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I universitetens och samhällsvetenskapens 
kuperade landskap

Sociologer är upptagna av skillnader. Vi analyserar klassförhållanden 
och ojämlikhet. Vi forskar om hur etablerade förhåller sig till out-
siders, hur etniska hierarkier uppkommer och vidmakthålls, varför 
vissa kulturella yttringar har hög prestige och andra har lägre. När 
vi riktar blicken mot vår egen värld och dess institutioner, det vill 
säga universitets- och högskolesystemet, så ser vi hur också det är 
socialt skiktat. En del universitet har högre prestige än andra – de 
har mer resurser, studenter med högre meritvärden och finare social 
bakgrund. Den breda floran av akademiska utbildningar riktar sig 
mot många olika verksamhetsområden i samhället. Det är skillnad 
mellan att studera till läkare och civilingenjör mot att utbilda sig 
till förskollärare och sjuksköterska. Dessa utbildningar ges vid olika 
universitet och högskolor. De präglas av sina studentgruppers skilda 
sociala bakgrunder och deras framtida yrkespositioner. 

Vi kan förstås också iaktta de stora skillnader som finns mellan 
olika kunskapsområden och vetenskapliga discipliner vad gäller såväl 
de resurser som satsas på dem som den prestige de åtnjuter. Tek-
nik, medicin och naturvetenskap har mycket mer resurser att röra sig 
med än humaniora, samhällsvetenskap, ekonomi, teologi och juri-
dik. Jurist och civilekonom är ändå yrken som ger högre lön och 
prestige än högskoleingenjör och biomedicinsk analytiker. Skikt-
ningsdimensionerna ”resurser” och ”prestige” sammanfaller således 
inte automatiskt.

Den akademiska världen är starkt skiktad. Det är stora skillnader 
mellan de traditionella universiteten och fackhögskolorna å ena sidan 
och de regionala högskolorna å den andra. Det gäller de ekonomiska 
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resurser de har, den kompetens deras lärare och forskare besitter men 
också den sociala och meritmässiga bakgrund som deras studenter 
har.

Grundläggande föreställningar, värden och förhållningssätt delas 
av de som verkar i universitets- och högskolesystemet på tvärs av 
djupa nationella, sociala, institutionella och kognitiva skiljelinjer. De 
binder samman den akademiska världens medlemmar och anställda 
så att vi kan tala om dem som en kår. Samtidigt gör dessa värden – 
vikten av kunskap, utbildning, forskning och meriter – skillnaderna 
mellan olika universitet och lärargrupper legitima. 

I den här texten diskuterar jag hierarkier inom universitets- och 
högskolesystemet i Sverige och skillnader mellan olika kunskapsfält 
och discipliner. Det är reflexioner utifrån min pågående forskning 
om det svenska universitetssystemet och universitetslärargruppen.1 
Jag kommer att inrikta mig på det samhällsvetenskapliga området 
och då särskilt sociologin. Det beror på att syftet med denna del av 
texten är att den ska tjäna som en bakgrund för en skiss över några 
av Sven E. Olsson Horts rörelser och resor, nationellt som internatio-
nellt, i universitetssystemets, samhällsvetenskapens och sociologins 
starkt kuperade landskap. 

Det samhällsvetenskapliga fältets kuperade karaktär
Hur ska vi förstå olika samhällsvetenskapers ställning inom universi-
teten och i samhället i stort? Med en drastisk förenkling vill jag mena 
att följande fyra förhållanden bestämmer den ställning som samhälls-
vetenskapen i sin helhet och enskilda discipliner inom denna har. 

(a) Samhälleliga intressen
Vi kan för det första fråga oss vilka samhälleliga intressen som stöder en 
disciplin och dess forskningsområde, eller med en mildare formule-
ring, utgör dess förutsättning. Några exempel på vad detta innebär är:

1. Det är en delstudie inom ramen för ett större forskningsprojekt om Kunskaps-
samhällets bärare (lett av Thomas Brante och stött av Vetenskapsrådet). Ola Agevall 
och jag skriver om universitetslärargruppen som kår, som profession. 
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– Antropologin hade bäst förutsättningar i nationer som hade 
egna kolonier, inre eller yttre. USA, Frankrike och Storbritannien 
uppvisar kombinationen av att dels ha god tillgång till kolonier 
eller urspungsfolk och dels en stark antropologisk tradition. 

– Företagsekonomin, inklusive Taylors och Fayols modeller för 
arbetsdelning och ledning av organisationer, utvecklades i intimt 
samspel med storföretagens ledningar och deras intresse för nya 
styrtekniker. 

– I dagens situation kan man förstå framväxten av nya discipliner 
som socialt arbete och vårdvetenskap utifrån den roll som social-
tjänsten och vårdapparaten har, liksom den typ av problem man 
där brottas med. 

– Den svenska sociologins framväxt och konsolidering under 
tiden efter andra världskriget brukar inte utan skäl förstås som 
kopplad till välfärdsstatens utveckling till form och innehåll. Den 
konstituerades som en tillämpningsbar vetenskap i reformarbetets 
tjänst.

(b) Problemens karaktär
För det andra bör man förstå vilka sociala förhållanden och problem-
ställningar som är i fokus för en given vetenskap. 

– Är det fråga om socialt höga eller socialt låga problem? Det är en 
stor skillnad mellan härskandets och ordningens problem, rätts-
systemets och den offentliga förvaltningens problem – som bärs 
upp av kunskapsområden som juridik och statsvetenskap – och 
behandlingen av problem och personer som hör hemma i den 
samhälleliga marginalen, i fattigdomens misär. 

– Till det kommer skillnaden mellan socialpolitikerns ”värdiga” 
medborgare och socialtjänstens mindre värdiga mottagare. I ett 
land som Storbritannien skiljer socialpolitiken och socialtjänsten 
sig åt som forsknings- och utbildningsområden; de är objekt för 
två skilda discipliner, social policy respektive social work.
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(c) Disciplinernas karaktär
Men det är, för det tredje, inte bara fråga om vilka samhällsintressen 
och vilken typ av problem som de olika samhällsvetenskaperna är 
upptagna av som bestämmer deras position inom det vetenskapliga 
fältet och inom akademin. Till positioneringen bidrar också de olika 
disciplinernas placering, teoretiskt och metodiskt, längs dimensionen 
abstrakt–konkret.

– Det är en tydlig skillnad mellan olika typer av discipliner, och 
deras olika inriktningar. Vid den ena, den starka och domine-
rande polen, finns de discipliner som är förankrade i generella och 
abstrakta, gärna matematiska eller statistiska modeller, snarare än 
i det mer praktiskt-empiriskt kartläggande eller de implemente-
rande handgreppens teknologier. Denna skillnad blir tydlig om 
vi ser nationalekonomi å den sidan och till exempel pedagogik å 
den andra. 

– Skillnaderna mellan de abstrakta och teoretiska respektive de 
empiriska och implementerande inriktningarna finns också tyd-
ligt närvarande inom de olika disciplinerna. Det finns tydliga 
skillnader i prestige mellan det matematiska modelltänkandet 
och den empiriska och policynära forskningen inom den ameri-
kanska nationalekonomin. Inom lärarutbildningens pedagogiska 
institutioner finns å ena sidan forskning med filosofiska ambi-
tioner, och å andra sidan praktiknära studier av lärares arbete i 
klass rummet.

(d) Accept av kunskapsmonopolet
Vi kan för det fjärde skilja mellan de discipliner som lyckats etablera 
– och få accept för – sitt kunskapsmonopol på ett centralt samhällsom-
råde och de som inte lyckats med det. Det finns flera olika typer av 
kunskapsmonopol. 

– En del yrken är reserverade för dem som fått en viss utbild-
ning och avlagt en särskild examen. Sådana yrken benämns i 
svensk lagstiftning som legitimationsyrken. Hit hör en rad yrken 
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inom medicin och vård – läkare, sjuksköterskor, biomedicinska 
analytiker med flera. Rätten att utöva dessa yrken förutsätter 
en viss given utbildning och vi får således ett strikt fungerande 
examensmonopol. 

– Många positioner inom rättsväsendet kräver på motsvarande sätt 
en fullgjord juristutbildning. För vissa kontroll- och revisionsupp-
drag inom den ekonomiska sfären krävs att de ska utföras av en 
auktoriserad revisor, vilket i sin tur förutsätter en bestämd utbild-
ning. Många positioner inom socialtjänsten kräver en socio nom-
examen (med kompetens inom socialrätt). I dessa fall talar man 
om att en yrkesgrupp har stängt tillträdet och på det viset upprät-
tat ett institutionaliserat och organisatoriskt monopol.

Sådana yrkesmonopol uppstår i ett samspel mellan en yrkesgrupps 
samhälleligt erkända kunskapsmonopol och en vetenskaplig disci-
plins anspråk på att vara den enda legitima kunskapsgrunden för att 
utöva vissa yrken. Förutom läkare och jurister har flera andra akade-
miska yrken sådana kunskapsbaserade monopol – tandläkare, veteri-
närer med flera – medan andra grupper har mycket svagare krav på 
monopol (lärare till exempel).

Yrkes- respektive kunskapsmonopol  
inom samhällsvetenskapens område

Ovan har jag främst resonerat kring de akademiska professionsut-
bildningarna och deras examensbaserade yrkesmonopol. Vänder vi 
nu blicken mot de samhällsvetenskapliga ämnena i bredare mening 
så kan vi notera att en del av dessa har tydliga anspråk på att vara den 
enda rätta kunskapsbasen för utvalda samhällsområden. 

– Det gäller pedagogikens ambition att vara kungsvetenskapen 
för skolan och för utbildning generellt. De pedagogiska institutio-
nerna har också varit framgångsrika när det gäller utbildningen av 
lärare för de yngre åldrarna. Men ju äldre de barn och ungdomar 
är som en lärare ska undervisa, ju mindre roll spelar pedagogi-
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ken i lärargruppens utbildning. Det är stor skillnad i hur mycket 
pedagogik som ingår i förskollärares respektive universitetslärares 
utbildning.

– En del samhällsvetenskapliga ämnen ingår i utbildningar där de 
blivande yrkesutövarna kan räkna med ett visst monopolliknande 
skydd. Legitimerade psykologer är ett exempel.

– Även andra grupper har lyckats skapa sig ett relativt monopol, 
till exempel revisorerna bland företagsekonomerna. 

– I dag krävs det en formell lärarlegitimation för att kunna sätta 
betyg på elevernas prestationer. 

– Ser vi till vilka olika samhällsuppgifter och samhällsområden 
som de olika samhällsvetenskaperna gör anspråk på att vara den 
”naturliga och självklara” vetenskapliga basen för, så kan vi notera 
en tydlig trend under de senaste 25–30 åren. Ekonomerna har 
lyckats stärka sin position på en rad områden inom den offentliga 
förvaltningens sfär.

– Statsvetare och sociologer hamnar ofta som tjänstemän i offent-
lig förvaltning men de har inte säkrat sig någon formell eller fak-
tisk monopolställning.

Yrkes- och examensmonopol kan användas för att utesluta obehö-
riga från vissa yrkespositioner. Detta underlättar en yrkesgrupps kar-
riärmöjligheter. Den gemensamma utbildningen leder till kognitiv 
enhetlighet inom yrkesgruppen, vilket stärker yrkesgruppens syn på 
det självklara i dess monopol. I sin tur stimulerar detta utbildningens 
och disciplinens renodling av kunskapsfältet.

Argumenten för att få sitt kognitiva monopol erkänt kan hämtas 
från flera håll. Staten kan sanktionera det genom ett legitimations-
förfarande. Ett vetenskapligt fält (som medicinen) och dess profes-
sioner kan ha dokumenterat en faktisk överlägsenhet när det gäller 
att lösa de problem som man tagit sig an. En disciplin kan hävda 
sin kognitiva överlägsenhet visavi konkurrerande discipliner genom 
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att hänvisa till sin mer abstrakta teori och matematiskt sofistikerade 
metodik. Ett tydligt exempel är nationalekonomernas anspråk på 
företräde framför annan samhällsvetenskap när det gäller att analy-
sera fenomen som familjeförhållanden, migration, etniska konflikter, 
diskriminering med mera.

Universitets och högskolors olika prestige
En del universitet har högre prestige än andra, några är äldre och 
mera etablerade än andra. Lund och Uppsala skiljer sig från de regio-
nala högskolorna och de nya universiteten i detta avseende. En del 
universitet är mer framgångsrika än andra i sin forskning, mätt med 
Nobelpris eller citeringar. En del universitet rekryterar aktivt kända 
forskare till sina institutioner, på samma sätt som de mäktiga fot-
bollsklubbarna köper stora stjärnor. Cambridge rekryterade Göran 
Therborn, Cornell Richard Swedberg och Oxford Bo Rothstein. 
Det gjorde inte, och kunde inte Linnéuniversitetet eller Högskolan i 
Halmstad göra.

Resurser, kreativitet och produktivitet fördelas markant ojäm-
likt inom universitetssystemet. Många, sannolikt de flesta, forskare 
orienterar sig, likt järnfilspånen i ett magnetfält, efter universitets-
systemets inre hierarkier.

Utbildningarna vid universitet och högskolor skiljer sig åt i fråga 
om attraktivitet. Mängden sökande och de betyg som krävs för att 
komma in på olika utbildningar skiljer sig mycket starkt åt. Gapet är 
stort mellan de betyg som krävs för att bli lärare eller högskoleingen-
jör och för att antas på läkar- och psykologprogrammen.

Utbildningssociologerna i Uppsala, företrädda av exempelvis 
Mikael Börjesson och Donald Broady, har utvecklat ett mått för den 
sociala prestigen hos olika högskolor och utbildningar. De använder 
studenternas sociala bakgrund. Ju högre social bakgrund studenterna 
har, ju högre prestige tillskrivs deras utbildning och universitet. Det 
är inte vilken lön och social position som en utbildning leder fram 
till som är kriteriet. Det är den sociala position som studenternas 
föräldrar har som utgör måttstocken. I sin tur hänger bakgrunden 
samman med studenternas meriter i form av de betyg som behövs för 
att komma in på dessa utbildningar.
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Utbildningarnas sociala karaktär och prestige formas således av 
den sociala bakgrunden hos dem som söker sig dit. Det rör dels kön, 
dels klassbakgrund. Den sociologiska forskningen om högre utbild-
ning har alltsedan 1960-talet visat att det finns ett starkt samband 
mellan social bakgrund och förväntad position efter genomgången 
utbildning. Man har också visat hur det sambandet etableras via 
utbildningssystemets sätt att fungera.2 

Yrkesområdens samhälleliga värde
Den prestige som olika utbildningar har bestäms också av det samhäl-
leliga värde som olika yrkesområden bedöms ha. Det påverkar också 
prestigen hos de vetenskapliga fält som är knutna till utbildningarna 
och deras verksamhetsområden. 

Medicinska och tekniska vetenskaper, knutna till centrala utbild-
ningar – läkare och civilingenjörer – utgör den övre polen i univer-
sitetssystemet, koncentrerad till de medicinska fakulteterna och de 
tekniska högskolorna. Vid dess nedre pol finner vi lärarutbildningar 
och därmed pedagogiken. Här finner vi också de mer allmänna sam-
hällsvetenskapliga programutbildningarna, särskilt de som ges i sys-
temets periferi. 

Men det finns också samhällsvetenskapliga utbildningar vid syste-
mets övre pol, till exempel det pol.mag.-program som ges i  Uppsala. 
Här kombineras höga meritvärden för att komma in på utbild-
ningen, själva universitetets ålder och prestige med en nära koppling 
till den centrala statsförvaltningen när det gäller praktik och senare 
anställning.

Inom ekonomutbildningarna finns det en tydlig och erkänd hie-
rarki. Handelshögskolan i Stockholm anses av olika skäl – utsikten till 
välbetalda jobb, och att den ses som näringslivets ”egen” skola – som 
den mest eftertraktade utbildningen. Den kräver också högst betyg av 
alla ekonomutbildningar. En belysande anekdot är på sin plats här. 
När jag för ett tiotal år sedan undersökte studenter och utbildningar 

2. Se till exempel Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passerons arbeten från 1960-
talet, Les héritiers (1966) och La reproduction (1970, på svenska som Reproduktionen 
2008). Bengt Gessers forskning om 1960-talets lundastudenter visar detsamma för 
Sveriges del. Se Gessers kapitel i Val av utbildning och yrke (SOU 1971:61).
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i Växjö3 träffade jag en representant för ekonomstudenternas kår. Jag 
frågade honom om det fanns någon student på ekonomprogrammet i 
Växjö som hade sådana betyg att hen skulle ha kommit in på Handels-
högskolan i Stockholm. Svaret kom blixtsnabbt: ”Nej, då skulle de ha 
gått där.”

Höga respektive låga ämnen
Det finns vidare en gradering mellan olika ämnen. Det är skillnad 
mellan de ”fina” och abstrakta humanistiska ämnena (filosofi, littera-
turvetenskap etc.), de formella och matematiskt orienterade ämnena 
(matematik, nationalekonomi) å ena sidan och å andra sidan de i 
vardagens värld insjunkna programutbildningarna, typ personalve-
tarprogram eller missbruksvård, som bygger på grundkurser i social-
vetenskap eller pedagogik.

Skillnader mellan discipliner och kunskapsfält
Vetenskapliga discipliner och i bredare mening också kunskapsfält 
skiljer sig åt i flera avseenden.

Ser vi till disciplinernas karaktär så kan de präglas av en mer eller 
mindre strikt och fast begreppslig struktur. De kan skilja sig åt i gra-
den av matematisk eller statistisk formalisering och bruket av formella 
modeller. Det krävs mer kunskaper i matematik för att bli anta-
gen till en forskarutbildning i nationalekonomi än i sociologi eller 
företagsekonomi.

Skillnaden mellan ämnen och utbildningar som karakteriseras 
som ”höga” eller ”låga” har många olika aspekter. När jag under 1970-
talet arbetade i Köpenhamn så samsades sociologin med antropolo-
gin i samma lilla fakultetsgrupp. Det var då uppenbart att sociolo-
gistudenterna hade en mer folklig bakgrund är antropologerna som 
hade en mer utpräglad övre medelklassbakgrund. Den skillnaden 
avspeglades också i ämnenas självförståelse.

Inom statsvetenskapen har studiet av diplomati och internatio-
nella relationer en högre prestigefaktor än studiet av kommunal för-

3. Se Studenterna och deras utbildningar vid ett nytt universitet, en antologi sam-
manställd av Eva Fasth och Gunnar Olofsson och utgiven på Ariadne förlag/Arkiv 
förlag 2013.
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valtning. Det är till exempel statsvetare med den första inriktningen 
som blir presidentrådgivare i USA. Raden är lång – från Henry 
Kissinger via Zbigniew Brzezinski till Condoleezza Rice.

Organisationers statushierarki
Innan jag gå vidare i diskussionen om universitetens och discipli-
nernas hierarkier, och vad som bestämmer dem, så tar jag en omväg 
via några uppslag som jag hämtat från Thorstein Veblen och Pierre 
Bourdieu.

Veblen utvecklar i sin bok The Theory of the Leisure Class följande 
idé: statusskillnader bland tjänare och mellan tjänstefolket följer 
skillnaden mellan deras respektive husbonde. Vi kan se detsamma i 
dag. Att lägga upp hamburgare med pommes frites på McDonald’s 
papptallrikar är något helt annat än att servera renfilé på elegant ben-
porslin i Grand Hotels franska matsal. Uttryckt på ett mera formellt 
sätt: det finns en homologi mellan serviceanställda och deras respek-
tive kunder, i den meningen att det är kundernas sociala position 
som färgar av sig på etablissemanget de nyttjar och därifrån på den 
personal som arbetar där. Detta är helt i linje med den analys utbild-
ningssociologerna i Uppsala gör när de använder studenternas sociala 
bakgrund som indikator på en utbildnings prestige.

Bourdieu har utvecklat analyser av den högre utbildningens struk-
tur i arbeten som La noblesse d’État (engelska The State Nobility) och 
Homo Academicus. En huvudtes i La noblesse d’État är att det finns 
en stark koppling, en homologi, mellan de olika utbildningsinstitu-
tionernas plats i det akademiska fältet och de förväntade destinatio-
nerna, inom ramen för maktfältet, för deras studenter och studenter-
nas bakgrund.

Vi kan alltså i princip anta att det finns en homologi mellan stu-
denters sociala bakgrund, deras utbildning, de discipliner som är 
utbildningens bas, och de sociala positioner som utbildningen leder 
fram till. Det är inte fråga om en nödvändighets- eller avspeglings-
relation, men som just en serie till varandra länkade homologier. 
Vi kan illustrera detta resonemang genom att utgå från den typ av 
destination som några olika utbildningar normalt leder fram till (se 
figuren här intill). 
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Figur. Samband mellan utbildningens inriktning och 
studenternas sociala bakgrund och framtida sociala position

Maktpositioner <–> utbildningsinriktning <–> studenternas sociala/
kulturella kapital

Ekonomisk/teknisk 
dominans

KTH, Chalmers etc., 
Handels (civilingenjör)

Högt ekonomiskt kapi-
tal, vanliga akademiker

Ekonomisk-tekniskt Mellaningenjörer Medelklass och lägre 
medelklass

Mellannivå i företag 
m.m.

Ekonomutbildning i 
periferin

Småföretagare (medium 
till mindre ekonomiskt 
kapital)

Kulturell dominans Journalist,  HUMSAM 
i Lund, Uppsala, 
 Göteborg

Ämbetsmän, akademiker 
m.m. (stort kulturellt 
kapital)

Reproduktiva/mellan-
uppgifter

Lärarutbildning, 
personal vetare

Perifer och lägre medel-
klass, arbetarbakgrund

Rutinuppgift Enbart gymnasium Arbetarklass, landsbygd, 
lägre medelklass

Dessa samband är, som utbildningssociologerna har visat, statistiskt 
tydliga.

Vilken vikt har studenternas bakgrund respektive deras yrkesdesti-
nation för den plats som deras utbildning intar i den högre utbild-
ningens starkt skiktade landskap? Det räcker i detta sammanhang 
med att säga att dessa två ting var för sig och tillsammans förklarar 
mycket av en utbildningslinjes, ett universitets eller en vetenskaplig 
disciplins sociala prestige. 

Om vetenskapliga fält och akademiska utbildningar är tydligt 
kopplade till uppgifter och samhällsproblem med låg prestige så 
präglar detta, genom en ”social smitta” också de utbildningsanstalter 
och discipliner som har en sådan inriktning. Det tycks gälla exempel-
vis de sociala utbildningarna. Mer generellt tycks detta gälla alla typer 
av utbildningar som är kopplade till yrken som inom den samhäl-
leliga arbetsdelningen återfinns i positioner på mellannivå och lägre 
nivå. Hit hör lärare i grundskolan, personaladministratörer med flera 
och även de som utför administrativa rutinuppgifter, exempelvis som 
lägre tjänstemän inom företag och offentliga förvaltningar.
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Svens resor i det kuperade landskapet
Vad har den här diskussionen om den högre utbildningens starkt 
kuperade landskap för relevans i en vänbok till Sven Hort? Den ska 
ses som en beskrivning av den institutionella och vetenskapliga värld 
som bildat ramen för Svens rörelser i det samhällsvetenskapliga fältet 
och med det ämne i centrum som Sven förblivit någorlunda trogen 
under sina 45 år i den akademiska världen, sociologin.

Sven (Hort, född Olsson) är, som hans vänner och kollegor väl 
känner till, en socialt, geografiskt och intellektuellt vitt berest man. 
Under sitt växlingsrika liv har han rört sig – eller hamnat i – socialt 
mycket skiftande sammanhang. Det har skänkt honom ett vitt för-
grenat nät av vänner, kollegor och kontakter, såväl nationellt som 
globalt. 

Svens tidiga engagemang i den svenska elevrörelsen, SECO 
( Sveriges elevers centralorganisation), blev det organisatoriska sam-
manhang som tog honom från uppväxtens Tyringe och gymnasie-
tidens  Hässleholm ut i landet.

Första gången jag mötte Sven var det som en av sex författare 
till en pamflett om SECO.4 Tillsammans med bland annat  Gunnar 
 Wetterberg pläderade han för att det var dags att bygga upp en socialis-
tisk gymnasistorganisation. Det initiativet ledde nu inte någonstans. 
Men det gjorde å andra sidan Svens studier och politiskt-publicistiska 
aktiviteter. Han läste sociologi och ekonomisk historia i Lund. Han 
blev medlem i tidskriften Zenits snabbt växande redaktion. Sven kom 
tidigt att skriva texter tillsamman med Göran  Therborn, såväl om 
strejken i Ådalen 1970 som om skogsarbetarstrejken 1971. Genom 
att under sommaren 1970 koda 332 enkäter som jag samlat in från 
ombuden vid Socialdemokraternas partikongress 1969, fick han på 
köpet en djup kännedom om detta partis sociala gestalt och inre 
karriärvägar.

I mitten av 1970-talet rekryterade Walter Korpi Sven som forsk-
ningsassistent till Institutet för social forskning (SOFI) vid  Stockholms 

4. Henrik Ekberg, Katarina Engberg, Bengt Linnér, Nils Håkan Nilsson, Sven E. 
Olsson och Gunnar Wetterberg, Från Seco till SAG. Mot en socialistisk elevrörelse, 
Zenit småskrifter nr 5, 1970. 
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universitet. Via en slingrig väg, där en av hållplatserna var en under-
sökning av bingospelare (tillsammans med Paavo Bergman), kom 
han så småningom att inrikta sin forskning mot socialpolitiken, den 
svenska såväl som den europeiska.

Sven blev en viktig nod i det forskarnätverk som Peter Flora spun-
nit över Europa. Sven reste runt till olika universitet och forsknings-
institut i både västra och i den tidens östra Europa (Florens, Bergen, 
Budapest med flera). En strid ström av vykort från olika exotiska 
orter anlände till mina växlande adresser i Lund.

Men för att nu närma mig den här uppsatsens rubrik, så kan man 
säga att Svens inriktning kom att ligga mellan det socialpolitiska 
forskningsfältets två poler, den höga och den låga. Sven knöts till den 
prestigetunga forskningen om välfärdsstatens väl och ve, med dess 
kända och betydelsefulla namn (Harold Wilensky, Peter Flora, Walter 
Korpi med flera). 

Statsteorins och välfärdsstatsforskningens ”höga” rymder finns 
vid socialpolitikens ena pol. Det sociala arbetets ”låga” praktiker (och 
dess klienter) finns vid den andra. Å ena sidan hökens blick från 
ovan, å den andra sidan harens närsynta och förskrämda rörelser på 
marken.

Både i centrum och periferi
Det är inte bara forskningsobjekten som är skiktade mellan det höga 
och det låga. Det gäller i den akademiska och intellektuella arbetsdel-
ningen också de platser och institutioner där forskning och undervis-
ning bedrivs.

Sven har verkat i många olika institutionella sammanhang. Han 
har växlat mellan arbetsmiljöer som funnits i universitetsvärldens 
centrum och i dess periferi, de med hög status och de med låg sta-
tus. SOFI å ena sidan, Mälardalens högskola å den andra. Södertörns 
högskola och Växjö universitet å den ena sidan och Seoul National 
University å den andra. Kontrasterna är hisnande. Men det slående 
är att Sven förefallit oberörd och opåverkad av hur prestigetunga hans 
arbetsmiljöer har varit. De förefaller inte ha påverkat hans sätt att 
vara, det han skrivit om och publicerat eller det han gör.

Sven tycks, geografiskt och institutionellt, ha rört sig ganska obe-
kymrat om de distinktioner och polariteter som formar det akade-
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miska fältet. Han har inte inordnat sitt liv under den svenska forskar-
världens underförstådda karriärnorm – till Harvard, till Harvard! Det 
kan förstås på många sätt – strävan efter frihet och integritet, önskan 
att få göra det han ville, vandringslusten … Eller insikten om att ett 
gott liv rymmer något mer än en rätlinjig karriär.


	titelsida hort 3
	GO Svens vänbok



