anser jag att man måste se försöken att bryta snedrekryteringen som ytterligare 

ett tecken på att det finns, från politiskt håll en icke önskvärd, kultur i högskolan som tycks bidra 

till att upprätthålla en viss social ordning.  

 

När det gäller den andra nivån, alltså de konkreta situationerna som jag studerat, och som i högre 

grad är kopplat till studiens syfte är det desto svårare att hitta tendenser som odelat pekar i en viss 

riktning. Bedömningarna tycks gynna de som redan tillägnat sig vissa kapitaltyper medan andra 

typer, särskilt specifikt kunskapskapital från andra fält än utbildningsfältet, är svårare att 

konvertera. Med andra ord kan man se validering av reell kompetens som ett verktyg som 

förhindrar transversala förflyttningar medan det gynnar vertikala. Men det finns också mönster 

som pekar i motsatt riktning. En av informanterna motsätter sig uttryckligen att låta tidigare 

universitetsutbildning ligga till grund för reell kompetens. Dessutom är reformen i sig ett politiskt 

redskap för att minska den sociala snedrekryteringen, och de intervjuade verkar dela de 

bakomliggande politiska visionerna. Att de som gör bedömningarna upplever sig ha för lite tid 

och kunskaper för att kunna göra rättvisa bedömningar gör naturligtvis att valideringen inte 

kommer att fungera såsom intentionerna avser, och kanske snarare kommer att upprätthålla den 

rådande ordningen. Däremot är det ju fullt möjligt att åtgärda detta problem genom att högskolan 

tilldelas mer resurser och genom att arbetet med validering av reell kompetens prioriteras och att 

de som skall göra bedömningarna får tillbörlig utbildning och kunskaper. Det är sannolikt de 

bedömandes kunskapsbrist snarare än deras attityd som orsakar svårigheten att bevilja 

transversala kapitalkonverteringar.  

 

Slutsatsen (utifrån ett litet antal intervjuer vid endast ett universitet) blir mot bakgrund av 

ovanstående att validering av reell kompetens som det fungerar i dagsläget vid Linköpings 

universitet tycks reproducera rådande sociala ordning. De tecken som pekar åt motsatt håll visar 

emellertid att det torde vara möjligt att förändra funktionen så att intentionerna om att minska 

den sociala snedrekryteringen kan uppfyllas.  
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Här vill jag också nämna, och detta anknyter inte direkt till syftet, att ett problem som den sociala 

snedrekryteringen måste angripas på flera nivåer. Om högskolan ska bli öppen för alla räcker det 

inte att tillgripa åtgärder i antagningssystemet. Likaväl som att antagningssystemet inte får 

exkludera vissa grupper måste dessa grupper från första början söka sig till högskolan. Och när 

antagningssystemet väl är passerat måste nämnda grupper känna sig hemma i högskolan.   

 

En annan slutsats handlar om information. Det faktum att ansökningshandlingarna skiljer sig så 

väsentligt åt och att många sökande tycks ha missuppfattat vad validering av reell kompetens 

handlar om kommer naturligtvis i förlängningen att missgynna de som inte lyckas anpassa sin 

ansökan till de förväntningar som finns från högskolan. Som jag påpekat tidigare nämner en av 

intervjupersonerna just att de som förstått hur de ska skriva en ansökan har betydligt större chans 

att bli behöriga. Vi får anta att dessa i större utsträckning än andra redan tillägnat sig de 

kapitalstrukturer och den kapitalvolym som krävs för inträde till högskolan, med andra ord att de 

redan är gynnade. Om validering av reell kompetens skall kunna fungera på ett rättvist och 

rättssäkert sätt måste man försäkra sig om att alla sökande har tillgång till samma information. Att 

förbättra informationen skulle dessutom kunna innebära en besparing för högskolan eftersom vi 

kan anta att de sökande då i större omfattning skulle utelämna sådana kapitalanspråk som är 

irrelevanta och att hanteringen av varje enskilt ärende som ett resultat därav skulle underlättas.  
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7. Diskussion 
Här är det slutligen dags att återknyta till några av de bekymmer med studiens genomförande som 

jag adresserat tidigare. Först och främst kommer jag här att koncentrera mig på undersökningens 

metod och dess konsekvenser. Därefter diskuterar jag det begränsade empiriska materialet och 

möjligheterna att dra generella och rimliga slutsatser.   

Metoden 

De faktorer som utgör det största hotet mot studiens legitimitet är som tidigare nämnts 

intervjuerna, och där har jag inte kunnat eliminera riskerna på samma sätt som vid hanteringen av 

ansökningshandlingarna. Antalet handlingar skulle, för att förbättra chanserna att kunna dra 

riktiga och trovärdiga slutsatser, vara större än 15. Dock har jag, som jag beskriver i kapitel två, 

efter att ha identifierat mönster och trender gjort några enstaka nedslag i de ansökningshandlingar 

som inte är föremål för studien och kunnat konstatera att det inte finns något som direkt tyder på 

att mina kategorier skulle vara helt tagna ur luften. Med ett annat teoretiskt fokus skulle man 

självfallet kunna kategorisera ansökningarna på ett annat sätt, och på så sätt också få ett resultat 

som skiljer sig från mitt. På samma sätt skulle man kunna välja att lägga huvudvikten vid hur 

sökande presenterar sig och därigenom göra andra kategorier och få andra resultat, men som jag 

nämner tidigare har jag mestadels ägnat mig åt vad de sökande presenterar. Jag anser därmed att 

de empiriska kategorierna ligger i linje med min teoretiska inriktning och på så sätt gott och väl är 

rimliga. Däremot har jag som tidigare nämnts tvingats utelämna kategorierna kön och etnicitet ur 

materialet. Jag har med andra ord inte kunnat dra några säkra slutsatser kring frågor om hur 

kvinnors och mäns presentationer skiljer sig åt eller hur personer med icke-nordiskt ursprung 

presenterar sig. Även dessa aspekter är dock angelägna att blottlägga och jag vill peka på 

ytterligare en ansats till fortsatta studier på området.  

 

När det gäller de tre intervjuerna hade det varit önskvärt att kunna göra fler. Vid Linköpings 

universitet finns 23 institutioner och de flesta av dessa torde någon gång få hantera ansökningar 

om validering av reell kompetens. Det är framförallt mina egna prioriteringar som resulterat i att 

inte fler personer intervjuats, och dessa prioriteringar kan i efterhand tyckas felaktiga. Att 

intervjuerna utgör en så pass liten del av det empiriska materialet visar sig också i redovisningen 

av materialet där ansökningshandlingarna är föremål för en mycket mer omfattande analys. Jag 

har också i resultatkapitlet försökt vara långt försiktigare med att dra slutsatser utifrån 

intervjuerna, men det skall erkännas att dessa slutsatser är ganska vanskliga.  
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Det huvudsakliga problemet består i att kunna utröna om intervjuerna är representativa för en 

större grupp beslutsfattare i samma position, och jag har inte på samma sätt som vid 

ansökningshandlingarna kunnat göra nedslag i ett större material.  

Det empiriska materialet  

Det empiriska materialet (i synnerhet intervjumaterialet) är begränsat, vilket naturligtvis får 

konsekvenser för resultatens validitet. Från början var intentionen att kunna inkludera köns- och 

etnicitetsaspekter i analysen, men materialet har inte tillåtit detta. Detta betyder inte att dessa 

aspekter är oviktiga. Tvärtom har jag försökt att i den mån det är möjligt bygga in kön och 

etnicitet i klassanalysen, men med tveksamt resultat. På samma sätt kan man ifrågasätta hela 

studiens giltighetsanspråk i relation till att jag endast intervjuat tre personer som fattat beslut om 

reell kompetens. Detta faktum måste, tillsammans med vetskapen att metoder för att validera 

icke-formellt lärande knappast har utvecklats på samma sätt vid alla lärosäten, efterföljas av en 

medvetenhet om att resultaten inte kan ses som representativa för samtliga beslutsfattare eller 

samtliga högskolor. Jag har ändå försökt peka på de tendenser som är möjliga utifrån mitt 

material och hoppas att denna studie åtminstone skall kunna fungera som ett inlägg i 

diskussionen om snedrekrytering och validering av reell kompetens. Oavsett möjligheten att nå 

upp till syftet har studien, som jag ser det, två huvudsakliga förtjänster vilket gör den användbar 

även om resultaten kan ifrågasättas. För det första ger den en bra bild av de som åberopat reell 

kompetens. Den visar på stora variationer mellan de sökande som i sig tycks vara ett resultat av 

att informationen till de sökande inte nått ända fram. Eftersom validering av reell kompetens är 

ett tämligen nytt fenomen i den svenska högskolan kan alla kartläggningar bidra till att öka 

förståelsen för fenomenet och dessutom ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. För 

det andra ger de teoretiska modellerna användbara verktyg som kan bidra till en ytterligare 

förståelse för valideringsprocessen och hur man kan se på den. Men denna modell kan också, 

som jag ser det, användas för att teoretisera andra liknande sammanhang som exempelvis 

anställningsintervjuer. Mig veterligen har dessa teoretiska redskap, trots att Pierre Bourdieu 

introducerade dem för ganska länge sedan, inte använts i någon större utsträckning i just dessa 

syften.  

 

Med anledning av ovanstående blir det tydligt att min studie på två sätt kan fungera som 

pilotstudie: Dels när det gäller antagningssystemet (i synnerhet validering av reell kompetens) och 

dess relation till den sociala snedrekryteringen. Dels som teoretisk pilotstudie när det gäller att 

använda Bourdieus redskap för att förklara och förstå den typ av situationer som validering av 
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reell kompetens kan sägas ingå i. Med hänvisning till det begränsade empiriska materialet och det 

faktum att detta enbart är en studie på D-nivå, med vetskapen om den korta tidsperiod som detta 

inneburit, är det uppenbart att jag endast har kunnat skrapa lite på ytan. Detta har dock blottlagt 

några intressanta fenomen som det är angeläget att fortsätta studera. Om inte annat för att 

komma tillrätta med den sociala snedrekryteringen. 

Positionernas paradox 

Den paradox och kluvenhet som jag redogör för i kapitel två, och som handlar om förhållandet 

mellan min egen akademiska position och min strävan mot att blottlägga, kritisera och förändra 

de mekanismer som präglar den svenska högskolan förblir en paradox. När det gäller den dubbla 

rollens konkreta konsekvenser för arbetet har jag redan nämnt att intervjusituationerna som en 

risk. Att gå in i en intervjusituation med föreställningen att de personer man intervjuar kommer 

att verka för att upprätthålla en rådande social ordning får naturligtvis konsekvenser för hur man 

tolkar intervjupersonerna. Jag har så långt det varit möjligt såväl när det gäller 

intervjusituationerna som vid tolkningen av materialet försökt att inte låta informanterna och 

deras utsagor bekräfta mina förutfattade meningar. Jag har försökt arbeta utifrån medvetenheten 

om att personerna måste ses som delar av strukturer och att det är strukturerna som bör 

ifrågasättas snarare än personerna. I kapitel fem där jag redogjort för informanternas resonemang 

har jag adresserat såväl deras (i vissa fall) bristande kunskap som deras inställning till validering av 

reell kompetens till en högre nivå inom högskolan. På så sätt anser jag mig ha eliminerat den mest 

uppenbara kritik som min kluvenhet ger upphov till. När det däremot gäller den symboliska nivå 

som jag nämner i kapitel två och som handlar om hela studiens vacklande legitimitet som en följd 

av paradoxen finns egentligen inget försvar som kan slå hål på kritiken. Jag kan bara, som i kapitel 

två, hänvisa till uppsatsen och hoppas att den trots alla olika invändningar kan tala för sig själv 

och att den kan utgöra ett viktigt inlägg i debatten om högskolans sociala snedrekrytering.  
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