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genomfördes fr.o.m. år 2000 och finansierats av
Riksbankens Jubileumsfond.
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Facteur 1

Projekt, pågående och för inte alltför länge sedan avslutade
För mer information se länkar på www.skeptron.uu.se/broady/sec/prs.htm
Utbildningssociologi och utbildningshistoria
I flertalet utbildningssociologiska studier anläggs två perspektiv. Å ena sidan utforskar vi utbildningsstrategier, dvs.
hur skilda sociala grupper använder utbildningsystemet. Å andra sidan vill vi förstå fältet av utbildningsinstitutioner,
dvs. systemet av relationer mellan de positioner som besättas av olika lärosäten, skolor, utbildningsinriktningar.
Särskilt intresse ägnas åt förhållandet mellan vad studenter, elever eller lärare har i bagaget (kulturellt kapital och
andra tillgångar) och den ordning som råder inom utbildningsväsendet och i den sociala världen. Historiska
perspektiv är viktiga.
Demokratens födelse: demokratisk fostran i svensk folkbildning 1830-1940, finansierat av Vetenskapsrådet.
Projektledare Samuel Edquist.
Utvärdering av Rekryteringsdelegationen, regeringsuppdrag. Projektledare Donald Broady
Folkskolans finansiering. De ekonomiska förutsättningarna för den allmänna folkundervisningens framväxt, 1842–1937,
finansierat av Handelsbankens forskningsstiftelser. Projektledare Johannes Westerberg.
Grusade förhoppningar eller lyckade nyorienteringar? Högskolestudenters ändrade studieplaner och avhopp inom högre
utbildning 1977-2007, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare Carina Carlhed. Period jan 2010-dec 2012.
Gymnasieskolan som konkurrensfält, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare Donald Broady.
Internationaliseringens nationella arenor. Svensk högre utbildning och utländska studenter, 1945-2015, finansierat av
Vetenskapsrådet. Projektledare Mikael Börjesson.
Kampen om studenterna. Det svenska högskolefältet och lärosätenas rekryteringsstrategier 1993-2003, finansierat av
Vetenskapsrådet. Projektledare Donald Broady.
Nordic Fields of Higher Education. Structures and Transformations of Organization and Recruitment, 1985-2015, funded
by NordForsk. Projektledare Mikael Börjesson.
Samhällets globalisering. Globaliseringen och den svenska gymnasieskolan. En utbildningssociologisk studie av hur
nationsöverskridande profiler utformas och värdesätts, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare Mikael Palme.
Skolans kungsväg. Det naturvetenskapliga programmets plats i utbildningssystemet, finansierat av Vetenskapsrådet.
Projektledare Donald Broady.
Skolmatematikens utveckling och reformer av det svenska skolsystemet under 1900-talet. En komparativ historisk studie
av förändringar av innehåll, metoder och institutionella förutsättningar, finansierat av Vetenskapsrådet.
Projektledare Johan Prytz.
Språken, skolan, samhället 1960-2010, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare Bo G. Ekelund.
Studielån, lön och förmögenhet inom högskolan. Sociala gruppers studiefinansiering, 1998-2006, finansierat av
Vetenskapsrådet. Projektledare Martin Gustavsson.
Transnationella strategier inom den högre utbildningen. Sveriges förhållande till Frankrike och USA 1919-2009,
finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare Mikael Börjesson.
Utrikespolitik och internationalisering av svensk högre utbildning. Svenska Institutet och det akademiska utbytet 19452010, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare Andreas Åkerlund.
Kultursociologi
Flertalet kultursociologiska studier ägnas åt undersökningar av skilda slag av fält i Pierre Bourdieus mening, i
synnerhet kulturella fält (konst, litteratur, vetenskap). I många fall används prosopografisk (ung. kollektivbiografisk)
metod, vilket innebär kartläggningar av de tillgångar som människorna verksamma inom fälten besitter, i syfte att
analysera mönstren av positioner, polariteter och hierarkier. Historiska perspektiv är viktiga.
Här några av de kultursociologiska projekten:
Bygga maktbas. Uppbyggnad och utveckling av databas över ledande positioner, finansierat av Ragnar Söderbergs
stiftelse. Period 2010-2012. Projektledare Anita Göransson.
Ett kunskapsområdes uppkomst och etablering: Hållbar utveckling som undervisningsämne inom svensk högre
utbildning. En utbildningssociologisk studie, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare Ida Lidegran.
Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920, finansierat av Riksbankens
Jubileumsfond. Projektledare Donald Broady.
Konsten att lyckas som konstnär. Socialt ursprung, kön, utbildning och karriär 1945-2007, finansierat av
Vetenskapsrådet. Projektledare Martin Gustavsson.
Konst, karriär och kön. En studie av manliga och kvinnliga konstnärers meriteringsvägar och rekryteringen till
professurer och högre lärartjänster 1945-2000, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Projektledare Marta
Edling.
Projekt Arkiv Derkert, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och Moderna museet. Projektledare Annika Öhrner.
Sextioåtta. Studentrevoltens sociala förutsättningar och kulturella effekter, finansierat av Vetenskapsrådet.
Projektledare Donald Broady.
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Verktygslådan
Kapital är enkelt sagt symboliska och materiella tillgångar. Bourdieu skiljer mellan olika arter av kapital:
kulturellt kapital (kultiverat språkbruk och förtrogenhet med den s.k. finkulturen, förmågor som i
Frankrike förvärvas främst i elitskolor), socialt kapital (släktband, vänskapsförbindelser, kontakter med
gamla skolkamrater, kåranda) och ekonomiskt kapital (materiella tillgångar samt kännedom om ekonomins
spelregler), jämte många mer speciella kapitalarter såsom "utbildningskapital" (examina), "vetenskapligt
kapital" (anseende i den lärda världen) eller "litterärt kapital". En tillgång vilken som helst fungerar som
symboliskt kapital i de sammanhang där den tillerkännes värde. Låt säga en civilingenjörsexamen utgör ett
utbildningskapital som är verksamt som symboliskt kapital inom näringslivets fält men inte inom
litteraturens.
Med habitus avses system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i
den sociala världen. En människas habitus grundlägges genom de vanor hon införlivar i familjen och skolan
och fungerar sedan som ett seglivat och ofta omedvetet handlingsmönster. Habitus kan betraktas som
förkroppsligat kapital.
Strategier är individers, gruppers eller institutioners försök att värna värdet på sitt kapitalinnehav och att
försvara eller förbättra sin position. Sådana försök är ofta mer eller mindre omedvetna. Bourdieu använder
således termen "strategi" ― liksom "intresse", "investering", "vinst" ― på annat sätt än i vardagsspråket
eller i ekonomins vokabulär där man brukar avse medvetna föreställningar och överlagd kalkyl.
Det sociala rummet är systemet av relationer mellan de positioner som intages av olika sociala grupper
(klasser, klassfraktioner, yrkesgrupper). Bourdieus undersökningar av det sociala rummet motsvarar således
det som inom andra forskningstraditioner kallas klassanalys eller studier av social stratifiering. Den
dominerande klassen är detsamma som överklassen, vilken enligt Bourdieu består av två stora fraktioner, å
ena sidan en "dominerande" ekonomisk fraktion där företagsledare spelar en framträdande roll och å andra
sidan en "dominerad" kulturell fraktion vari ingår universitetslärare, konstnärer, författare. Tyvärr klingar
ordet "härska" alltför värdeladdat i nutida svenska öron, annars kunde Bourdieus la classe dominante på
god svenska översättas med "den härskande klassen" (domination är den gängse franska översättningen av
den vänsterhegelianska traditionens Herrschaft).
Fält kan, om vi söker en definition som är så generell som möjligt, definieras som ett system av
relationer mellan positioner. Med socialt fält (även benämnt "kampfält" eller "konkurrensfält") avser
Bourdieu ett föränderligt område i samhället där människor och institutioner strider om något de har
gemensamt, t.ex. inom litteraturens fält om rätten att döma om litterär kvalitet. Varje autonomt fält har
sin egen specifika art av kapital, och fältbegreppet är bl.a. ett verktyg för studiet av fördelningen av kapital.
En typisk studie av det litterära fältet bygger på information om författares, kritikers eller förläggares
innehav av både specifikt litterärt kapital (som ger dem anseende bland författare eller kritiker) och andra
arter av kapital såsom kulturellt, socialt, ekonomiskt eller politiskt. Men ett fält kan även konstrueras på
grundval av information om låt säga förlagens och tidskrifternas egenskaper. Det är då inte fråga om ett
socialt fält utan ett fält av institutioner. Begreppet maktens fält använder Bourdieu för att fånga in hela
systemet av relationer mellan samtliga kapitalarter av betydenhet, från konstnärligt kapital över juridiskt
och politiskt till ekonomiskt.
Bidragen till denna antologi handlar inte så mycket om läsarna eller publiken (som tillhör
konsumtionsfältet) utan framför allt om produktionsfält, befolkade av författare, konstnärer, kritiker,
förläggare, gallerister etc. De kallas produktionsfält eftersom det är här som verk, värden och
trosföreställningar ― men även "producenter", dvs. författarna eller konstnärerna ― frambringas. Ett
särskilt slag av produktionsfält är kulturella fält (en mer precis benämning är fälten för kulturell
produktion), dvs. konst, litteratur, vetenskap och religion, vilka i sin tur kan inrymma subfält såsom
teaterns fält, sociologins fält etc.
För att ett område skall kunna analyseras som ett fält i Bourdieus mening krävs att det besitter en väl
utvecklad autonomi, dvs. självständighet i förhållande till andra fält och till omvärlden i övrigt.

Ur Donald Broady: "Inledning: en verktygslåda för studier av fält",
Kulturens fält, Daidalos, Göteborg 1998, s. 11-26. Citatet från s. 13-15.
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Egenart

Durkheimianerna
De mest centrala medarbetarna i första serien av
L'Année sociologique (Vol I-XII, 1896-1912)
Durkheim, É. (1859-1917)
Mauss, M. (1872-1950)
Hubert, H. (1872-1927)
Herz, R. (1881-1915)
Simiand, F. (1873-1935)
Halbwachs, M. (1877-1945)
Bourgin, H. (1874-1955)
Bouglé, C. (1870-1940)
Lapie, P. (1869-1927)
Parodi, D. (1870-1955)
Fauconnet, P. (1874-1938)
Davy, G. (1885-1976)
Senare tillkom bl.a. Granet, M. (1884-1940)
och Lévy-Bruhl, L. (1857—1939)

Begrepp som kapital och fält,
metoder som prosopografi och geometrisk dataanalys,
förankring i traditioner från durkheimianerna,
Pierre Bourdieu, Jean-Paul Benzécri med flera.
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Prosopografi

Geometrisk dataanalys
Upphovsman Jean-Paul Benzécri, med start under
1960-talet.
Mest bekanta är olika varianter av korrespondensanalys
som jämte varianter av principalkomponentanalys,
euklidisk klassificering m.m. ingår i en familj av
tekniker som numer kallas geometrisk dataanalys.

[…] a kind of collective biography. I propose the following definition:
(1) prosopography is the study of individuals belonging to the same field;
(2) it is based on a comprehensive collection of data (maybe hundreds of
variables) on these individuals, e.g., their social origin, educational
background, trajectories, their positions in the social space and in the field,
their standpoints, in particular their position-taking in matters crucial to the
field, and their resources in different respects—especially their holdings of
symbolic capital specific to the field;
(3) the same set of data should as far as possible be collected for each and
every individual;
(4) the main object of study is not the individuals per se but rather the
history and structure of the field.

Standardverk:
Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Geometric Data
Analysis: From Correspondence Analysis to Structured
Data Analysis (Kluwer, 2004).
Liten handbok:
Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Multiple
Correspondence Analysis (Sage, 2010)

(D. Broady: ”French prosopography: definition and suggested readings”,
Poetics, Volume 30, Issues 5-6, October-December 2002)
3
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Egenart, forts.
Förklaringsmodell à la Bourdieu
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Egenart, forts.
Tio tumregler
• Spåra upp olika arter av kapital, deras omfattning och fördelning
• Man kan sällan förklara det som händer på ett ställe genom att studera det som
händer på det stället
• Förbjudet att obesedda överta kategoriseringar, förklaringar etc från området man
studerar
• Tillåtet att inspireras av Bourdieus & Co:s metoder men förbjudet att obesedda
överta resultaten av deras undersökningar
• Utforska relationerna till det sociala rummet och maktfältet
• Fånga flerdimensionaliteten i det sociala rummet och de sociala fälten
• Undersök om homologier (=strukturlikheter) förekommer
• Det är något särskilt med de kulturella fälten
• Utbildningssociologin är oskiljaktig från kultursociologin i studier av samhällen
som det franska (liksom, fastän i något mindre grad, det svenska)
• Historiska perspektiv är viktiga

Utforska mötet mellan
• vad människor har i bagaget, och
• den sociala värld i vilken de inträder

Individer (eller sociala
grupper) utrustade med
vissa dispositioner och
andra tillgångar (kapital) För dem
tillgängliga
strategier

2

Positioner i den sociala världen
(t.ex. i olika sociala fält)

5
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Lärarens bedömningskategorier

Försök till övers. av adjektiven i översta raden, från vänster till höger:

Från erratablad till pp. 70-71 i
Pierre Bourdieu & Monique de Saint Martin,
”Les catégories de l'entendement professoral”,
Actes de la recherche en sciences sociales,
vol. I, no 3, mai 1975, pp. 68-93.

korkad, enfaldig
utslätad, alldaglig
ointressant, intetsägande
klumpig, seg, trög
påver, torftig, enkelspårig, inskränkt
blek, trist, medioker
andefattig, banal, intetsägande,
konventionell, ytlig
gör rätt men inte mer
klumpig, tafatt, virrig, otydlig
rar, snäll, omogen, barnslig
plugghäst
noggrann, uppmärksam, allvarsam, ordentlig
blyg, försiktig
hygglig, resonabel
uppblåst, tillgjord, snacksalig,
tanklös, pladdrande, irriterande
hafsig, snabb
oskarp, vag, svävande, rörig
klar, precis, rättfram
stabil, djärv
uppriktig
intressant
storartad, bildad, välutrustad
obesvärad, vet hur man gör
skärpt, smart, subtil, intelligent
kultiverad
personlig, levande
mästerlig, forskartalang, filosofisk begåvning
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Efter P. Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, 1979, p. 140 f.
Schemat först publ. i P. Bourdieu & Monique de Saint Martin, "Anatomie du goût",
Actes de la recherche en sciences sociales, no 5, 1976, pp. 2-82 & 89-112.
Här återgivet från sv. övers. i P. Bourdieu, Kultursociologiska texter, Salamander, Stockholm 1986, pp. 282 f.
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P. Bourdieu, Homo academicus,
Minuit, Paris 1984, figurerna på
sidorna 107 och 289, här hämtade från
sv. övers. 1996 resp. eng. övers. 1988.
Obs. att båda figurerna återger samma
fält, de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulterna, första och
andra axelns plan. I den övre figuren
finns egenskaperna (tillgångarna)
angivna, i den nedre individerna. Om
det inte bleve oläsligt kunde alltså den
ena figuren läggas ovanpå den andra.
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Maktfältet
Economiskt kapital

Juridiskt kapital

Administrativt kapital

Politiskt kapital

Utbildningskapital

Vetenskapligt kapital

Konstnärligt kapital

Maktfältet utgörs av
systemet av relationer
mellan alla slags
kapital av betydenhet
i ett samhälle

Den dominerande
klassen

Medelklasserna

De folkliga klasserna
Updated 2009-01-29

23
D. Broady

Kulturella fält enligt Bourdieu
Det franska litterära fältet i slutet av 1800-talet. Efter P. Bourdieu, Les Règles de l’art, 1992, p. 176;
sv. övers. ur Kulturens fält (red. D. Broady), Daidalos, Göteborg 1998, sid 15.
Karismatisk
konsekration

HÖGERPOLITIK
Akademien (institutionell konsekration)

Parnassdiktarna
Boulevardteater

Symbolisterna
(Mallarmé)

Psykologisk roman
Mondän roman
Naturalistisk roman
(Zola)

Théâtre de l'œuvre
(Lugné-Poe)
Dekadenterna
(Verlaine)

Smala tidskrifter

Lustspel

Théâtre libre
(Antoine)

Sederoman
Folklig roman (följetonger)
Bonderoman
Journalistik

Kabaret (visdiktare)
Bohemerna

VÄNSTERPOLITIK
Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/
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Överklassen

Kulturella
produktionsfält

Den ekonomiska
maktens fält

Kulturfurstarna

Maktfältet

Medelklasserna

Kommersiella
polen

Intellektuella
polen

Underklassen

Det sociala rummet

Unga
avantgardet

Kulturellt produktionsfält
Ur D. Broady, ”Inledning”, i Pierre Bourdieu, Konstens regler,
Brutus Östling Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1999, p. 18.

Tumregler för att bedöma fältens autonomi
Här tio tumregler som kan vara till ledning för att bedöma graden av autonomi. Att ett fält, låt säga det litterära
fältet, är autonomt innebär att det besitter
 sin egen specifika art av kapital (det litterära kapitalet är det anseende som vissa genrer, verk, författare eller
kritiker åtnjuter; detta kapital existerar även i förkroppsligat tillstånd, nämligen i form av en författares eller
kritikers förmåga att handskas med litteraturens verkningsmedel och kännedom om tidigare och aktuella strider
inom litteraturens fält).
 en grundstruktur definierad av dels en polaritet som ställer de mest erkända författarna och genrerna mot de
ringaktade eller okända, dels en polaritet som ställer stora innehav av litterärt kapital mot små innehav.
 ett eget ”rum av möjligheter”, det vill säga ett utbud av t.ex. genrer och verkningsmedel som står till buds för
författare vid en given tidpunkt (ett autonomt fält har en struktur som liknar strukturen hos detta rum av
möjligheter; det finns med andra ord dels ett socialt fält där ställningarna intas av olika läger bland författarna,
dels ett homologt rum av möjligheter som inrymmer de tillgängliga ställningstagandena och litterära genrerna
och verkningsmedlen).
 en ”omvänd ekonomi”, varmed avses att deltagarna värderar det litterära kapitalet högt, blundar för
verksamhetens materiella betingelser och nedvärderar försäljningssiffror och andra ”världsliga” mått på framgång
(denna omvända ekonomi är mest framträdande i den region av fältet där det specifika kapitalet väger tyngst, i
det litterära fältet således den region där de renodlat litterära kvaliteterna är utslagsgivande).
 egna slag av inträdeskrav, insatser i spelet, vinster (belöningen består främst i att vinna erkännande och anseende
som författare eller kritiker).
 egna trosföreställningar (som Bourdieu benämner doxa).
 ett eget slags drivkrafter, engagemang, hängivenhet, intresse (Bourdieus term är illusio) som sporrar deltagarna
att göra sina insatser i spelet.
 egna inrättningar som hallstämplar verken och författarna (Bourdieus term är ”konsekrationsinstanser”, exempel
är litteraturkritiken, de mest välrenommerade förlagen, litteraturhistorikerna, akademierna).
 en förmåga att till fältets egen logik översätta teman och diskussioner som importeras från omvärlden (såsom när
sociala eller politiska frågor transformeras till frågor om litterär stil).
 samt att man inom fältet fäster vikt vid att skriva fältets egen historia.
Ur Donald Broady, ”Nätverk och fält”, pp. 49-72 i Sociala nätverk och fält (red. Håkan Gunneriusson),
Opuscula Historica Upsaliensia 28, Uppsala universitet, 2002. Citatet från sidorna 51-52.
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Det sociala fältet och rummet av möjligheter
(fritt efter P. Bourdieu, Les Règles de l’art, 1992)

Rummet av
möjligheter

La Dame aux
camélias

Madame
Bovary

ChieuCaillou

Det sociala
fältet

Dumas
d.y.

Flaubert

Champfleury
Ur Kulturens fält (red. D. Broady), Daidalos, Göteborg 1998, sid 15.

Det svenska högskolefältet 1998, 32 sociala grupper uppdelade efter kön,
1 366 utbildningar, stiliserad, planet av axel 1 och 2. Lärarutbildningar inlagda
Axel 2 (10,2 %, 0,076)

Emil Bertilsson, Mikael Börjesson
och Donald Broady,
Männen flyr fältet. Könsmönster i
rekryteringen till svenska
lärarutbildningar 1977−2007
Redovisning av ett uppdrag för
Högskoleverket, 31 jan. 2009,
rev. 9 febr. 2009, s. 14.

Mycket höga gymnasiebetyg
Mycket höga högskoleprovspoäng

-0.8

Läkardöttrar

Läkarutbildning
Läkarsöner

Universitetslärardöttrar

Högutbildade föräldrar

Internationell ekonomi, franska

Föräldrar med höga inkomster

Utgiven i Man ska bli lärare! Den
ojämna könsfördelningen inom
lärarutbildningen – beskrivning och
analys. Stockholm: Högskoleverket,
2009.

Universitetslärarsöner

-0.4

Språk

Ämneslärardöttrar

Döttrar till högre tjänstemän i privat sektor

Juristutbildning
Civilingenjörsdöttrar

Civilingenjörsutbildningar
Ämneslärarsöner
Söner till tjänstemän i privat sektor

Konstnärliga högskolor
Traditionella universitet
Döttrar till tjänstemän på mellannivå i privat sektor

Civilingenjörssöner

Tekniska högskolor

Ekonomiutbildningar

Klasslärardöttrar

Mikael Böjesson har varit huvudansvarigt för de statistiska
beabetningarna, här och i fråga om
analyserna bakom figurerna på de
följande sidorna.

Söner till tjänstemän på mellannivå i privat sektor

0

Lärarutbildningar

Klasslärarsöner

Axel 1 (29,8 %, 0,224)

Föräldrar med låga och medelhöga inkomster
Teknikerdöttrar

Vårdutbilningar

Nyare universitet

Småföretagardöttrar

Teknikersöner
Småföretagarsöner

Vårdhögskolor

Mindre och medelstora högskolor

Förskollärarutbildning

Ingenjörsutbildningar
Lågutbildade föräldrar

Arbetardöttrar
0.4

Arbetarsöner

Mycket låga gymnasiebetyg
Mycket låga högskoleprovspoäng

0.8

Sociala grupper

0.4

0

-0.4

-0.8

Utbildningar per högskola

Fet text i kursiv indikerar utbildningsområden och lärosätestyper.
Text i kursiv indikerar supplementära egenskaper som inte bidragit till att konstruera strukturen.
Storleken på symbolerna står i proportion till antalet individer.
Donald Broady, www.skeptron.uu.se/broady/sec/
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Det svenska högskolefältet 1998, utbildningarna definierade av sina rekryteringsprofiler,
32 sociala grupper, könen sammanslagna. Axel 1 och 2.

Det svenska högskolefältet 1998, studenternas tillgångar
32 sociala grupper, könen sammanslagna. Axel 1 och 2.
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Det svenska högskolefältet 1998, 32 sociala grupper uppdelade efter kön, Uppsala
universitets utbildningar, dimension 1 och 2
0.8
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Det svenska högskolefältet 1998, 32 sociala grupper uppdelade efter kön, Högskolan i
Gävles utbildningar inlagda i hela högskolefältet, dimension 1 och 2
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Rummet av gymnasieutbildningar 1997−2000
Hela årskullarna, 32 sociala grupper uppdelade på kön.

Höga grundskolebetyg
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Ur Donald Broady & Mikael Börjesson, "En social karta över gymnasieskolan",
Ord & Bild, nr 3-4, 2006, pp. 90-99.
Även publ. i. Individ - samhälle - lärande. Åtta exempel på utbildningsvetenskaplig forskning.
Stockholm: Vetenskapsrådet, 2008, pp. 24-35.
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Ett regionalt fält av gymnasieutbildningar
Analys ur en studie som delvis publicerats som Donald Broady, Mats B. Andersson, Mikael Börjesson, Jonas
Gustafsson, Elisabeth Hultqvist och Mikael Palme, ”Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och
utbildningsstrategier”, s. 5-133 i Välfärd och skola. Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut (SOU 2000:39).
Äv. som pdf hos socialdepartementet, se http://www.social.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2000_39.pdf.
Inledningen finns i HTML-version på http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/sec-27-inledn.html.
Mikael Börjesson har gjort merparten av de statistiska bearbetningarna.
_________________________________________________________________________________

Fältet av gymnasieutbildningar i Stockholmsregionen 1998
(enbart övre delen av fältet återges här)

1
Viktor Rydberg-Natur JURISTER
Höglandssk.-Natur Grundskolebetyg 4,5-5,0
LÄKARE
UNIV.LÄRARE Forskarutb.
Södra latin-Natur

22,5%

Fet stil: friskolor
Kursiv stil: profilprogram
Kursiv, understruken stil:
illustrativa variabler
KAPILÄRER: sociala grupper

Kungsholmen-Sam
Höglandssk.-Sam
Kungsholmen-Natur
Viktor Rydberg- Enskilda gy.-Natur
Saltsjöbaden-Media
KF-Ekonomi Bromma-Sam
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Grundskolebetyg 4,0-4,4
Högst inkomst
Norra
Södra latin-Estetisk/Teater Åsö-Natur
8 rum
förorterna
ÄMNESLÄRARE
CIV.ING.
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Längre
DanderydNatur
JOURNALISTER
FÖRETAGSBlackeberg-Teknisk
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HÖGRE TJ.MÄN, OFF SEKT
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Frans Schartau-Sam Norra real-Natur
Tyska Nacka-Na
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Ekebyholmsskolan-Natur
Gångsätra-Handelspr.
Södra latin-Estetisk/Konst
Tyska skolan
Kungsholmen-Hum
Gångsätra-Estetisk/Konst. Nacka-Sam/Kommunikation
Jakobsberg-Natur
TJ.MÄN M.NIVÅ, OFF. SEKT
Frans Schartau-Hum
TJ.MÄN M.NIVÅ, PRIV SEKT
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Jakobsbergs-Sam/Internatinell

KLASSLÄRARE

TEKNIKER, OFF. SEKT
Röllingby-Ekonomisk
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TEKNIKER, PRIV SEKT

Vilunda-Teknisk

3
6,7%

Örjanskolan
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Grundskolebetyg 3,0-3,4
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