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1993: 85SOUförstatsrådet chefenochTill
Utbildningsdepartementet

dåvarande chefen för19918 maj denden ut-bemyndigadeRegeringen
sär-tillkallastatsrådet Göransson,Bengt attbildningsdepartementet, en

omfattningentill ochorsakernautredauppdragmedutredareskild att
studier.till högresnedrekryteringensocialadenav

från 1991 profes-juliden lförordnadesbemyndigandetMed stöd av
seder-förordnadesdagutredare ochEriksonRobert sammasomsorn

biträdaSomsekreterare. attO. Jonsson expertJandocenten sommera
biträdande sekreterareSomfildr. Mac Murray.förordnadesutredaren

ochMichael GählerDryler,kandidaterna Helenñlosoñeförordnades
Christianñlkand.även1992 förordnades20 juliHörnqvist. DenMartin

månader.fyraperiodförbiträdande sekreterareKjellström omensom
vårt vihararbeteutomstående synpunkterfrånFör experteratt

maj 1992 i Hässelbyseminarier, den 4-5två samttillfällen anordnatvid
erhållit ochkommentarerVi vidareGällivare. har1992 i9-12 juliden

Göteborgsvidinstitutionenpedagogiskaseminarier vidvidsynpunkter
socialförInstitutetinstitutionen ochSociologiskavidUniversitet samt

Universitet.Stockholmsforskning vid
1993,21 september1992 och dentvå 17 septembertillfällen, denVid

vårt Vi vidarehararbete.informeratsdepartementsledningenhar om
Håkanprofessor West-ordförande,samrått Högskoleutredningensmed

Bröms.studiestödssystemet, Janmed utredarenling, samt av
Målrclaterade1992:123,remissvar DsavlämnatUtredningen har ett

Studiestödsberedningen anordnaddeltagit istatsstipendier, samt en av
hearing.

ReuterbergSven-Ericdocenternaöverlämnat dentidigareVi har av
bakgrund,SocialunderlagsrapportenskrivnaSvensson stu-och Allan
Två ytterligareSOU 1992:122.övergång högre studiertilldiestöd och

på för-Carlssons bokförlag. Denkommerunderlagsrapporter utatt ges
innehåller flertal författaresortering,Skola och uppsatser ettsta, som

innehåller för-Beständiga barriärer,andra,för utredningen. Denskrivit
föränd-snedrekryteringenssocialadenblanddjupade analyser, annat av

ring.
och utbild-vårt Ursprunghuvudbetänkande,viHärmed överlämnar

till högre studier.snedrekryteringning social-

1993Stockholm i oktober

Robert Erikson
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1993: 85SOUFörord
Förord

forskningsuppdrag1991 UtbildningsdepartementetjuniI ettossgav -
förändringomfattning, ochsnedrekryteringenssocialaanalysera denatt

exemplariskvaritoberoende regim,har,orsaker. Departementet enav
proble-Efter inledande diskussionuppdragsgivare forskning. avenav

ekonomiskai direktiven, ñck vi nödvändigabehandlat denärmaremet,
haft full frihetdärefter viän knappt tid och haromresurserna om --

vårtutforma arbete.självaatt
Vårt forsknings-haft karaktären normalhar i alla avseendenarbete av

någontillgång politisktvi inte haft tillinnebär harverksamhet. Det att
vårtnågot sätt förankratvireferensgrupp eller att annatsammansatt

vårtförsöktvi förankra arbete vetenskap-politiskt. Däremot hararbete
råd frånvis olikasedvanligt akademiskt kollegerligt taatt avgenom

vi, hänsyn till karaktär, valtdiscipliner. Vidare har med arbetets att re-
forskningsrapporthuvudbetänkande normaldovisa detta un-som en -

kommittéprodukt.författaransvar inteder fullt och anonymsom en
frånemellertid den normala forskningsrappor-Betänkandet avviker

våra vi-hand skriver för kolleger föri vi inte i förstadet utanattten en
så särskilt in-skrivaläsekrets. Vi försökt den inte hardare har att som

betänkandetteknikaliteter läsaför referenser och skall kunnatresse
käll- litteraturhänvisningar tek-Därför har och ochavbrott.utan mer

iniska kommentarer placerats noter.
Så långt förmått före-försökt följa Skrivregler ärvi har har vi de som

språknämnden. vi emellertid avvi-skrivna Svenska I avseende harettav
genomgåendefrån ställetvi använder decimalpunkt ikit svensk praxis -

är decimalpunkt används i samtligaför decimalkomma. Skälet att
grañkprogram vi har utnyttjat.dator- och som
läsare, snabbt vill sätta sig in i studiens syfte och resultat,För den som

också innehållersammanfattning hän-inleds betänkandet med en som
frågorna ingående.visningar därtill avsnitt i behandlas Dentexten mer

någotvill utförligare bild snedrekryteringens nuvarandeensom av
omfattning rekommenderar vi läsa Kapitlen 6och dess orsaker, att

utgå från innehållsför-fåroch ll. övrigt läsare med SpecialintressenI
föreslåteckningen. Vi vill alla läsa Kapitel eftersom vi därdock att

redovisar vivad med snedrekrytering och hur vi mäter den.menar

*

vårthar hjälpt utredningen.Ett antal i arbete medstort personer oss
tillgångGenom ständigtMac Murray har vi haft till encyklopedisktett

ocksåvetande utbildning och i Sverige. är huvudförfatta-skola Macom
till Kapitel Helen Dryler, Michael Gähler och Martin Hörnqvistre

föredömligt utfört forskningsassistentens uppgif-har alla sätt olikaett
från trälande med fram uppgifter i bibliotek datamaterialochter att ta-

till självständigt uppsatsförfattande.



SOUProfessor Kjell Härnqvist 1993:emeritus har varit utredningens goda genius. 85
områdetHan har varit länk till tidigare Förordutredningar inom och meden

bistått rådfaderlig med moraliskt stöd.och Dessutom haromsorg oss
gångerhan flertal tagitmed kort varsel fram uppgifter databasenett ur

vid den pedagogiska institutionen i Göteborg.
Utöver de nämnda har lästantal och kommen-ett stortovan personer

olika kapitelutkast och Tillunderlagsrapporter. dem hör Janterat
Bröms, Birgitta Ericsson, Jan-Eric Gustafsson, Sverker Lindblad, An-
ders Nilsson, Rolf Ohlsson, Sven-Eric Reuterberg, Matti Similä, Allan

Åberg.Svensson och Goldthorpe,Rune John Colin Mills, Mül-Walter
Shavitler och Yossi har givit värdefulla synpunkter och uppslag.oss

Därutöver har vänner och kolleger vid Institutet för social forskning
vårtoch sociologiska institutionen Stockholmsvid universitet stött arbe-

på mångfald olika sätt. Alla dessa har bidragit förbättratill dette atten
vi skrivit, vi inte idéerkunnat utnyttja alla de fruktbara ochtrots att

fått.förslag vi
Gunnar Enequist, Hans-Eric Ohlsson Sträng-Abrahams-och Agneta

hjälpte med sakkunskap effektivitetoch del relevantaattson oss av
Örebro.delar SCB:s databaser i Per-Olof Fredriksson Staffanochav

påWahlström hjälpte olika sätt del SCB:s ULF-material.attoss av
ÅkeUtan Boalts hjälp hade det inte varit möjligt koppla uppgifteratt

från den regionala årskursdatabasen vid Stockholms Läns Landsting till
9-materialet. Miljan Vuksanovic därefter,har med sedvanlig yrkesskick-
lighet, till vi har kunnat bearbeta de olika datamaterialen i Insti-sett att

för social forskning VAX-dator.tutets
vårUlla Carlstedt och Annita Näsström skrev litteraturförteckningut

med precision och noggrannhet. Lillemor Pegelow ritade iordning-eller
ställde diagram ñgurer tilloch form. Sonia Gustavssonpresentabelen

vårthar med ackuratess omvandlat till tryckfärdigt original.ettmanus
mångaAlla dessa och fler, här nämnda har olikapersoner - -

sätt bidragit till vi kunnat skriva detta betänkande, vilket vi härmedatt
tackar dem för.

Stockholm i oktober 1993

Robert Erikson O.Jan Jonsson
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1993: 85SOUSammanfattning Sammanfattning

socialafrån studie denhuvudrapportenutgörbetänkande avDetta en
orsakeromfattning,dessi Sverige,studierhögretillsnedrekryteringen

ochunderlagsrapporterantalHärtid.förändring över ettoch summeras
analyser.presenteras nya

social snedrekry-problemetdiskuteraskapitelförstabetänkandetsI
missförhål-varitlång dettid tyckt ettsedanvarför atttering bl.a. man-

beskrivs föränd-kapitletdet andradefinieras. Ioch begreppetlande -
viktigastede1900-talet,under samtskolsystemetsvenskadetringen av

utredningar ochgenomgång tidigareEnutbildningsreformerna. av
vi de da-fjärdei detkapitlet ochtredje presenterarigörs detforskning

våra empiriska analyser.föranvändervitamaterial
för-snedrekryteringensocialavi denhurkapitlet studerarfemteI det

25tonvikt despeciellmed senasteinnevarande sekel,underändrats
sociala snedre-bild över densammanfattandeviåren. sjätteI det enger

l990-talet.karaktär i börjanochomfattningkryteringens av
individu-betydelsevi vilkenkapitel analyserarsjundebetänkandetsI

för denuppväxtvillkor harochskillnadermedföddafaktorer so-ella --
institu-åttonde vi betydelsenstuderardetsnedrekryteringen. Iciala av

incitament ochekonomiskaboendesegregering,faktorertionella som
också förändringentillorsakernaanalyserasDärorganisation.skolans

indi-förkonsekvenserUtbildningenssnedrekryteringen.socialadenav
socialaställs dentiondei detkapitlet ochniondeför detärviden temat

perspektiv.internationelltSverige iisnedrekryteringen ett
våra iresultatavslutningsvisvikapitel, diskuterarelftebetänkandetsI

minskamedel kanutbildningspolitiskafrågan medrelation till manom
högre studier.tillsnedrekryteringensocialaden

kortfattadeformioch slutsatserresultatsammanfattasHär nedan av
Hänvisningarsnedrekryteringen.frågor socialapå denserie omensvar

finnerdärbetänkandetavsnitt iochtill kapitellöpandegörs merman
diskussioner.fylligareochutförliga svar

snedrekryteringsocialVad är

of-från socialavissanär barnföreliggersnedrekryteringSocial ursprung
utbildningsnivåer, universitetsexa-når högreän andra barn t.ex.tare

sambandet mellansnedrekryteringsocialmäter viexaktMer sommen.
utbildning.bakgrund ochsocial

låtermått studera hur denbäststatistisktanvänderVi so-ett osssom
länder Dettamellanöver tid ochvarierarsnedrekryteringenciala m.m.
utbildningschanseripå skillnadernasambandsmått relativadebygger

våradelFör kunnasocial bakgrund.med olika att tamellan avgrupper
in-högre värdenkänna tilltillräckligtfigurer är detoch atttabeller att

snedrekrytering.nebär större
13



dåHur skall vi definiera social bakgrund Det finns lång SOU 1993:tradi- 85en
tion tidigare studier där föräldrarnas samhällsklassav Sammanfattningeller socialgrupp
utgör grunden. Vi följer denna definiera följandeatt sjugenom sam-
hällsklasser:

Högre tjänstemän, större företagare m.fl.
Tjänstemän på mellannivå
Lägre tjänstemän
Egna företagare ej akademikeryrken
Jordbrukare, företagareandra i primär t.ex.sektor fiskare
Kvalificerade arbetare
Okvaliñcerade arbetare.

Klasserna skall inte betraktas frångraderade högre till lägre,som
även vi ibland följer traditionellt språkbrukom ett och refererar till
klass I och högre socialgrupper och klass VIsom och VII läg-som
re.

Andra definitioner social bakgrund skulle knappast våraändraav
någotresultat i väsentligt avseeende det visar sig dock det är för-att en-

del behandla jordbrukarnaatt klass.som en egen
mångaI analyser använder ocksåvi föräldrarnas utbildning ettsom

mått på uppväxthemmets utbildningstradition eller kultu-resurser -
rellt kapital har betydelse förstor ungdomars utbildningskarriärer.

Innebörd och mätning social snedrekrytering diskuteras iav avsnitt
1.2.

Varför socialär snedrekrytering problemett

tvåDet finns huvudsakliga skäl till social snedrekryteringatt betraktas
samhällsproblem.ett För det första kansom det individuellses som en

orättvisa barns livschanseratt till del beror de omständigheter tillen av
vilka de fötts. sådantEtt beroende uppväxtfamiljens villkor står iav

till det traditionellamotsats liberala målet jämlikhet i möjligheter.om
För det andra innebär social snedrekrytering begåvningaralla inteatt
kommer till sin rätt, inte kan utveckla sin någotpotential, kansom an-

leda till effektivitetsförlustertas för samhället i Dettastort. uttrycks
såibland det finns begåvningsreservatt outnyttjaden den itassom, om

anspråk, skulle kunna ha positiva konsekvenser för samhället och sam-
hällsekonomin.

Därutöver kan social snedrekryteringstor leda tillen de be-att som
sätter höga positioner i näringsliv och offentlig tjänst har liten kunskap

villkoren för befolkningen i Iblandom ocksåstort. för ti-varnas att en
dig uppdelning eleverna under skoltiden kan leda till socialaav klyftor i
samhället och till mindre förståelse mellan människor från olika sam-
hällsklasser.

Varför snedrekrytering är problem diskuteras iett avsnitt 1.1.
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högre SOU 1993: 85tillsnedrekryteringensocialadenHur ärstor
Sammanfattningstudier

Iklasstjänstemän m.fl.till högrefortsätter bland barnnärvarandeFör
som normaltuniversitetsstudiertraditionella tartillungefär 45 procent

dit även kor-högskolestudiertillmer cirka 55år ocheller procenttre
klassarbetareokvalificeradetillräknas. Bland barnutbildningartare

respektive 13ungefär 7 procent.andelarmotsvarandeVII är procent
Övergångsandelarna från fallerövriga klassernadeungdomarbland

extremvârden.dessamellan
från klass VIIungdomardå skillnaderna mellanrelativaVilka är de

använ-klasserna Om vifrån övrigadearbetare och deokvalificerade
okvaliñceradedär0 och lsambandsmått varierar mellander ett som -

avståndfår mellan klasserna:följande0 vivärdethararbetare -
0.84m.fl.tjänstemänHögre

mellannivåpå 0.63Tjänstemän
0.46tjänstemänLägre
0.31företagareEgna
0.24m.fl.Jordbrukare,
0.08arbetareKvalificerade
0.00Okvalificerade arbetare

från därklassavståndet fallertill klass VIIrelativahur detVi ser
Snedrekryteringen bil-litet.där det ärtill VI,klassär mycketdet stort,

skillnadernaavstånd därklasserna,mellanrelativamönsterdar ett av
klasserdär dessaär ochtjänstemannaklasserna tremellan de storatre

universitets-tillfortsättertill jordbrukarefrån övriga. Barnskiljer sig de
företagare ochtill andrautsträckning barnungefäristudier somsamma

bör-fenomen, irelativtärpåtagligt Dettaän arbetarbarn.oftare nyttett
utsträckningi ungefärjordbrukarbarnenseklet fortsattejan sammaav

ärjordbrukarbarnenBlandbarn.okvaliñcerade arbetarnasdesom
fortsät-Döttrarnakönen ovanligtmellanskillnadernaemellertid stora.

företaga-döttrar till andrauniversitet än vadtilloftarei själva verketter
omvända.förhållandet sönerna är detblandgör, medanre

behandlas iomfattningnuvarandesnedrekryteringenssocialaDen
Kapitel

Är kvinnorblandsnedrekryteringen likasocialaden stor
mänblandsom

utbild-i genomsnittmän i alla klasserñckTidigare under seklet mer
något än män tilloftarefortsätter kvinnorkvinnor. Numeraning än

fortfarandemänhögskolestudier, medangymnasiestudier ochteoretiska
universitetsutbildningarna.längstafortsätter till deutsträckningi högre

1990-talet än-utbildning ärsocialt ochmellanSambandet ursprung
bådadå könen.föri detsammastort sett
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Är den sociala snedrekryteringen lika i olika delarstor SOU 1993: 85av
Sverige Sammanfattning

Situationen är här ungefär densamma för kvinnor och män. Ung-som
domar växer i olika län eller i olikasom landsbygd,upp tä-ortstyper

städer fortsättertorter, i olika utsträckning tillstor högre studier. Skill-
naderna såär inte markerade, medan det är relativtt.ex. vanligtmen att
ungdomar växer i universitetsstad fortsättersom till högreupp en ut-
bildning, fortsätter frånungdomarna skogslänen i jämförelsevis liten ut-
sträckning. Den sociala bakgrunden betyder emellertid ungefär lika
mycket för den sociala selektionen inom utbildningssystemet i alla delar

Sverige.av

År den sociala snedrekryteringen lika bland andrastor
generationens invandrare bland barn till inföddasom
svenskar

Invandrarbarn fortsätter i genomsnitt i mindre utsträckning till högre
utbildning än barn till infödda svenskar. Bland ungdomar själva in-som
vandrat är det färre fortsätter äldre de när desom kom till Sveri-var

Bland invandrarungdomar, från gåttge. början i svenska skolor,som be-
emellertid den lågarelativt övergångsfrekvensenror till högre studier

nästan påhelt deras föräldrar iatt utsträckning harstor arbetaryrken.
När hänsyn till dentar sociala bakgrundenman fortsätter på det hela ta-

barn till invandrareget oftare till universitet och högskolor än barn till
infödda svenskar.

Den sociala bakgrunden har emellertid, oberoende det etniskaav ur-
ungefär betydelsesprunget, skolgången.församma Det betyder denatt

sociala snedrekryteringen i harstort sett omfattning i olika in-samma
vandrargrupper i befolkningen helhet.som som

Är den sociala snedrekryteringen lika bland barn tillstor
ensamföräldrar bland barn vuxit tvåmedsom som upp
föräldrar

Barn till ensamstående föräldrar fortsätter i mindre utsträckning än
barn till sammanboende föräldrar till teoretiska studier. När tarman
hänsyn till föräldrarnas samhällsklass, utbildning och inkomst är dock
skillnaderna obetydliga. Däremot visar det sig bland ungdomar,att vars
uppväxtfamilj ombildades under de tidiga tonåren, fortsätter färre till
teoretiskt gymnasium än i andra grupper.
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1993: 85SOUnågon skillnad iemellertidvifinnerfalli dettahellerInte
Sammanfattningbetyderbakgrundensocialaolika Denmellansnedrekrytering grupper.

bland barnutbildningenförmycketungefär likasåledes exempelvis
växerbarnensamstående blandföräldrarmed somväxer somuppsom

två föräldrar.samboendemedupp

7.3.avsnittsärskilt ibehandlasolikamellanSkillnader grupper

undersnedrekryteringenuppstår socialadenHur
skolgången

effekter.två samverkandeuppbyggdSnedrekryteringen kan avsomses
genomsnittifrån högre socialgrupper presterarär barnDen attena

prestationsnivåär bland barnandrai skolan. Denbättre att samma
teoretiskatilloftare än andrafrån stu-socialgrupperhögredefortsätter

helaverkar underochungefär styrkatvå hareffekternadier. De samma
universitetsni-gymnasiet,såväl ochgrundskolaniskoltiden, som

vå.
hälftenungefärtillsocialtbetydelsentilllederDetta att ursprungav

likaså hälften barntillskolprestation, och attiskillnaderberor
utbild-olikagörfrån samhällsklasser,olikabetyg,med mensamma

från hög-studiebegåvning, detenderarmedBland barnningsval. samma
Påhögstadiet.valteoretiskagöraoftare än andrasocialgrupper attre

från socialgrupperhögreflerbetygsnivå årskurs 9 år det sedanivarje
teoretis-längredär väljergymnasiet, ochfortsätta tillväljer att somsom

inriktningar.ka
även vidvisar sigkaraktärdubblasnedrekryteringenssocialaDen

socialthögskola. Betydelsenövergången universitet ochtill ursprungav
skolprestatio-i tidigareskillnaderungefär 50tillförmedlas procent av

främståterstående berorsociala skillnadernaDei form betyg.avner
effekthögskolevalet, dvs.hembakgrundinverkandirekt av enaven

utbildningsvalgjorttidigareungdomarföruppträder sammasomsom
emellertiddeförmedlasviss delTillmedelbetyg.jämförbaraoch har en

gymnasiet.och tillgrundskolanutbildningsval, iockså tidigareav

7.2.avsnitt6 och ii KapitelanalyserasSnedrekryteringsprocessen

störstselektionenskolgången socialadenunder ärNär

skolgångenalltså undersnedrekryteringen byggssocialaDen genomupp
påver-både ochsamband med betygharsociala bakgrundenden ettatt

utbildningsvalockså för varjebetyderutbildningvalen. Det nyttkar att
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blir den sociala snedrekryteringen något starkare till SOUde effekter 1993: 85som-det sociala tidigare påhaftursprunget betyg och utbildningsval, Sammanfattningadderas
effekter.nya

förhållerHur dåsig effekterna vid olika tidpunkter skolgångenunder
till varandra Traditionellt har den sociala snedrekryteringen varit star-
kast vid det första tillfälle där barnen delats i olika linjer, dvs. närupp
eleverna i skolklass skildes för första gången.en folkskolanI skedde
detta under större delen seklet efter fjärde eller sjätte dåklass, någraav

barnen fortsatte till realskolan.av
Bland dem gåtthade över till realskolansom betydelsen föräld-var av

sociala tillhörighet för benägenhetenrarnas fortsätta i skolanatt sedan
något mindre. Den socialastora gallringen hade redan skett och lil-den
la andelen frånbarn arbetar- och jordbrukarhem fortsatt hadesom an-
tagligen mycket goda studieförutsättningar. Sambandet mellan ursprung
och universitetsstudier ännu vi begränsarvar jämförelsensvagare, om
till dem hade tagit studentexamen. ändåsom Att det fanns sådant be-ett
roende innebär att sammantaget snedrekryteringen till universitetvar
något starkare än till studentexamen.

När vi studerar situationen i början 1990-talet gör vi det i skolaav en
är helt omorganiserad. Realskolansom är borta och därmed har en

övergång tagits bort. gårAlla årnio i skolan, och kring 90 bör-procent
jar gymnasiet. Antalet övergångar mellan skolformer har alltså mins-

åldernkat och vid vilken det första valet sker har skjutits några år.upp
Fortfarande existerar dock utbildningskarriär, och fortfarandeen har
den sociala snedrekryteringen Ännugrundläggande karaktär.samma
idag är det vid de tidigaste Övergångarna betydelsen social bak-som av
grund har störst inverkan.

Den sociala snedrekryteringen produceras alltså ungefär samma
sätt i dagens skola den gjorde före skolreformerna.som Det finns dock
tecken påtyder betydelsensom att social bakgrund är jämntav nu mer
fördelad över skolkarriären. Medan den sociala snedrekryteringen tidi-

klart starkast vid den förstagare förgreningenvar tenderar den attnu
påtaglig vid alla förgreningarvara den är dock fortfarande starkare vid-

övergång till gymnasium än vid övergång till högskolestudier. Det bety-
åtgärderder att den socialamot snedrekryteringen kan ha effekt alla

utbildningsnivåer.

styrkaDen sociala selektionens under olika delar skolgångenav
behandlas i Kapitel 6 och avsnitt 7.2 genomgång tidigareen av-
forskning görs i avsnitt 3.2.10 där allmän bakgrund frågantillen
ges.
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skillnader 1993: 85sociala SOUtillupphovbakgrundsfaktorerVilka ger
Sammanfattningutbildningsvalochi betyg

visaruppväxtfamiljenförhållanden iframför allt sam-är somDet tre
klasstillhörig-ärstudier. Detill högrefortsätter tremed barnenband att

utbildningsnivån i hem-yrken,föräldrarnastillsom är knutenheten
dessaochsituation. Varekonomiska treuppväxtfamiljensoch en avmet

exempelvisbetyderDet att ut-utöver de andra.effektharfaktorer en
uppväxtfa-jämförnärävenbildningsnivån betydelsehari hemmet man

standard.ekonomiskamedsamhällsklass ochimiljer sammasamma
harfaktorn. Denframstår viktigasteUtbildningsnivån den syste-som

något effektstörrenivåerpå utbildningssystemet,iallamatiskt, dvs. en
utbild-Också medjämför barnnär viklasstillhörigheten.än samma

på-ifrån samhällsklasserskildafortsätter barniningstradition hemmet
Ekonomin igymnasiestudier.teoretiskautsträckning tilltagligt olika
två faktorer-andraän debetydelsehaverkarföräldrahemmet svagareen

ärgymnasiet. Dettillför valenviss betydelsefortfarandeharDen enna.
grundbetydelseekonomins attunderskattarvi härtroligtdock avatt

förmögenhetuppgiftervi saknar m.m.om
utbildningsnivån isigtvå visarfaktorernaandramed dejämförelseI

övergången högskolestudier. Dettatillvidstarkastföräldrahemmet vara
i föräldra-utbildningstraditionenförvånansvärt, kansketyckaskan men

går över tillallanästanbetydelsefull just härärhemmet numeramest -
världfrämmandefortfarande kanhögskolangymnasiet, medan vara en

utbildningstradition.frånmånga hemungdomarför utan
utbildningstraditiontydliga genomslagetdetvärtärDet att notera av

nivåerPå ochiallautbildningssystemet.i systemetsamhällsklassoch av
invandrarstatus,efter kön,uppdeladestuderatvi hari alla de grupper -

konstantbåda med islår faktorer igenom settstortdessaortstyp etc. -
högkola.övergången gymnasium ochpå tillstyrka

hemfaktorer.olikabetydelsendiskuterasKapitel 7I av

någon rollskolaSpelar valet av

hanutbildningschansernågon fortsattaför elevsskillnadGör det omen
såPåverkar fall,iandra det,går i denskolan elleri deneller hon ena

fortsätter tillomfattning Andelen eleversnedrekryteringens teore-som
Till denskolor.olikarätt kraftigt mellanvarierargymnasiestudiertiska

bo-i olikaliggergrundskolornadet typerstörsta berordelen att av
högretillha fortsattstadsområden. skulleelever,Vissa skolor har som

andra skolorelevsammansättningen imedanbott,studier deoavsett var
teoretisktillfortsätterganskasådan förvänta sigkanär att enatt man

utbildning.
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Det visar sig emellertid skillnadernaatt mellan skolor inte SOUhelt 1993:kan 85
förklaras elevsammansättningen. Det betyderav elev Sammanfattningatt byterom en
skola kan det förändra sannolikheten hanhon fortsätteratt till teoretiskt
gymnasium. Effekten är inte särskilt stark, valet grundskola kanmen av
således ha viss betydelse för den fortsattaen utbildningskarriären.

frånDe skolor vilka många fortsätter till teoretiska studier ligger ofta
i bostadsområden där det mångabor högre tjänstemän, mångadär har
hög utbildning och relativt höga inkomster. Bostadssegregationen leder
därmed Återigentill större social snedrekrytering.en bör dock betonas

effekten inteatt är särskilt stark.

Skillnader mellan skolor och betydelsen boendesegregationenav
i avsnittentas 8.1 8.2.ochupp

Vad leder den sociala snedrekryteringen till

Ungdomars utbildning påverkar än de flesta andra förhållandenmer
under uppväxttiden hur deras levnadsförhållanden kommersenare att
gestalta sig. Högre utbildning leder till fördelaktiga sociala positio-mer

de genomgått högskoleutbildningner fårsom betydligt oftare än- andra
arbeten högre tjänstemän eller tjänstemän påsom mellannivå. Därmed
får de det hela bättretaget arbetsvillkor och högre lön än andra. När
vi räknar årsinkomsterna från 16 årssamman till ålder,46 finner vi att
bland män födda i slutet 1930-talet eller början 1940-taletav är denav
sammanlagda livsinkomsten klart högre bland högskoleutbildade än
bland andra. De relativa skillnaderna i inkomster mellan olika utbild-
ningsgrupper har dock sjunkit under efterkrigstiden, speciellt under
åren omkring 1970.

Lönar dådet sig årsatt ytterligareta ett utbildning Om ställerman
kostnaderna för utbilda sigatt de eventuelltmot ökade intäkterna sena-

i arbetslivet, visar sig avkastningenre positiv utbildning betalarvara -sig vi har dock inte haft möjlighet undersöka iatt vilken utsträckning
forskarutbildning är lönsam. Såvitt vi kunnat finna är det härvidlagut
ingen större skillnad mellan barn med olika social bakgrund fårde al--la ungefär avkastning på sinsamma utbildning. En viktig fördel med
högre utbildning är den leder tillatt avsevärt bättre arbetsförhållanden.

Genom utbildningatt har positiva konsekvenser för dem som genom-
går den, bidrar den sociala snedrekryteringen till överföra privilegieratt
mellan generationer.
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85högre 1993:begåvade till SOUÄr ungdomarsvårt rekryteradet att
Sammanfattningstudier

vi nämndeutbildning har,högreavkastningenekonomiska somDen av
såsjunkitsig harutbildadå värdetdetBetyder attminskat. att avovan,

utbild-till högrebegåvade ungdomarsvårt lockaärdetmycket attatt
konsekvenserolikaär desvårt Sammantagetdet.ning Vi har att tro

osannoliktverkarså detfördelaktigautbildninghögre attföljer avsom
kvali-Eventuellaincitamentsprobleminågot generelltföreliggerdetatt

utbildning berorhögretillrekryteringenmed snarareproblemtativa
från socialgrup-lägrebegåvadeförsvårar ungdomarförfaktorer som

ochgymnasiestudierteoretiskafrån tillgrundskolanfortsätta se-attper
kvantitativaEventuellahögskolor.universitet ochvidare till pro-dan

universitettillintagningsspärrarnasänkalöses enklastblem attgenom
högskolor.och

i KapitelbehandlasUtbildningens konsekvenser

snedrekryteringensocialaförändras denHur

uppdela-ärförändringsnedrekryteringenssocialaVåra analyser denav
där vifrån i kortare,början, ochsekletslångt tidsperspektiv, ettide ett

från 1960-taletslutetutvecklingenstuderatdetaljrikedomstörremed av
1990-ta1et.börjantill av

snedrekrytering-står socialadenklart1900-talet det attSett över hela
börjanexisterar. Ifortfarandepåtagliga skillnaderävenminskat, omen

små möjligheterarbetare attjordbrukare ochtillhade barnsekletav
20för cirkafallet6-årig folkskola; dettanågon utöverutbildning var

Mindre änkvinnorna.15-20mellanmännen och procent avprocent av
mindreännujordbrukarsöner, ochocharbetarsöner2 enprocent av

universitetsutbildning.nåddefrån klasser,dessadöttrarnaandel av
m.fl.företagaretjänstemän, störrefrån högreIsöner klassBland --

åren.obligatoriska Motsvaran-efter dei skolan80fortsatte procentrunt
respekti-50Omkring60cirkaderas procent.andel blandde systrar var

akademisk20 procent tog examen.enve
andelväxandeinneburithardetta sekelUtvecklingen under att en

Ökningen harnågon utbildning.fått vidarefrån samhällsklasser haralla
förfördeladefrån tidigaredeför barnrelativt snabbare mestvarit sam-

gällerNär detminskat.snedrekryteringen har attvarförhällsklasserna,
såutjämningenär inteobligatoriskanågon utbildning utöver den

den drama-automatiskttroligenföljer dendelTillöverraskande. aven
teoretisktpraktiskt ellerfortsätterökningen andelentiska somav

från klass Ialla barngick nästansekleti börjangymnasium. Redan av
litenfannsså klass endastisådan det dennautbildning,tillöver att en

någon ökning.ytterligarepotential för
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Men även högre utbildningsnivåer finner vi social SOUutjämning. 1993: 85en
Socialt har under seklet kommit betydaursprung allt Sammanfattningmindreatt för stu-
dentexamen, trefyraårigtteoretiskt gymnasium, eller högre utbildning.
Också på universitetsnivån finner vi utjämning. Den enskilda kate-en
gori för densvarat remarkabla uppgångensom mest är jordbrukardött-

De tidigare under seklet utbildningsmässigtrarna. var mycket missgyn-
återfinnsnade, idag i mellanpositionimen en

När inträffade då den sociala utjämningen Våra resultat talar för att
den började på 1930-talet och den rätt ocksåkraftigatt under 1940-,var
1950- och 1960-talen. Därefter planar den ut.

Vår specialstudie över utvecklingen från slutet 1960-talet fram tillav
början 1990-talet visar den socialaav snedrekryteringenatt till högre
studier knappast alls har förändrats under de åren.25 Mångasenaste
har spekulerat i den skulle ha ökatatt under 1980-talet, detta kanmen
vi avfärda. Den enda förändring vi finner är faktiskt i riktning mot en
utjämning. Bland kvinnor minskar nämligen sambandet mellan socialt

övergångoch till prestigelinjerursprung vid universitet utbildning till
läkare, civilingenjör, jurist, m.fl. längre utbildningar.agronom

Förändringen i den sociala snedrekryteringen studeras i Kapitel
också avsnitt 8.1.2.se

Vad beror den sociala utjämningen på

frågaDenna är svårutomordentligt besvara, och kanatt rimligtvis aldrig
avgöras definitivt. Våra resultat pekar emellertid del för-mot att en av
klaringen ligger i skillnaderna iatt ekonomiska villkor mellan samhälls-
klasserna, i form arbetslöshetsrisker och inkomster,av har minskat och

studieñnansieringssystemetatt har byggts ut.
Vidare förefaller grundskolans införande ha betytt del för mins-atten

ka snedrekryteringen. Dess betydelse kan ha legat i de tidigaste valenatt
fortsatt utbildning sköts åldrarna.iav Ju äldre eleven är närupp dessa

val görs desto kan vi hennesantaga önskningarmer att ochegna presta-
påverkartioner valen och desto mindre blir föräldrarnas inflytande.

Det kanske rimligt denvore att tro att generellt höjda levnadsstandar-
den skulle ha bidragit till den minskade snedrekryteringen. Mot detta
talar i i fleraatt andra länder, därman levnadsstandarden också har
höjts, inte någonfinner minskad social selektion i utbildningssystemet.
Det är dock tänkbart välståndshöjningenatt nödvändigt, in-ettvar men

tillräckligt, villkorte för utjämning.en

En analys utjämningens orsaker görs iav avsnitt 8.5.
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Sverige i 1993: 85i SOUframstår snedrekryteringensocialaden ettHur
Sammanfattningperspektivinternationellt

omfattningen denbåde mönstret ochpåfallande ilikhetfinns avDet en
industriländer. Ijämför västliga ettnärsnedrekryteringensociala man

lågförhållandevis i Sve-snedrekryteringenperspektiv ärinternationellt
England, ochnivå U.S.A. ochipå ungefärtroligenrige, somsamma

nivån,anmärkningsvärt änFrankrike. MerTyskland ochilägre än t.ex.
snedrekryteringminskadtilltendensvi finnerdet faktumär dock att en

några länder.andraisådan beläggaskunnatbarahari Sverige. En

snedrekryteringensocialajämförelser denInternationella pre-av
Kapitel 10.isenteras

motverkassnedrekryteringensocialadenKan genom
åtgärderutbildningspolitiska

påtagliga viminskningdensnedrekryteringen har,sociala trotsDen
samhällsföränd-förhållande till deirätt litetförändratsfunnit, enorma

intevi lära hasekel. Av detta kandettabevittnat under attringar vi oss
något avgöran-utbildningsreformerförväntningaralltför attstora

högrebakgrund försocialbetydelsenupphävaskulle kunnade sätt av
åtgärder, är ock-vi studerat,utbildningspolitiskautbildning. Flera som

ingen anled-ñnns docki detta avseende. Detså verkningslösatroligen
Våra förtalarresultatpolitiska medel.misstro tillgenerellt hysaning att

påverka mellani sambandetstyrkanåtgärder kanfinnsdet ur-att som
utbildning.ochsprung

löne-lönsam,utbildning görshögre attOfta att genomantas merom
snedrekrytering-låg- skullehögutbildade,ochmellanskillnaderna ökar

så fallet ungdomarbliVåra för inte skulletalarresultatminska. atten -
därutbildningar avkast-än andraväljer oftarefrån högre socialgrupper

ökade löneskillna-effektenPå faktisktsikthög. längre kanningen är av
nämligentenderarnämndeSom visnedrekrytering.ökadder bli ovan

tillledasamhällsklassernaklyftorekonomiska mellan ett star-attökade
utbildning.ochsamband mellankare ursprung

åtgärder snedrekrytering-dåpåverkar utbildningspolitiskaolikaHur
Åtgärder, någon,finna haftvåra vi inte kunnatresultatenligt somen,

snedrekryteringensocialaobetydlig, effekt för denmycketeller bara en
studier, är:högretill

antagningssystemeti förändringar i mm.,
högskoleetablering,regional

utbildningsvägar.alternativaandraiii införandet komvux ochav
effekter, depositivaåtgärder förvisso antalhakanAlla dessa ett men

snedrekryteringen.socialaminska dentycks inte
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Åtgärder påverkakan den sociala snedrekryteringen,som är: SOU 1993: 85
i expansion universitetsutbildningen, Sammanfattningav

bättre koppling mellan yrkesutbildningar gymnasiet och
praktiska högskolelinjer,
iii aktiv rekrytering från skolornasen mer sida studiebegåv-av
ningar,
iv studiemedelssystemets omfattning och utformning,
v införandet odifferentierad grundskola sammanhållnaav en
klasser i alla ämnen,
vi nivågruppering nödvändig, återgångom till urval iställetanses
för tillval grund för indelningen,som
vii allsidig social sammansättningen eleverna vid enskildaav
grundskolor.
ökadEn dimensionering högskolan skulle antagligen leda tillav en

begränsad social utjämning i rekryteringen till traditionella universitets-
studier. Att inrätta naturlig fortsättning nästa utbildningnivå,en för
dem genomgått yrkesutbildning påsom gymnasiet, skulle kunnaen ha

liknande effekt för rekryteringen till högskolanen även det finnsom
viss risk för detta påkan skeatt bekostnaden ökad snedrekryte-av en

ring till längre universitetslinjer. En aktiv rekrytering studiebe-mer av
gåvningar företrädare för gymnasier och högskolorav skulle kunna leda
till studiebegåvade frånatt barn studieovan hemmiljö uppmuntrades att
läsa vidare.

Ett studiemedelssystem är generöst och samtidigt medförsom be-som
gränsad skuldsättning, leder sannolikt till mindre social snedrekrytering,

sådanthur bästett skall utformasmen system har vi inte tagit ställning
återgångtill. En till selektivt studiemedelsystemett skulle troligtvis leda

till minskad snedrekrytering, haen betydande nackdelarmen som san-
nolikt uppväger denna fördel.

Införandet urval nivågrupperinggrund förav t.ex.som all-
mänsärskild kurs ocksåhar vissa nackdelar, är rimligtmen om man av
pedagogiska skäl inte sig kunna bedrivatror undervisning i samman-
hållna klasser. En helt odifferentierad grundskola är dock, våraenligt
resultat, föredra.att

Ju mindre segregerade grundskolorna är med avseende social bak-
grund hos eleverna, desto mindre blir snedrekryteringen. l dagens situa-
tion skulle allsidig sammansättning enskildaen mer skolor dock inteav
leda till än obetydlig social utjämning,mer och svårten det är vil-att se

åtgärderka skulle befordra denna allsidighetsom i praktiken.
dåHur skall utbildningssystemett konstruerat för minimeravara att

den sociala snedrekryteringen Vi måste sökasatt isvaretmenar ett sys-
maximerartem valfriheten försom enskilda individer vid tidpunkten

för övergång till högskolestudier, dvs. relativt öppet åter-ett system utan
vändsgränder. sådantEtt bör, i anslutning vårasystem till punkter ovan,
åtminstone ha följande egenskaper:



851993:SOUså högodifferentierad iskolgången börobligatoriska1 Den vara
Sammanfattningäm-gällaskall dessafinnstillvaldärochmöjligt,utsträckning som

Omgymnasiet.tillvalmöjligheternabegränsarintenenmotsv. som
görasdenskäl börpedagogiskanödvändignivågruppering avanses

studielämplighet.grundval av
upprätthållas förbörskolormellanlikvärdighet2 Principen om

påverka barn-bostadsortområde skallvalföräldrarnasinte avatt
ocksånaturligtvislikvärdighet garanterarutbildningschanser;ens

studier.högretillrekryteringsbasmaximalen
socioekonomiskså allsidig samman-bör haEnskilda skolor3 en

möjligt.sättning som
tillVid valetrekryterande.fungerabörUtbildningssystemet4

teoretiskrådas väljaaktivtstudiebegåvade barn attbörgymnasiet
studiebegåvade eleverårskurs börsista avgymnasietsIinriktning.

börDärutöverstudier.sinarådet fortsättagymnasieskola attsin ges
verksam-rekryterandeaktivtbedrivahögskoloruniversitet och en

het.
frånstudierhögretillvidaremöjligheterbör finnas att5 Det

specielltinslagökatmöjligen ettgymnasieprogram, avalla genom
innebär bl.a. attDethögskolan.propedeutiska kurseravpassade

utbudochgymnasieprogramyrkesinriktade avutformningen av
samordnas.börutsträckningi högrehögskoleutbildningar

på-ochutbildning attgenomgå kompletterande6 Möjligheten att
förviktigärår arbetslivet attiantalefterstudierhögre ettbörja
lämnatdemförävenöppenstudierhögre somhålla tilldörren

skolan.
utbildningsplatserdimensioneringenutsträckning7 I den av

linjerenskildanivå framför alltpost-gymnasialgymnasial eller
be-användasmetoderobjektivabörurvalsförfarande,kräver ett

högskoleprov.tyg,
dokumenterad stu-högskoleprovellerbetygmed8 Alla genomen

högskolan.inomplatsberedasbördielämplighet
via subven-studiestödIndirektgeneröst.börStudiestödet9 vara

tillkomplementövervägasbör ettochbostädertionerade mat som
bidrag.ekonomiskadirekta

ärför framviprinciperdeochskissarviutbildningssystemDet ovan
skallutbildningssystemetfrånutgåttVikaraktär. har attgenerellalla av
frånomsortering barnär intedettotaltrekryterande avsett envara -

får relativtåtgärderlösningen,ärbakgrund utansocial somolika som
sigsökahemförhållandenfrån attstudieovanastudiebegåvade barnfler

ibegåvningspotentialewtotaladenDärmed skulleutbildning.högretill
effekterpositivahavilket kantillvara, antasbättre kunnasamhället tas

produktivitet.höjdsamhällsnivå t.ex. i formpå av

Kapitelförs imöjligheterutbildningspolitikensdiskussionEn av
11.

25





IDEL

OCHINLEDNING

BAKGRUND





SOV 1993 85Problemet1
1Kapitel

länge betraktatsharhögre studiertillsnedrekryteringensocialaDem
Åtminstone seklet harbörjansedansamhälleligt problem. avettsonn

identifierades harproblemetAllt sedanåtgärda politiskt.sökt detmain
socialtvå ärsynvinklar. Den attbetraktatshuvudsakligendet: enaur

den andrabör reduceras;ojämlikhet attutgörsnedrekrytering somen
Ofta denmåste harminimeras.effektivitetsförlustinnebärden somen

på vär-betraktarensberoendedominerat,andra aspektendenellerena
på tidsandaniellerintressenderingar och

genomgår svår eko-då Sverigei tidbetänkande kommerDetta enen
Ut-både medborgare.företag ochdrabbarpolitisk kris,ochnormisk som

arbetslös-ökandekraftigtmedfört1990-talet harbörjanivecklingen av
ef-behandlatutredningarinkomstklyftor. antalEttökadeochhett som

expansionenpekatekonomi har ut-i svenskfelctivitetsproblemet av
påtalat vinstdenharlösningarna. Manbiludningssystemet somavsom en

håg faktisktutbildningför högrefallenhet ochharallaligger i att som
begåvningar-sökaärför dettaerhåller sådan medlenoch attatt ett av

studier. So-högrevidare tillsamhälletfrån isamtliga attgrupperna
effektivitetsförlust.således innebärasnedrekrytering kanciail en

tillgångLikajämlikhetsaspekten.uppmärksamhetfästaVi vill även
Förhållandenmål.omfattat politisktallmäntärutbildningtilll somett

begåv-utveckla sininte kanpå sin härkomstgrundindividergöir att av
Eftersomorättvisa.flestabetraktas desina intressenochnimg somav

även i andraochvillkor i arbetslivetmedför bättreutbildninghögre av-
itill skillnaderockså snedrekryteringensocialadenleder attseenden,

kvardröjandemån generationer. Enlewnadsnivå överförs mellanvissi
förfångsålunda tillinte barastudier ärtill högresnedrekryteringsocial

missförhållandeockså i sig.effektivitetensamhälleligaförr den utan ett
aspek-bäggeinteVår utgångspunkt är ofruktbartär det att taatt upp

Så inteutbildninglänge högresnedrekryteringen.socialaden en-ter av
socialtberorläggning dessutomochefter intressefördelasbasrt utan

fördelasineffektivt ochkapitaletmänskligadettillvaratasursprung,
ojämliktJlivrschanserna

ivår utgångspunkt kontroversiell da-fögadenna1 kanske kanDet attnoteras - tid in 1900-tminstoneomfattad.inte alltid varit allmäntSverige engems - i rekryteringensocial utjämningansåg konservativapolitisktvissataltet att en
missnöjt ochpotentielltochskapa arbetslöstutbildning hotadetilll högre att ett

FahlbeckSå professor Pontusakademikerproletariat.rewolutionärt t.ex.menar
ökande1910 denbetänkandeEmigrationsutredningenstilli sitt yttrande att

måste i perspektiv denutbildning öppnasig tillsöker högreamdelen avsessom
deämbeten ochutsikt tilllämnar frikostnadsfria skolan. Dennaoclh statens

läroverkende högreDärför befolkasför och hvar. ävenklasserna allahöigsta en
från i samhället.så lagrende lägretill deluniversiteten söneroclh utavstor

förolyckafolklig rekrytering ...följer ärexpansionenOch en renav ensom
förblidensamma hotaröfverbyggnaden utidettasamhälle, attsättettt om

bottenskolamå folkskolan tillsig förDärför vakta göraatt attstor. genomman vårtiredan väl starksocial omsättning. Denform ärdennaunderlätta nuav
6-7.Fahlbeck sid.lamd. 1910,
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1.1 Argumenten social snedrekryteringmot SOU 1993: 85
Kapitel 1

Bristande effektivitet och ojämlikhet alltsåbetonas oftast när den sociala
snedrekryteringen ocksåattackeras. finnsDet andra faktorer som
nämnts och tidigare viktiga. Närmast deansettssom presenteras mest
framförda i kort historisk exposé. En utförligargumenten redo-en mer
görelse i rapporterutredningens Där fyra ofta anför-ges en noterasav
da skäl till varför social snedrekrytering missförhållandeettses som -
bristande effektivitet, orättvisa, social disharmoni den bristande repre-
sentativiteten inom vissa sociala yrkesgruppereller

1.1.1 Bristande effektivitet

förstaDet social snedrekrytering är effektivitetsskäletargumentet mot
nämndes samhället fungerar inte effektivt inte allasom be-ovan: om

gåvningar till och slutligen rätt påtas hamnar rätt plats.vara man- -
Därför bör inga faktorer individuell talang, intresse flitutom och be-
stämma utbildningens fördelning. tidigasteDen kritiken den socialamot
selektionen i skolan levererad i mitten då1800-talet folkskolan hu-av-
vudsakligen fattigskola medan bättre klassers barn ñck privat-var en
undervisning påinriktad samhällets effektivitet. vidDen tiden för-var-
härskande på samhället biologisk organism ledde Thor-synen som en

Rudenschöld ståndscirkulationenliknasten vidatt blodcirkulationen i
människokropp och hävda hälsan i samhällskroppen inteen att kan ga-

förrän:ranteras
... de högre eller icke-arbetsklasserne, fåfänga, fördom ellerutan
sömnaktigt slafveri under gammal häfd, endast med ledning de
befintlige naturliga påanlagen, fullt alfvar insätta i kroppsarbetar-

leder dem sina barn, finnas ämnadedertillnes naturensom
Argumentet samhällelig effektivitet återkom i riksdagsskrivelsenom

angående års1927 skolreform, där det slogs fast begåvning-deatt unga
frånarna alla måstesociala dåtillvara de utgör den stör-tasursprung

tillgång, varöver förfogar.5folksta återkomArgumentetett med full
årskraft hos 1946 skolkommission lade grunden till 1950- ochsom

1960-talets utbildningreformer.stora Dock hade vid den tiden en mer
ekonomisk samhällssyn vunnit frågangehör och den sociala sned-om
rekryteringen fråganknöts uttalat till samhällets produktivitet:om

2 Erikson och Jonsson 1993b.
3 Ett underliggande skäl är samhällsförändringar kräver allaatt medborgaresatt
utbildningsnivå gårhöjs. Argumentet igen historien även degenom om sam-hällsförändringar hänvisar till varierar: demokratins införande för 1918man
års skolkommission, för förhindra uppkomsten totalitära villfarelseratt föravårs1940 Skolutredning årsoch 1946 skolkommission, tidlöst församt attmer

arbetskraftens utbildning till jobbens ökade kvaliñkationsgrad.anpassa Detta
skäl inte här därför dettas perifertär kopplat till denatt sociala sned-upp mer
rekryteringen och istället knutet till förlängning skolplikten.en av
4 Rudenschöld 1845,citatet frånhämtat Hall 1912, sid. 280-81.
5 Riksdagsskrivelse års1927 skolreform, frånciterad SOU 1944:20,sid. 103.om
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1993: 85SOUarbets-kräver utbildadsamhälletindustrialiserademodernaDet
IKapitelpåmåste byggayrkesutbildningenspecialiseradekraft, den alltmer

begåv-frågavärt lands iallmânbildningsgrund,god omresurser
måste kapitalinveste-tillvaratagas. Eneffektivtolika slagningar av

produk-den viktigastebättre utnyttjandemöjliggörring, ett avsom
måste väl motive-arbetskraften,mänskligationsfaktorn, den anses

5rad.

ef-1960 accentueradesgenombrott kringhumankapitalteorinsMed
får betraktas do-väl närmastidag detochfektivitetsargumentet ensom

anspråkmåstebegåvningsreservvårt iåsikt landsminerande tasatt om
Effektivitetsar-industrinationer.med andrakonkurreraskall kunnavi

historien, framförviktigastedet klartär sammantagetgutmentet genom
schatteringar.politiker alladärför använtsdetalltt att avav

ojämlikhetorättvisa1.1-2 -

snedrekrytering rör detsocialdominerandeandraDext argumentet mot
begå-ojämlikhet. Attorättvisa,betecknadesförr senare somsom ensom

kommervidare grund dehindras studeraungdomarvade attatt av
åsikt orättvist.djupt Denfrån är enligt dennamindre bemedlade hem

framför allt liberaler,kritikdel denligger bakomtanken stor av somen
dåtidapå politiska väns-grupperingar denoch andrasocialdemokrater

årsskolan.7 skolkommission1918gäller,riktade Dettersidan mot som
begåvningarnas rätt.till de fattigaformulerar det, att ta vara

rättvisefråganihop med de-socialdemokratin koppladesvenskaDen
mokratifrågan. arbetarrörelsens efterkrigsprogram heter detI att:

bestånd, så skill-det finnsför demokratinsDet är farligt storaatt
samhällsklasser. Kanskeskolutbildning mellan olikanader i mer

något klasskillnaderna. Tybidrar detta till konserveraän attannat
3klasskillnaderna ärftliga.mycket starkt till görade medverkar att

individer eftersomtill orättvisa mellanlKlasskillnaderna upphovger
från olika livschanser. Detolika samhällsklasser harinnebär barnde att

också klassprivilegiertroligt själva överföringenemellertidär att av -
social reproduktion kansociologin ofta benämnsinomdett ce-som -

påpekas interefererade stycket i huvud-6 sid. Det bör detSSOU 1948:27, ll. att
förlängningenbehandlar sociala snedrekryteringensak den utan avsnarare

år, praktiken oskiljbara i kommis-till nio iskolplikten ärresonemangenmen
siomens arbete.
7 riktat kritik skolanPolitiska företrädare för jordbrukarna har mot som up-

Bonderörelsenpembarligen missgynnade landsbygdens och böndernas barn. an-
Sverige.folkskolans införande i Jordbrukar-vissa forskare ligga bakomses; av

varit motsättningsfri bl.a. motarbetadesinställning dock inteklassens har -många fann litenförlängning jordbrukare i dennaoch dessfolkskolan somav
stå finansiä-för samtidigt blev tvingadevinning sina barn de att somegna som

bönderna tidigare domine-folkskolan kommunal angelägenhet ochvar enrerr
många också liberalernasiramde skattebetalare kommuner. Det bör attnoteras

lsling 12-14,progressiva falnade 1910-talet se 1980,Kap.skolsyn samt att
frågan års skolreform Herrström 1966.bosndeförbundet splittrades i 1927om

8 sid.1944, 115.SAP
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klasskillnaderna. Detmentera dock även SOU 1993:stark social 85antas att en repro-
duktion kan mejsla fram socio-demograñskt enhetliga Kapitelklasser 1harsom

förmågapotentiell handla kollektivtstor Jfratt avsnitt 1.3.2.

1.1.3 Social disharmoni

Frågan varför allmän skolundervisning kom inrättas åri Sverigeom att
1842 fåtthar ännu någotknappast slutgiltigt Det har hävdats attsvar.
det inte någonfrämst jämlikhetsiver, eller ñlantropiskvar ens syn, som
låg ansågbakom. Snarare prästerskap och överhet tideri soci-annan av

dåal patriarkala band började upplösas, underklassensoro, barn be-att
hövde fostras bättre. En allmän folkskola där barn lärde sig förrespekt
kyrkan och kärlek sågtill fosterlandet effektivt instrument förettsom

10social kontroll.
Under 1800-talets hälft kom tanken skolan skaparesenare om som av

social harmoni betydligt radikalare utformning.att Liberalernaen
propagerade för skola där frånbarn alla samhällsskikt skulle till-en

en gemensam barndomssk0la år.i Anledningensammans sex var nu
inte främst uppfostra fattigasde barnatt skapa ömsesidig förstå-utan att
else mellan sociala grupper:

Splittringen i uppfostringsväsendet föder splittring i människornas
sinnen Det är möjligt än människor, från sinannat, att som

ålder,spädaste då de djupaste intrycken vari[t] skilda imottagas,
två läger, skola känna sig främlingar motståndare.och Den,som

erfarenhet vilken ömsesidig rådermisstrosom vet,av mellan de
högre och lägre vårtklasserna måstei land, erkänna, de ännuatt
alltför ofta betrakta tva°varandra fientliga härskandesom raser, en
och underkuvad. 11en

Också års1918 skolkommission skolfråganbetraktade viktig försom
... förebygga uppkomstenatt underhållandetoch osunda och antiso-av

ciala klasskänslor.12 års1940 Skolutredning menade baraatt attgenom
begåvningarnade skilda tillvaratas på bästa sätt, kan individerna känna

den mtillfredsställelse sittmed arbete sinoch ställning i livet, ärsom av
så vikt för hans andligastor välbefinnande jämviktoch års1946
skolkommission betonar grupparbetets roll för social fostran och man
talar praktiskt arbete ferieratt under befordrar socialom vidsyn och

9 Se Marx 18521971; Giddenst.ex. 1973; Goldthorpe 1980.
10Se SOU 1944:20,sid. 38-39;t.ex. Isling 1980.
U Berg 18831911. frånCitatet Hall 1912, sid. 305-306.
12Björck 1922, sid. 42. Kommissionen för långrätt argumentation för ochenhypotesen skolan skulleemot kunna bidraatt till utjämnandeett motsätt-avningarna i samhället. Det intressantär liksom efterföljarna,att notera att man,skolreformernas dubblanoterar roll, nämligen dels öka legitimiteten iatt sam-hällsskiktningen genom ökad jämlikhet i utbildningschanser, förstå-dels öka
elsen frånmellan barn olika social bakgrund genom enhetsskolan. Referenser

årstill 1918 skolkommission frånhärgörs den sammanfattning skrevssom avkommissionens sekreterare, formuleringarna är dock väsentligen desamma.
13SOU 1944:20,sid. 134.
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1993: 85SOU...bildning-iårs utredningstudentsociala1946sarmhällssolidaritetå ser
Kapitel Ibidragandestarktgodtyckliga fördelningochojämnanuvarande enenes

motsättningarsocialaochrådande klassföreställningartillorssak
idénbakomgrundskolaninförandet argumentenVid ett omvar avav

be-yrkesliv skullekommandei sittsarrnmanhållna barnklasser att som
barndom. Isinunderi olika skolorinte borde stortsamarbetahöwa

diskussionen denbetydelsefullt ivarit mindrehar omargumentetsettt
därförvärldskriget, kanskeefter andra attsnedrekryteringensocciala

framstått allvarliga.Saltsjöbadsandan inteiklaassmotsättningarna som

Representativitetsproblemetl.ll.4

representativitets-förnågot vi kan kallaurskiljaSltutligen kan somman
fa-demokratin är iinnebär detversionenprroblemet. starkasteI den att

näringslivetpositioner iledandehögutbildade besätterde somra om
övre-från homogensocio-kulturelltalla kommeroczh staten en
pekatpolitiska vänsternframför allt denärmwdelklassmiljö. Det som

näs-i näringsliv ochpositionerpåi i ledande statfaktumdet att personer
urvalOm dettauniversitetsutbildades skara.dealltid rekryterastam ur

beslutsfattarepå landetssocial bakgrund kommermed avseendeär skevt
befolkningen. haDe kommerförrepresentativa attintte per-att vara

utbildningsinstitutionerfrån högreuppväxt ocherfarenhetersomliga --
människors.l7l studentsociala utred-långt ifrån denvanligaliggersoim

framhållsdiskussion dettanimgens attom
skulle detutvecklingsamhällets sundasvenskaFör det sanno-

ochi egenskapdefördel,likt statensavsompersoner,omvara en
sjukvårdförvaltning,besätta platserna inomtjänaredet allmännas

på sätt änbättresin härkomstundervisning,och ett nu av-genom
socialbredarehos folket. Engrupperingenspeglade den sociala

kommasamhället tordeledande itill derekryteringsbas posterna

sid.14 1948:42, 16.SOU
utvecklingsvenska skolväsendetsriktlinjer för det15 Proposition 1950:70l om

vanli-detgångna då skarpare,klassmotsättningarnatider,det: lsäggs varvoro
mindre markerad klass-hade ellereller skoltypskolaän att merenengaire nu,

motverkatåtminstone till tid kan hamöjligt, dettaoch detkaaraktär, är att en
sid. 156.klassmotsättningarna.uttjämningen av

ämbetsmannakåren isociala ursprungderas151 dvs.Representativiteten hos
årshänvisar tillår 1954. Han 1911LandströmstuderasSwerige 1917-1947 av

demokra-uttaladepartistyrelsensoocialdemokratiska partikongress, där att ett
måste följasdetsammakunde tänkasknappasttisskt styrelsesätt utan att av en

vid 1914 ochämbetsmannakår krav upprepadessid. 154-55. Liknandefollklig
års19920 kongresser.

dettaproblematiserasSAP 1944 utöverefterkrigsprogram17 arbetarrörelsensl
politiskaleda tilltill ledande positioner kanrekryteringensnedaden styr-attt

tjänstemannakåren i of-delenniingsproblem: Inte bara ledarna störreutan av
frånövervägande andranäringsliv rekryterasenskiltferntlig förvaltning och

i landets politi-dominerande rollalltmerspelarSkilkt de breda lager,än ensom
å si-politisk maktmotsättning mellanuppkommerliv. Härigenomskra enaen

vållaå vilketandra, kanadministrativt inflytande denekonomisktoch ochdaan
farhågor1930-taletsid. 115. Understörningar. SAP 1944,alllvarliga omvar

1991.Skoglundovanliga socialdemokraterinte blandärrnbetsmannaillojalitet
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mildra klassmotsâttningarna och befästa SOUatt den politiska 1993:demokra- 85
13tin. Kapitel 1

Man kan tillägga sällan anförs i dagensatt debattargumentet och att
den politiska udden slipats ned fördelningen ledande posi-attgenom av
tioner efter social bakgrund i praktiken blivit jämnare. Det finns dock

ensidig rekrytering till olikaatt yrken kanresonemang om en vara pro-
blematisk, variant representativitetsproblemet. Tillen svagare av exem-
pel kan kommunikationen mellan läkare och försvåraspatienter detav
faktum läkarkåren fortfarandeatt i utsträckning frånrekryterasstor
högre sociala skikt. Inom pedagogisk forskning har antagit det-attman

gäller kontakten mellan lärare meroch eleversamma detta nedan.om
Farhågor emellanåt också rörande den skeva sociala rekryteringenreses

domare och jurister.andraav

1.1.5 Problemets relevans idag

Är då den sociala snedrekryteringenargumenten mot aktuella även
idag Representativitetsargumentet har kanske förlorat mycket sinav
kraft. Genom närmare tredjedel årskullatt varje får högreen av numera
utbildning kommer inte oväsentlig bådeandel politiskt valdaen av sam-
hällsföreträdare och högre tjänstemän sittha sociala iatt arbe-ursprung
tarklass eller andra mindre priviligierade grupper.

Effektivitetsargumentet däremot har, döma diskussionenatt detav om
i början rådande1990-talet ekonomiska läget, mycketav hög aktualitet.
Många föreställer sig för Sverige inte skall bliatt andrarangsna-att en
tion är det nödvändigt fler fårungdomaratt bättre Dåutbildning.en
måste rimligtvis förmågade har och talang, kanske sak-som men som

utbildningstradition i hemmet och uppfattarnar högre utbildning som
våghalsigt ekonomisktett risktagande, och kanske övertalasuppmuntras

utbildning.att avanceradta en
Även rättviseargumentet, möjligen i kombination med disharmonlte-

har aktualitet. Att medborgarnas individuellasen, välfärd till del be-en
på de omständigheter till vilka de fötts ärror oacceptabelt enligt de poli-

tiska värderingar i alla svenskar omfattar.stort Därmedsett bordesom
själva förekomsten social snedrekrytering i utbildningssystemet iav en
sig med politiskett kraft. Eftersomargument denna värderingvara är
så allmänt omfattad bör uppenbara brott ocksåden förväntasmot leda
till socialt missnöje tillett social disharmoni.-

Det önskvärda i försöka undvikaatt social disharmoni ocksåkan
medföra effektivitetsargumentetatt inte bör drivas till sina kon-yttersta
sekvenser. Det skulle kunna innebära inte bara de talang-att mest
fulla kvalificerad utbildning, ocksåges utbildningenen utan att av
mindre talangfulla begåvadeoch ungdomar inte blir lika omfattande.

13SOU 1948:42,sid. 16.
19 långtDet ifråndockär sådansäkert uppfattning skulleatt ha fog för sigen -torde utbildning möjliggör förståndshandikappadet.ex. för nå-levasom att ettgorlunda normalt liv samhällsekonomiskt lönsam.vara
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85SOU 1993:bör utbild-det ...uttryckerJohn RawlsñlosofenamerikanskedenSorm
IKapiteleffektivitetekonomiskibedömas enbartvärde intenimgens termer av

görutbildningärinte viktigare,viktigt,välfärd. Lika attsocialoclh om
samhälles kultursittglädja sigkunnaindividmöjligt fördett atten

grund-på och medsättet försedetliv, ochi dessdeltagaoclh en envar
självkänslamulrad

socia-minskar densnedrekryteringsocialavsaknadTill atttesen aven
fö-också legitimeringshypotesens.k.dendisharmonin bör kanskela

legitimerassamhälletisociala skillnadernaras;.21 innebär deDen omatt
Ef-nå attraktiva positionerna.dechanserhaftallza har mestattsamma
änoch andra egenskaperbli rättvistaldrig lärsamhället turterrsom -

delförklarahårt alltid kunnaarbete kommer storstuidieflit och en av
personli-deninnebär betonandelevnadsstandardiskiillnaderna ett av-

personligtmånga känna sigkan kommabetydelseinsatsens attattga
nå-spelreglernaföljtansträngt sig ochmiisslyckade. De utan attsom

missnöjestarktupplevagoda grunderutdelning kanstörre ettgom
samhälletbesvikelsevända sinkanskeoclh mot

definitioneroch1.22 Begrepp

snedrekryteringSocial1.2.1

från samhällsklasser rekry-innebär olikabarnsnedrekryteringSocial att
människorsutsträckning. Endasti olikautbildningtill högre omterras
ingen sned-föreliggersocialaoberoende derasutlbildning är ursprungav

selektion. selektionGraden social kansocialrelkrytering eller ut-av
utbild-bakgrund ochsocialsambandet mellanstyrkantryckas avsom

nimg.
många olika den svenska diskus-sätt. Imätas:Socialt kanursprung

uppväxtfamiljenssocialtregel medisimnen har avsettursprungman
ävenföljadefinition vi kommer nedan,sarmhällsklass. är dennaDet att

familjebakgrunden.också studera andra aspektervi kommer att avorm
naturligtvis förekom-samhällsklass kanefterselektion än denAnnan

kön. är väsent-eller Detefter uppväxtortutbildningssystemet,i t.ex.mia
hållaselektivitet. Genomskilja mellan olikakunnaligt atttyperatt av

regionalaavgöra det äråtskilda möjlighetvi till exempelharde:m att om
relativt barntillgänglighet förklararutbildningensskzillnader i attsom

ocksåvår John Goldthor-översättning. den20 SeRawls 1971:101, uppsats som
frågor utbildningens bety-behandlas1992 skrivit utredningen. l den ompe:

ingående.samhälletför godadellse det
nedan.i avsnitt 1.3.221 diskuterashypotes närmareDenna

1957, och 5.1992; jfr Kap. 422 1976 Goldthorpe MertonHayek ochSe
snedrekrytering.social En netto-bruttodeñnition23 Detta kan avsessom en

mån mellan social bak-i den sambandetinnebäradezñnition skulle kunna att
selektion,föreligger visserligenintresseskillnader i talang ochgnund beror

sådansvårigheterna bestämmaexaktinte snedrekrytering. net-att enmermcen
vi med säkerhetvi kantocdeñnition uppenbara. kommerSomär att se,senare

nettodeñnition föreligger social snedrekryte-varje rimligmedhäivda ävenatt
Erikson och 1993b.i länder. Jonssoni Sverige likaväl andra Serimg som
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till jordbrukare erhållit högre SOU 1993:utbildning eller skillnader i 85utbild-om
frånning mellan barn olika uppväxtorter på Kapitelfrämst beror Ijordbru-att

karnas barn i liten utsträckning fortsätter i Somskolan. vi kommer att
utreda närmare ocksåi Kapitel är idet vissa fall rimligt särskiljaatt
effekten föräldrarnas frånutbildning effekten deras samhällsklass.av av

1.2.2 Hur mäta snedrekryteringskall vi

avgöraAtt snedrekrytering föreligger iatt oproblema-stort settsyns vara
tiskt. Om måttvi kan uppväxtfamiljens samhällsklasstillhörighet
och individens utbildning för representativt individerurval behöverett

endast tvåundersöka huruvida de är statistiskt oberoende varandraav
ej. sådaneller Resultatet ocksåundersökning kan med säker-storav en

förutsägas:-het vi kommer ñnna såsnedrekrytering tillbarnatt atten
högre tjänstemän erhållitoch större företagare har betydligt utbild-mer
ning än andra, medan barn till okvalificerade småjordbru-arbetare och

erhållitkare relativt lite utbildning. svårareBetydligt blir det emellertid
när vi skall försöka bestämma snedrekryteringens omfattning, för att ex-
empelvis kunna avgöra ökarden eller minskar över tid ellerom om

skiljer sig mellan länder med olika utbildningssystem.en
Vilka dåegenskaper sambandsmåttskall ha för lämpligtett att attvara

föranvända mäta social snedrekrytering såvittbör föratt Det förstadet
möjligt inte direkt mångaberoende hur det är tillhör olikavara av som
sociala klasser många erhållereller hur utbildning olika ni-av som
våer. Annars skulle vi inte kunna avgöra gradent.ex. snedrekry-om av
tering förändras fårandelen högre utbildning samtidigt föränd-om som

ärDet denna anledning olämpligt använda det kanskeras. attav mest
måttet,naturliga procentskillnaden mellan sociala övergångklasser i till

dvs.universitet fårandelen högre utbildning i klass minussom en an-
delen i annan. sådant måttMed skulle vi registrera ökningarett ochen
minskningar i den sociala snedrekryteringen när universitetssystemet
expanderade eller krympte, de relativa chanserna förutan ungdomaratt
i olika klasser förändrades. Det andra kravet på måttbör ställa ettman

snedrekrytering är det är lätt pröva på-att snedrekryteringenatt om
verkas olika faktorer kön eller uppväxtortens storlek.av som

måttDet mäter de relativa frånchanserna för barn olikasom sam-
hällsklasser och de uppställda kraven kallasmotsvarar korsproduktsom
eller oddskvot. Det uttrycker sannolikheten för barn vissatt t.ex. ur en
samhällsklass får högre utbildning i relation fårtill de inte det, iatt
jämförelse med motsvarande relation för barn andra samhällsklasser.ur
Här kan det räcka med konstatera större korsproduktenatt är des-att

större är snedrekryteringen. När inte någonto det föreligger snedrekry-
tering är korsprodukten lika med Ofta används korsprodukten iett. lo-
garitmerad form, varvid dess värde blir noll vid oberoende.

24 följerHär kort framställning måttdet snedrekrytering vien av som an-vänder i i alla empiriska analyser.stort En utförligaresett redogörelse för val
mått, med illustrationer dess egenskaper, i Erikson ochav Jonssonav ges

1993b.
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SOU 1993: 85
Kapitel 1

Övergångsbenägenhet
LOL

g0.8

0.6

§,....0\0.2

Klass]...nu

O1l&quot;&quot; Klass IIIá
zldmm äld&quot;&quot;&quot;&quot;sld

Medelbetyg

Figur 1:1 En modell för övergåbenägenheten till högre efteratt utbildning be-
tvåi samhällsklasser.tyg

Det kan enklare bedöma sambandsmåttatt det ärett standar-vara om
diserat. Därför redovisar vi i flera fall Standardiserad korsprodukten

varierar mellan -1 och 1 och oberoende.+ 0 vid Närsom antarsom
vi nedan diskuterar de relativa chanserna för barn med olika ursprung

såledesär korsprodukten den operationella våragrunden för bedöm-
ningar.

Korsprodukten utgör sågrundelementet i kallade loglinjära modeller.
Med den bas kan vi därför eventuella skillnader i selektiontestasom
mellan olika regelI redovisar vi inte de underliggande kors-grupper.
produkterna i stället signifikansgränserutan och s.k. parameterestimat.
Dessa uttrycker de relativa chanserna för dem i olika kategoriersenare

nå högre påstående,utbildning. Ett påatt t.ex. baserat loglinjären ana-
lys, sambandet mellan social bakgrundatt och utbildning är likaom

tvåi innebärstort dock jämförbara korsprodukter förväntasattgrupper,
lika stora.vara

Det kan värt här närmare belysa problemetatt med mätavara att so-
cial Låtsnedrekrytering. övergångenvi jämför till univer-antaga attoss
sitetsstudier bland från tvåungdomar samhällsklasser, I och III, och att
benägenheten fortsätta till högre studieratt beror frånbetygen gym-
naxsiet i enlighet Figurmed 1:1. Figuren är bara illustration tillen reso-

nedan, vi återgerskall i avsnittnemanget 7.2.2 den ganskamen som se

25 l detta fall används Yules O eller Yules YuleY 1912;Goodman och Kruskal
1954.
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väl sambanden mellan social övergång SOUbakgrund, 1993:betyg 85och till högre
studier i Sverige idag. Kapitel I

bådaFör ungdomar klasserna gäller, enligt Figur 1:1, högreattur
elevs betyg är desto större är sannolikheten han eller hon väljeren att
fortsätta till universitet efter lågagymnasiet. Vidatt betyg är sannolikhe-
nära noll vidoch höga nära betygsnivåerten alla ärett, men sanno-

likheten fortsätta frånstörre för ungdomar frånklass än föratt I dem
Om någonklass II. det inte finns spärr till högskolan kommer andelen

frånungdomar endera klassen fortsätter efter gymnasiet dels be-attsom
på kurvornas form och placering och dels betygsfördelningen, detro

mångavill säga fåtthur bättre sämreoch Kännerbetyg. vi kurvor-som
och betygsfördelningarna mångakan vi beräkna hur fortsätterna som

från respektive klass och därmed snedrekryteringen.
Om, emellertid, finnsdet intagningsspärr, kommer endast de meden

högre betyg än denna säg den betyget komma in.att motsvarar attx;- -
villDet säga andelarna fortsätter, därmedochatt snedrekrytering-som

kommer övergångsbenägenheten,bero betygsfördelningenatt ochen,
intagningsspärren25 En förändring snedrekryteringens omfattningav

såledeskan inträffa eller flera dessa faktorer förändras. Sned-om en av
rekryteringen skulle exempelvis minska Övergångsbe-kurvorna förom
nägenheten kom närmare varandra. Det skulle kunna inträffa vill-om

tvåkoren i de klasserna blev lika, inkomstskillna-t.ex. attmer genom
derna minskade. Snedrekryteringen ocksåskulle minska medelbety-om

frånför barn klass III höjdes och blev lika de i klass Projectgen mer
Headstart, försök från slumområdenaungdomarett i deattsom var ge
amerikanska storstäderna bättre förutsättningar klara skolarbetet, syf-att
tade till minska snedrekryteringenatt minska skillnadernaattgenom
mellan betygsfördelningarna för vita och barn.svarta

Om intagningsspärren ändras förändras ocksåsannolikt snedrekryte-
ringen. påverkasHur snedrekryteringen förändring intagnings-av en av
spärren på tvåberor de övriga faktorerna. Om, exempelvis, spärren änd-

från till är det troligt snedrekryteringen ökar eftersom över-ras attxl X2
gångsbenägenheten bland dem får möjlighet fortsätta tillattsom nu
högskolestudier sjunker mycket snabbare inom klass änIII inom klass
Om däremot frånspärren förskjuts till minskar troligtvis, mot-X2 X3 av
svarande skäl, snedrekryteringen. En empirisk analys vad föränd-av
ringen i intagningsspärren skulle kunna innebära för den sociala sned-
rekryteringen i dagens universitetssystem, återfinns i avsnitt 8.3.1.

25Vi här förenklatgör antagande det finnsett till all högskoleut-att spärrenbildning. Det principiella giltigt,är situationenäven blirresonemanget om merkomplicerad, mångadet finnsnär linjer svåraolika på.är komma inattsom
27Man skulle kunna hävda övergångsbenägenhetenvarkenatt eller betygs-om
fördelningen förändras såförblir snedrekryteringen oförändrad, det vill sägaattlåter graden snedrekrytering definieras den underliggandeman latentaav avövergångsbenägenheten det manifestaän sambandet mellan socialsnarare av
bakgrund övergångoch till högre studier. Vi väljer dock, diskuteradessomlåta det definieraatt graden snedrekrytering.ovan, senare av
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SOU 1993: 85Definition socialt1.2.3 m.m.av ursprung
Kapitel 1

socialt föräldrarnasvi definieraSom nämnts kommer att ursprung som
långt ifrån enkelDefinitionen samhällsklass är docksamhällsklass. av

föremål livlig diskussion under de decen-varit föroch har senasteen
niema23 Vår samhällsklasser bör definieras delsinställning är ut-att

utifrånifrån anställda-företagare, deproduktionen delsställning i re-
vanligen iarbetsgivaren för de anställda reglerasmedlatio an-som

också i deras arbets- och mark-ställningskontrakt, avspeglasmen som
företa-innebär vi först skiljer mellannadssituation. praktiken dettaI att

skiljer arbe-anställda. anställda vi sedanjordbrukare och Bland degare,
bådafrån gör ytterliga-tjänstemän. dessa kategorier viInomtare senare

kvalifikationskrav i vilka iuppdelningar, i huvudsak efter arbetet,re
påverkar relationerna till arbetsgivaren.hög grad

klass social-privilegierade ungefär motsvarandeDen klassenmest
stårbestårI anställda arbetsledande uppgifter arbets-med somavgrupp

direktörer kvalificeradnära högre chefer, besittergivaren eller som ex-
läkare, jurister, professorer och akademiskapertkunskap andra med yr-

ken. anställda gör inte kan över-Dessa har arbeten detyp attav en som
måstedirekt arbetsgivaren dem särskilda fördelar i utbytevakas utan ge

när urskiljaarbetsinsats. Till klass lägger vi vi kanlojalitet och Imot
dem större företagare egenföretagare ioch med expertkunskaper som

svåra från mångaiflesta fall är de kategoriernaandrade att separera
påverkaskattereglernas utformning exempelvis advokatfall kan om en

anställd.29 Straxär egenföretagare eller formellt under denna klass pla-
mellannivå;vi tjänstemän delar flera den högrede klassenscerar av

kvalificerade i mindreegenskaper bl.a. är de ofta har dem ut-men- -
sträckning läkaren och försäljningschefen imedan rektorn, hamnar-

återfinner vi här grundskoleläraren, sjuksköterskanhögsta klassen,den
kamreren.och

Som lägre tjänstemän definieras rutinartade oftamed ochpersoner
byråkratierna kontorister,okvalificerade arbetsuppgifter, lägst ned i

sekreterare, af-motsvarande anställda inom handel och servicesamt
många detaljhandeln.färsanställda, försäljare i görInom arbetarklassen

uppdelning kvalificerade snickare,vi mellan dem har yrkenen som
målare, elektriker deoch dem okvaliñcerade jobb flestaharsom mon-

vårdbiträden, städare.törer, lagerarbetare, diskare,grovarbetare,

23 :Sebl.a. Dahrendorf 1959; Giddens 1973; Poulantzas 1974; Parkin 1979;
Goldthorpe l985; Wright 1985; 1989; Roemer l986; 199l; Erik-Sørensen

och Goldthorpe 1992. del gäller akademiska petitesser,En trätornason av mer
också sådan gårfinnsdet genuina skillnader. skiljelinje mellanEn demmen

vill definiera social bakgrund i eller prestigetermer vanligenstatus-som som
hierarkisk föräldrarnasskala baserad yrke, inkomst och utbildning ochen

beståendede klasstrukturen sociala klasser inbör-som snarare ser som av vars
förhållanden frågaintedes inskränker sig till eller mindremer status.en om

gårskiljelinje finnsEn sedan bland anhängarna klassdeñnitionen. Denav
stårmellan dem klasser i social relation till varandra i formattsom menar en

under-överordning eller exploatering, relationenoch deav som snarare ser
marknadsförhållanden.baserad anställningskontrakt, arbets- ochsom

29Med företagare de har fler 19anställda i företaget.större änavses som
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Gränserna emellanåt SOU 1993:mellan olika vi 85de klasser urskiljer är förvisso
någraflytande, Kapitel Ikunde likaväl iplaceras den klassen igrupper ena som

den andra, det hindrar inte indelningen är meningsfull. Föratt attmen
använda liknelse är faktumdet det är oklart till vilket vissalandatten
områden kring gränsen mellan Indien Kina hör,och knappast skäl att

två länderna.inte skilja långmellan de En rad empiriska resultat visar
också indelningar ärdetta slag mycket goda prediktorer föratt radav en
levnadsförhållanden. Som vi skall visar sambandet mellan föräldrar-se

samhällsklass och barnens utbildning beskrivning denattnas en av so-
ciala vårstrukturen i klassindelning högstai grad är giltig förtermer av
Sverige i likaväldag, i början seklet.som av

tvådet följandeI kommer vi använda olika klasscheman, beroendeatt
vilket datamaterial analyseras. ärDet det klasschemasom ena som
ofta f0rskning,31används i internationell det andra den socio-s.k.nu

ekonomiska SEIgruppering sedan 1980-talet används inom densom
offentliga Sverige.statistiken bådai De kan beskrivas enligt ovan men

påde skiljer sig punkter. Klasschemat beskrivs i Tabell 1:1ett par
med de beteckningar vi ofta använder för plats. Dessa,attsom spara

på bestårgrund klassificeringarnas historia, kombinationsom av av en
siffrorromerska bokstäver,och används främst i tabeller och figurer.av

Föräldrarnas utbildning är i de flesta nivåindel-analyser mätt enligt
ningen i SCB:s SUN-kod, är standard i den offentliga utbildnings-som
statistiken34 framgår ocksåoch Tabell 1:1.av

bådeEftersom yrke och utbildning kan variera mellan makar vikan
fåriskera kompliceradganska beskrivning den socialaatt bak-en av

grunden. För översiktlig utgångspunktbild vi,har med iatt anta-en
gandet alla medlemmar i familj tillhör samhällsklass,att ska-en samma

mått vardera för dessa bakgrundsfaktorer, nämligenpat ett den domine-
rande faderns och moderns klass och den högsta deras utbild-av av
ningnivå. dåHur bestäms familjden dominerande klassen i en

30 lånat frånbildDenna har vi föreläsning Amartya Sen.en av
31 Den kallas ibland EGP-klassificeringen och finns beskriven i Erikson och
Goldthorpe 1992, återfinnsKap. 1; sammanfattning svenska i Jonssonen
1988, B.App.
32Carlsson m.fl. l974; SCB 1982; 1989d.
33 l EGP-klassificeringen läggs de ofta kollektiv-anställda affársbiträdenat.ex.
bland lägre tjänstemän, medan ide SEI-koden tillräknas okvaliñcerade arbeta-

förraI den klassificeringen ocksåplaceras förmån och arbetsledare förre. ma-
nuella arbetare kvalificerade arbetare, medan ide SEl hamnar antingensom

tjänstemän mellannivå Vår åsikteller lägre tjänstemäni dessaärsom att
lösningar alla rimliga vilkenär väljer spelar heller ingen förroll destorman-resultat vi kommer visa.att
34SCB l988; 1991a. Vi har dock gjort vissa modifieringar denna. Den stör-av

förändringen vi, där det varitär görligt,sta placerat med kodernaatt personer
låg-260 och 261 respektive nivåmellanstadielärare dvs. de räknas inte

långa universitetsutbildningar kortaKutansom som
35SeErikson 1984.

40



1993: 85SOU1:1Tabell
utbildningsbakgrund.ochklass-socialt IKapitelKodning ursprungav

bakgrundklass-Social

medföretagareochtjänstemänHögrel egna1
akademikeryrken

mellannivåTjänstemänll2

tjänstemänLägrelll3

akademikeryrkenejföretagareEgnalVab4

primär sektoriföretagareandraJordbrukare,lVcd5
fiskaret.ex.

arbetareKvalificeradeV l6

Okvaliñcerade arbetareVll7

Utbildning

Universitetsutbildningl
år3utbildning, kortare änPostgymnasial2

år2Gymnasium, längre än3

år eller kortareGymnasium, 24

år9-10utbildning,Förgymnasial5

år9motsvarande, kortare änellerFolkskola6

för-Om baraklassposition.familj hahushåll avenantasEtt samma
socialanaturligtvis barnetsklassföräldersdennautgörarbetaräldrarna

viförvärvsarbetandeär antarmodernbåde ochfadernbakgrundi Om
iförhållandena i ut-hemmetpåverkarinte sammapositionerolikaatt

domi-sägsinflytandetstörredethapositionden antassträckning som- klass.tillhöra dennaallakommerfamiljen antasiochandranera den
föränd-snedrekryteringenbehandla hurbetänkandetiVi kommer att

iinnebördhadå klassbegreppet antas1900-talet. Kan sammaunderrats
5änmindretillhördesekelskiftetslut Vidvid dessbörjanseklets som

jordbrukare,50överochklass I procentbefolkningen varprocent av
gradenFörstföljande:enligtkodas antas an-klassen avdominerande35 Den

heltid do-arbetarförälderviktig. Denarbetsmarknadentill somytningkn vara båda föräldrarnafamiljer därdehalvtid. Försåledes arbetardenminerar som deltidbåda arbetarfamiljer däringapraktisktfinnsdetheltid tagetarbetar
ekonomi-hushålletsprägelsinandraklasspositioner sättaänvissa merantas vianvänderdominansordningvi bestämmer enlivsstil. Närochska resurser ochrutinbetonadeurskilja deklass lll kanvi inom mestindelning, gör attsom dominanta33. MestSEI antastjänstemannayrkenaokvaliñcerade lägre

företagare,mindrejordbrukare,Därefter kommer,klass linomyrlken vara. kvalificeradekvaliñkation,någonmellannivå, tjänstemänlägretjänstemän
domineradeslutligenkvaliñkation, avtjänstemän samtlägrearbetare, utan -yrken föraskulleföräldrarnasOmokvaliñcerade arbetare.andra klasseralla - klassmed denlikauppväxtfamiljens klass sättaskommerolika klassertilldem
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jordbruksarbetare eller motsvarande. I dag utgör klass I cirka SOU15 1993: 85procent
befolkningen och mindre änav 5 tvåde kategorierna. Kapitelprocent Isenare

Frågan är naturligtvis lika relevant när det gäller utbildning för inte-mångasärskilt decennier sedan hade över 50 befolkningenprocent av
enbart folkskoleutbildning och cirka 5 hade tagitprocent studenten, en
situation påminnerföga dagens.som om

Vi vill hävda i grundläggandeatt avseenden är klasser och utbild-
Ävenningskategorier jämförbara över tid. den allmänna levnads-om

standarden höjts dramatiskt, har det konstituerar klasserna ställ-som -ning i produktionen, anställningskontraktets karaktär, arbets- och
marknadssituationen i grunden förändrats litet.37ganska Småföretaga--

har, tidigare under seklet,re nu betydandesom autonomi,en men en
ekonomiskt position. Jordbrukareutsatt är bundna gårdentill och till
de villkor klimatet årstidernasoch växlingsom skapar. Arbetare har i
allt väsentligt kontrakt innebärett de säljer arbetstid förattsom lön,
och arbetsgivaren försöker olika kontrollmekanismer sågenom ut
hög produktion möjligt under den avtalade arbetstiden.som Yrkesarbe-

har dock särskildatare kvalifikationer, gör arbetsgivarnaatt kansom va-
villiga dem vissa fördelaratt förra arbetarnage skallatt utnyttja hela

sin expertis. Detta gäller i än högre grad klasserna I och II, högre tjäns-
temän och tjänstemän mellannivå. Deras arbete kan inte övervakas
direkt och arbetsgivarens strategi för försäkra sigatt deras helhjärta-om
de insats är normalt dem hög lön,att god arbetsmiljöge och olikaen
särskilda förmåner.

På motsvarande sätt utbildning nivåerolika iger grunden samma
färdigheter tidigare. Schematiskt kan hävdasom den obligatori-attman
ska utbildningen eleverna möjlighet fullvärdigager att medborgaresom
deltaga i samhällslivet, egentligen knappast någotmen Yrkesutbild-mer.
ning särskilda kvalifikationer, innehavarenger kan växla in i förde-som

pålar arbetsmarknaden längre yrkesutbildningen tenderar kunna-
växlas in i större fördelar. Studentexamen avgångeller från de teoretiska
gymnasielinjerna de grundläggande kunskaperger är nödvändigasom
för klara universitetstudier,att och dessaav i sin de ytterligareturger
kvalifikationer krävs för kunna desom att gynnade arbetsposi-mest
tionerna.

Det finns självklart heterogenitet inom klasserna,en alla tillhörsom
klass har intesamma ellersamma situation.gynnsamma ogynnsamma

Det är dock så,sannolikt denna heterogenitetatt inte förändrats särskilt
mycket under 1900-talet, även det tyvärr inte finns någraom empiriska
studier detta. Detta innebär inteav klassernasatt sammansättning och
villkor är oförändrade. Jordbrukarna i början seklet hade betyd-ettav
ligt större inslag småbrukare;ochtorpareav rationaliseringargenom
har klassen minskat i storlek och idag är den genomsnittlige jordbruka-

betydligt välbeställd,ren detta följermer intemen av att gruppen var
heterogenare förr. Att samhällsklassema rör sig i levnadsnivå och andra
villkor så jordbrukarna lågatt förr närmare arbetarklassen, och idag-
37Självfallet kan de sociala relationerna mellan människor i olika samhällsklas-ha förändrats, så de avståndenser socialaatt i klasstrukturen mindre idagärän vid början 1900-talet.av
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85SOU 1993:gårinte längreinte detinnebärföretagarklassennärmarekanske att-
Kapitel 1studeraibetydande intresseligger detTvärtomurskilja dem. attettatt

för barn-betydaoch vad de kanförändrade villkor t.ex.denna typ av -
användervivilket är möjligt justutbildningschanser attgenomens -

tid.33definitioner översamma

problemetAvgränsningar1.3 av

Häralltså snedrekryteringen.socialabehandlar denutredningDenna
något Detstörre sammanhang.först sättas in iproblemskall detta ett

jämlikhetfrånutgå effektivitet ochlämpligt begreppenkan attvara
dende centralaidentifieradessom argumenten motmest so-somovan

viavgränsa problemsnedrekryteringen detför strukturera ochcialla att
behandla.kommer att

allokeringeffektiv1.3.1 En

fördelningallokeringfall effektiveffektivitet vi i dettaMed enmenar
begåvning,utbildningsnivåer basis deras talang,tillindivider avav

fårså utbildning derasindividerallaintresse motsvararetc. att en som
återståså begåvningsreserv ellerkalladskulle ingenkapacitet. Därmed

ekonomiskautnyttjas till höja landsåtminstone inte kunna ett poten-att
humankapital ärteoriekonomisktiall. Inom antar att ett stortman

För framtillväxten inom nation.ekonomiskaviktigt för den att etten
avkastningbehöva högutbildninghumankapital antasstort ges en -

utbildningspremien be-exempelvisekconomikommissionen hävdar att
betraktelsesättSverige. främsta problemet med dettaökas i Dethöver

utbildningfördelning avkastningenvilkenär osäkertär detatt av av
bestämma deneffektiva allokeringen. Atttill denleder mestmestsom

svårt,utomordentligt inte möjligt.kanskeeffektiva allokeringen är ens
utbildningssystemet för landets ekono-betydelsenlFör bedömaatt av

måste in dess kvalitet inriktning. Attdärutöver även ochmil ut-taman
nation är otvetydigt,effektivitet är väsentlig förbilldningssystemets en

Såsvårarenår effektivitet däremot uttala sighög ärhur att om.enman
teoretiskyrkesutbildning ochavvägningen mellanexempelvis ut-har

avväg-är den rättasäkerligen betydelse, vilkenbilldning stor sommen
är högst osäkert.ningen

här, kaninga möjligheter behandla problemVi har dessa utanatt en-
till utbildning allaminskad social snedrekryteringdazst antaga att en

nivåer tillallokering ungdomarinnebära effektivskulle ut-aven mer

tid33 inställning utesluter inte enskilda yrkesgrupper kan röraöverDenna att
från marknadssitutionarbets- ochklass till genom derassig atten annanen

mycket ovanligt.förändras därför rimliga flytta. Detta dockoch kan ärattvara
till olika utbildningslin-39 Till kan ansökningarnaSOU 1993:16. detta sägasatt

efterfrågan för li-utbildninginte omedelbart intryck högrejeir ärattger av
fleroch betydligt ungdomarSverige. Utbildningen bekant spärradi ärtem som

år högskoleutbildning ñnns plat-varje till universitets- och vad detamsöker än
för.sexr
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bildningsplatser, och därmed effektivt utnyttjandeett SOU 1993:den 85mer poten-av
tial ñnns.som Kapitel 1

1.3.2 Jämlikhet i chanser jämlikhetoch i villkor

Att eliminera den sociala snedrekryteringen det politiskarepresenterar
mål brukar rubriceras jämlikhet i chanser equalitysom ofsom opportu-
nity. Det är traditionellt liberaltett jämlikhetsbegrepp åt-sedansom
minstone århundradetförra omfattats både politiska liberaler ochav so-
cialister: det är individens förmåga, begåvning och prestation,egen sna-

än hennes sociala bakgrund, kön, etnicitetrare e.d. skall betyda nå-som
för hennes livschanser.got Det är måldetta är i fokus i dennasom stu-

die.
Framför allt socialister, också radikala liberaler, har dockmen menat
målet jämlikhet iatt chanser är otillräckligt. Iställetom bör efter-man

sträva jämlikhet levnadsvillk0ri equality of c0ndi1i0rt.4° Jämlikhet i
chanser, factode definierad allas lika möjlighet kämpasom posi-att om
tioner i ojämlik värld kan därvid betraktasen första otill-ettsom men-räckligt i strävan efter jämlikhetsteg i villkor. Dock kan vända- man
på detta. Det första har det hävdas,steget, bör i riktningtassnarare mot

mindre ojämlik fördelning inkomsten eftersom jämlikhet iav m.m,
chanser inte uppnåskan i samhälle där individerett växer underupp
mycket olika ekonomiska och sociala förhållanden. Denna radikalamer
ståndpunkt gör gällande formella likheter iatt möjligheter inte kan
utnyttjas reella ekonomiska eller andra barriärer existerar.om

Om sådet är minskad ojämlikhet iatt villkor kan leda till minskad
ojämlikhet i chanser, dågäller också det omvända förhållandet Här
tycks flera samhällsforskare nekande, vissa har istället spekuleratsvara i

minskad ojämlikhetatt i chanser leder till ökad ojämlikhet i villkor. Ar-
för dettagumentet antagande är främst jämlikhet i chanseratt legitime-

ojämlikheter villkor.i Om denrar sociala snedrekryteringen upphör-
de, hävdar somliga, skulle vi misslyckandets individualisering44,ett
49Sen hävdar ... normativeatt theory of socialevery that hasarrangements atall stood the of time demandtest equality ofto something. 1992,seems sid. 12,
emfas i originalet.
41 Formella likheter i utbildningsmöjligheter föreligger då inga restriktioner
finns andra grunder studiebegåvning.än Märkesåret i svensk utbildningspo-
litik därvidlag dåvälär 1927, de allmänna gymnasierna föröppnades kvinnor.
42 Den engelske socialisten ståndpunktTawneys formulerad 1931 har in-- -fluerat rad tänkare i fråga.denna Tawneyen skriver:senare But opportunities

riseto substitute for largenot ofare practicala equality,a domeasure northey make immaterial the existence of sharp disparities of income and social
condition. On the only thecontrary, of high degree of practicalpresence aequality which diffuse and generalize opportunitiescan rise. Tawneyto193164, sid. 106 ...ln the absence, in short, of large of equality ofa measurecircumstances, opportunities rise necessarilyto be illusory.must Given such
equality, opportunities rise will look afterto themselves. Tawney, op.cit., sid.
107 ocksåJfr Tawney, op.cit., sid. 110.
43 Se Sorokin 1959;t.ex. Blau och Duncan l967; Bowles och Gintis l976;jfr. också Young 1958.
44The individualizing of failure, Bernstein 1961.
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1993: 85SOUlottsindåligt skolani accepterasig attklaradedemskulle somsom Kapitel 1formule-låna WillisPaulförinåt; skulle,demissnöje attsittvändaoch
håller medJag atttänka:jobben ochvärsta omdeautomatisktring, ta

li-ägnaskajagriktigt restenrätt ochär att avså baradetdumärjag att
bilhjul.45påbultaråt skruvaattvet

sannolikhetmed allöverdriverförespråkareLegitimeringshypotesens
förvänt-individuellaskapaförharutbildningen attbetydelseden som

många fra.m.m.45 gällerDettainkomstskillnaderrättvisaningar om
skapaskalli chanserjämlikhethoppasamerikanska liberaler attsom

marxisterstratiñeringssystem,47 vissaliksomkonfliktfrittochstabiltett
klass-funktionlegitimerandeutbildningssystemets sombeskriversom

belöningarm.fl.från löndärmedgrundbult.43 attDe bortsersamhällets
ef-utbildningefterfördelas utanförsta handiintepå arbetsmarknaden

utbildningenmån bestämsvissvilken iproduktivitet avantagen -ter -
utsträckningi litenbaraegenskaperefterockså, legitimt,helt sommen

affärs-kreativitet,förmåga samarbete,tillskolanförmedlas somav -
kri-omstriddaockså efterkanskeochledaregenskaper merochsinne -

uppstår löneskillnaderkontakter. Därmedsocialakön ochterier som
legitimeringshy-föråtföljande problemmedutbildningsgruppernainom

potesen.5°
ojäm-minskadtillanledninganfördibland attytterligarefinnsDet en

nämli-villkor,ojämlikhet iökadtillledakunnaskullei chanserlikhet
sinaförloraskullesamhällsgruppernabemedlademindredeattgen

Dettasociala klasser.till högredrainbrainföreträdarefrämsta genom
berömdaMichael Youngslevandegjortsframtidsvisionär genomsomen
från allarekryterashögutbildadedär deMeritokratin,samhällssatir om

privilegiererhåller allasedanochintelligenstestsamhällslager genom
farhågan fördespotiskt.51 diskuterarVioutbildadedenoch massanstyr

klassiskasomklasserna denlägredeutarmningintellektuell aven
Vår där, ärslutsatsKapitel ll. attilöd närmareformuleringensvenska

tanke-hypotetiskånaktuellärfarhågasådan annatknappast ensomen
konstruktion.

formii chanserojämlikhetminskadidé är avrelateradEn att en
socio-demograñskt homogenatill mindrelederrörlighetsocialökad

kollektiv Empiriskasociala stu-handlingskraftigamindredärmedoch
38.sid.45 Willis 197781,

idethävdatutredningenföri atthar199245 Goldthorpe uppsatsJohn en ef-fördelasskullebelöningarförnågra legitima attinte finnsprincip argument
legitimeringsteo-ochutbildningssystemdiskussionutbildning. För omter en

l.också Kap.1988,Jonssonrier, se
1959.47 ParsonsS-et.ex.

1974.1976: Poulantzas48 AlthusserBl.a.
oftateoretikermarxistiskadet gällerparadoxalt49 särskilt när somDet är

för klass-viktigtarbetet äreffekternaomedelbaradedet ärhävdar somavatt
jfrerfarenhetertidigareindividernasenskildademedvetande änsnararem.m,

1974.Poulantzast..ex.
1992.50 GoldthorpeSe

tilldenMeritokratin trots55 kan1958. Det värt att sy-noteraYoung attvara ändå slutligenversion störtas.i Youngsbyggdesvilken denstabila grundnes
198087.197380: Goldthorpe57 GiddensSe t.ex.
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dier visar visserligen det socialaatt har viss SOUbetydelseursprunget för 1993: 85en
politiska värderingar för inom sociala klass, Kapitelpersoner hu- Isamma men
vuddelen förklaras ändå individers nuvarande sociala positi0n.53av

Sammanfattningsvis förefaller det inte troligt minskad ojäm-attoss en
likhet i chanser skulle eller öka ojämlikhetencementera i levnadsvill-
kor. Samtidigt vi inte hellertror minskadatt social snedrekryteringen
skulle medföra minskad ojämlikhet i villkor. Hypotetiskt skulle det vis-
serligen kunna så det är kombinationenattvara hög utbildning ochav
privilegierad social bakgrund leder till hög lön såI fallsom skullem.m.
avkastningen på högre utbildning minska den sociala rekryteringenom

sådanatill utbildningsnivåer jämnades Vi har dock ingaut. indikationer
detta skulleatt fallet. ocksåDet är svårtlite finnavara trovärdigaatt

mekanismerna bakom.54
Vårt syfte i detta betänkande är belysa och djupareatt analysera den

troligen viktigaste formen det benämns ojämlikhet iav chanser,som
nämligen den sociala snedrekryteringen i utbildningssystemet. Slutsat-

diskussionen ärsen detta inte någotav att sätt ersätterovan studiet av
ojämlikhet i villkor.55 Vår fråga är framför allt central i sig, vimen

intetror förändringatt den socialaen snedrekryteringen någraav har
märkbara konsekvenser för skillnader i levnadsnivå inom befolkning-
en.56

1.3.3 Skolans mål funktioneroch

Studiet den sociala snedrekryteringen ärav med nödvändighet studieen
hur individer med olika förutsättningarav möter utbildningssystemet.

Vårt intresse i det följande kommer i utsträckningstor ligga i vadatt

53Se De Graaf och Heatht.ex. 1992.
54Vi kan teoretiskt tänka Den förstatre: är högutbildadoss att belö-en personför kombinationen sinnas examina någonochav faktor värde-mer annan -ringar, förasätt sig, kunskaperatt förmedlade direkt föräldrarna, såe.d.av att-den saknas faller belöningarna.om Justsenare kombinationen måste i detta fallnödvändig, skulle arbetsgivarenvara antingenannars välja sociala färdig-t.ex.heter primärt anställningskriteriumsom eller sluta belöna livsstilsanknutnafaktorer. Den andra teoretiskt möjliga mekanismen är högutbildade indivi-attfrånder mindre privilegierad bakgrund antingen förmågasaknar hävda sinaattekonomiska intressen eller andra skäl kanske ideologiskaav väljer inteatt- -utnyttja sin exklusiva kunskap eller fördelaktiga position i organisationen förtillägna sig fördelaratt bekostnad dem med lägre utbildning. ingenav avdessa mekanismer är, vi, trovärdig. Den tredjeanser mekanismen innebär attden sociala rörligheten skulleom öka kommer materiellt i större utsträck-arvning till individer i de lägre socialgrupperna. Därmed skulle de genomsnitt-liga materiella skillnaderna dem emellan något.minska
55Dock måletblir jämlikhet i möjligheter mindreom viktigt i det fall jäm-attlikhet i villkor skulle föreligga. Om levnadsvillkoren likvärdaär det knap-är

uprörandepast orättvisa akademikerbarnenen iom utsträckning blirstor aka-demiker medan jordbrukarnas barn blir bönder. Sediskussionen i Johansson, L1970.
56För den vill komplettera vår bildsom med analys den sociala ojämlik-en avheten i villkor finns flera studier levnadsnivån i Sverige. Se Eriksonav ochAberg 1984; Vogel m.fl. l987; för analys förändringensamt i levnads-en avnivå mellan 1981och 1991,Fritzell och Lundberg l993; kommande.
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1993: 85SOUhurochskolantillhemifrån kommernär desigmedhareleverna
Kapitel 1gång. kommerDetskoltidenspåverkar underdemhemförhållandena

indi-till deochorganiserat anpassatärskolsystemetockså i hurliggaatt
skolalärareochelevermellanmötetSjälvautbilda.harvider det att

skäl kommerpraktiska attviävenockså behandlas, avkommer att om
haft möjligheteninteVi haruppmärksamhet.något mindreägna detta
inom dettaforskningnågoninitiera om-utredningensinom nyatt ram

befintlig.redanstödjaråde, kommer att ossutan
bådeanalyseraförsökagörsvanligtvisalltså än vadskallVi sommer

använd-tillkommerdär dessainstitutiondenochindividernas resurser
måste dockDetgiven.någon fördessaintevi kommer att taning; av

intebehandla, annatvi kanavgränsning i vad re-avändå omñnnas en
förstVi harutbildningssystemet.beröravgränsningtidsskäl. Dennana

skolautgå från existensennödvändigt un-det enatt avfrämstoch ansett
ochavskolninggående tillförslagLångtkänner.videngefär nusom

liggerskoldiskussion utan-bredareiintressanta menkan enannat vara
problemområde.57vårtför

mål ochskolansnuvarandetagit denvi iharandra stort settFör det
individersvärderafunktionenalltframför attgivna,funktioner som

avgräns-problematisknågotärDettafärdigheter.ochkunskaper meren
socialadenminskasättrimligt attvissa etteftersom attning menar

Ännu problematisktmål.förändra dessaärsnedrekryteringen meratt
mål motsägelse-ärskolansexisterandedenvi beaktarblir attdet nuom

kvali-ojämliksocialisation ochbåde jämliktillsyftarskolanfulla, att
skolakonkurrensfriheltvillskoldebattörerñcering.58 De se ensom

kompetens ochallmänmänskliginriktning samar-med motbetygutan
ochkunskapereftereleverrangordnarskolaänbete, somensnarare

dominerande.alltförmålet ärdetfärdigheter, att nusenareanser
socialisa-frågan jämlikförbigående beröraibara att omVi kommer

angelägenhe-samhälleligaförmågan ideltanärliggande attoch dention
når högrepå frågan vilka ut-istället koncentrera somför omossattter,

socialaprivilegieradegenomsnittbildningsnivåer därmed ioch po-mer
är det,studierhögretillfrågan rekryteringsitioner.6° gällerNär det om

avseende kom-i dettanuvarande skolsystemetosannolikt detvi, atttror
främstakanskeöverskådlig tid. Detgrunden underiförändrasattmer
utbild-högreärdebatten,skolpolitiskai attförbises denoftaskälet, som

kvaliñcering-ojämlikaDenlägre.tryckningsnivåer starktutövar ett
anpassningskolansfrämstinteärutslagningen,rangordningen,en, en

iställetärDenoftasamarbeteär stora.där kravenarbetslivettill -
studie-signalerochförkunskaperanpassning till krav omensnarare

utbildningsnivåeiaölhögreförfrån företrädarebegåvning ställssom

1971.Christie1970;Illichavskolning,frågan57 tillbidragFör seom
1980.lslingi53 diskussionernaSe t.ex.

1984.59 lslingSe t.ex.
rörlighetsmålet änstuderainviriktarW attMurraysI termer ossmer

också hie-förbigår kallarvad hanoch videltagandemålet skolansvenskai den
rarkimålet 1980.Murray

1.Kap.51 1988,Jfr Jonsson
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Den sociala snedrekryteringen till högre studier alltsåbaseras på SOU 1993:det 85
faktum kraven för intagning till justatt högre utbildningsnivåer Kapitelär for- I

påmulerade visst sätt. Om dessa kravett förändrades större viktatt-
lades vid samarbetsförmåga, praktiskt sinnelag, kreativitet, estetisk för-
måga e.d. utgångspunkternaskulle bli annorlunda. Vi är övertygande-

någon form snedrekryteringatt fortfarandeom skulleav föreligga, men
problemet skulle kanske frånskilt det vi behandlarvara nedan. I det
sammanhanget kan det värt sådetatt tycksnotera närvara att attvara
lämplighetsprov tillämpas för inträdet till exempelvis högre konstnärliga
utbildningar förefaller den sociala bakgrunden större betydelse än när
urvalet utifrånsker betyg

Vår avgränsning till det nuvarande utbildningssystemets mål och
funktion är sammanfattningsvis pragmatisk. utgår frånVi det nuvarande
hierarkiska där individerssystemet, kunskaper och färdigheter utvärde-

och där dessa bedömningar ligger tillras grund för antagningen till hög-
nivåer. Det innebär naturligtvis intere vi nödvändigtvis förespråkaratt
sådan skola, inte heller är vi blinda fören existensen alternativ. Kan-av

ske är just studie det existerande skolsystemeten av den bästanu ut-
gångspunkten för diskussion dessa alternativ.en av

1.3.4 Utslagningen i grundskolan

Ett problem är relaterat till det den socialasom snedrekryteringenom
är utslagningen i grundskolan. Med det vi denmenar process genom
vilken liten inte obetydlig andelen elever, cirkamen 3 procent,- -
lämnar grundskolan med otillräckliga kunskaper.63 Detta misslyckande
för grundskolan är allvarligt eftersom det i praktiken berövar litenen
minoritet deras möjlighet leva ochatt verka fullvärdiga medborga-som

En del dessa är s.k. svagbegåvade,re. del ärav problembarnen som
skolan inte vill och kanske inte heller kan hand Enta andelstorom.
kommer med all sannolikhet från familjer med socialautsatta och psy-
kiska problem frånoch familjer småmed ekonomiska Efter attresurser.
de lämnat skolan dyker dessa barn ofta i de sociala myndigheternasupp
och polisens register.64

De barn inte lär sig de basala kunskapernasom mest färdigheter-och
i grundskolan kommer frånoftastna socialgrupp ellerIII längst ined

vilken social hierarki än väljer arbeta med.att Därmedman är proble-
kopplat till denmet sociala snedrekryteringen. Samtidigt är den grupp

frågandet är för liten försom den skall haom att än obetydligmer en
inverkan vårt problem, den sociala snedrekryteringen till högre stu-
dier. Gruppens litenhet gör också svården studeraatt urvalsun-genom
dersökningar. I de datamaterial vi ställt officiell statistik kansamman av

52Se Forneng och Janssont.ex. 1991.
53Jämförelsetal årför 1993,publicerade Skolverket l993a visar andelenav attelever gårdenär grundskolan saknar tvåsom ut betyg i flereller varie-ämnen

mellan 1-2% landsbygd och i mindrerar städer, och cirka 5% i större städer.Därutöver lämnar fåtallitet grundskolanett slutbetyg.utan
54Emanuelsson 1977.
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85SOU 1993:iutslagningenurskiljas.65 medProblemethellerintehela gruppen
Kapitel Ii förläng-ochindividernadeför skolan,centraltär utsattagrundskolan

uppmärksamhetförtjänarfunktionssätt ochdemokratinsförningen en
måste rimligtvisskolabästahär. I Europasdetvi inte kunnat gesom

erhålla kunskaperdedärför,hinderkonstitutionellainte haralla, som
medborgare.fullvärdigasamhällslivetimedverkaförkrävs att somsom

inte kommerföreslå olika skäl55 de eleverskulle vi vilja attHär att som av
ändå 9-register t.ex.s.k. Arskursförs in i SCB:sårskurs möjligt9 nor-ut om gåttvarför inteskäl till desextonåringar angivandemalåriga, helst med utav

andelhurfortlöpande studeradetDärmed skullegrundskolan. storatt som
derasspecialstudierutbilda,med göramisslyckasgrundskolan samt attatt av

vidare öden.
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2331631195345moderna2 Det
framväxtlutbildningssystemets

snedrekrytering-socialadenanalyserabetänkandei detta attVi kommer
tidi-vi3 refererarlång Kapiteltidsperiod. Iunderhögskolantill enen

våraframåt, ioch även1800-talet ochfrån slutetforskning egnaavgare
5Kapitelförändringsnedrekryteringenssocialaden an-analyser av

be-vi kommerperiodden atttidsperspektiv. Underlängreläggs somett
utbildningsväsendetsvenskadet1900-talet, harhelaihandla, stort sett

beskrivningkortfattadkapitelgrunden. I dettai avförändrats ges en
början.1990-taletstillfrån framungefär 1920 ochförändringardessa

åren,genomförts deutbildningssystemet senasteiförändringarDe som
Kapitel ll.ibehandlasförslag,finnsbaraännuoch de somsom

2.3avsnittoch iutvecklingen,kvantitativaden2.2 behandlasavsnittI
frånförändratsuppbyggnaden separataorganisatoriskabeskrivs hur den

avsnitt 2.4, behand-iDärefter,nivåer varandra.tillrelateradetillsystem
iAvslutningsvis,studiestöd.avsnitt 2.5och iarbeteinreskolanslas kort

perspektiv.några andrautvecklingenavsnitt 2.6, presenteras ur
utveckling är be-utbildningssystemetsförbetydelsegrundläggandeAv

dendärför mycket kortInledningsvisfolkningsutvecklingen. presenteras
urbaniseringen.migrationen ochdenutvecklingen,demografiska yttre

Befolkningsutvecklingen22.1

utbildningsväsen-förbetydelseavgörandeBefolkningsutvecklingen är av
omfattning tillutbildningssystemetsförstaFör detutveckling.dets styrs
utbildningensgenomsnittligadenårskullarnas storlek ochdelstor avav

bådeinvandringenpåverkas utbildningssystemetFör andralängd. det av
innehållsligt behovstorlekårskullarnas ochviakvantitativt avgenom

iurbaniseringentredje innebar ut-För det ettsärskilda arrangemang.
närma-till ellerflyttadebefolkningenbildningsperspektiv helt enkelt att

utbildningsutbud.bredaremed ettorterre
bestäms ii eleverstorlek antalet settobligatoriska skolans stortDen

År över 90förfolkskolanårskullarnas 1910 svaradestorlek.direkt av
universitetinkl.heltidsutbildningielevertotala antaletdetprocent av

60 antaletför cirkagrundskolanhögskolor. Nu procentoch avsvarar
årfrån till 9 mel-skolplikten 6på utvidgningheltid,elever trots aven

beroendeutbildningsväsendetsår medförår 1973.1937 och Dettalan att
Ååren. sidan haröver andraårskullarnas minskatstorlek borde haav

nivåerna ti-entydigt överminskatrespektiveåldersspridningen inom de
låg- 7-12mellanstadiumfolkskolangrundskolans ochgällerden. Detta

inneburitsom hittills dockårs ålder flexibla skolstarttill dagensfram

huvuddel skrivits Mac Murray.1 kapitel till sinharDetta av
förändring-FolkmängdensBefolkningsrörelsen, SCB;2 för avsnitt:Källor detta

årgångar; SOU 1974:4;samtliga flertalSCB,Statistisk Arsbok,SCB; ettar,
1967.l986; Tryggvesson1984:74;OhlssonSOU samt
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måttlig ökning sexåringar.antalet ocksåDet gäller SOU 1993:grundskolans 85en av
högstadiumrealskolaflickskola nu års ålder13-15 Kapitel 2och gymnasiesko-
langymnasietyrkeskolan fram till 16-18 års ålder.idag huvudsakI

ocksågäller detta dagens högkoleutbildning: åldersspridningen minska-
de fram till cirka 1970 varefter återigenden ökade för minska be-att nu

påroende direktövergångenden ökade från gymnasieskola till högskola.
alltsåTotalt utbildningsväsendetssett omfattningstyrs i utsträck-stor

ning årskullarsolika storlek. Detta gäller idag grundskolaav och gym-
nasieskola, uttalat är till för alla. Denna styrning är inte absolut,som

påberoende bl.a. variationer i lärartätheten förvånans-den har ettmen
Ävenvärt högt förklaringsvärde. för högskolan sådantfinns sambandett

det är Vuxenutbildning har åldersva-och skall hamen svagare. storen
riation.

Rolf Ohlsson har i illustrativ bild över utvecklingen visat vilkenen
årskullarnasvariation storlek skapat för det demografiska påtrycket

utbildningsväsendet, och hur utbildningspolitiskt dessaageratman
variationer reformer och utbudsförändringar. Detta diagramgenom
återges i Figur 2:1.

diagrammet framgårAv både längre trender och kortsiktiga avvi-mer
frånkelser dessa, exempelvis minskningarna i sjuåringarantalet under

1930-talet den kraftiga ökningen nådde skolåldernsamt antalet iav som
slutet l940-talet. Befolkningsutvecklingen alltsåhar angivit vissaav ytt-

för utbildningsväsendets utveckling, där långaframföralltre ramar de
trenderna Frånsettvarit viktiga. uppgångtillfällig 1920 sjönk födelse-en
talen hela 1900-talet fram 1933. Detta leddet.o.m. bl.a. till nedskärning-

inom småskollärarutbildningenfolk- och år,under ungefärar 15 vilka
kulminerade i intagningen praktiskt inställdesatt 194142 24taget folk-
skollärarkandidater intogs småskollärarkandidater.och inga Minskande
födelsekullar ocksåledde till rationaliseringar inom folkskolan under
1930- 1940-talen.och

effekt årskullsvariationernaEn såledesär möjligheten bliav lä-att att
varierar beroende storleken de efterföljande årskullarnarare iav

skolåldern. årskullarnaDe födda fram tillstora 1920 fick begränsade
möjligheter bådebli lärare inom folkskolanatt och läroverken. Detta

långtifråntidigare betydelselöst eftersom mycketvar del destoren av
studerande vid de filosofiska fakulteterna inriktade lårarbanan.var

småskolläraryrkenaFolk- och hade efter folkskolans införande raskt
blivit yrken, vilkastora under 1800-talet sög begåvningsre-storupp en

se vidare avsnitt 3.2.8. årskullarnaDe påserv födda 1910-taletstora
småhade möjligheter bli lärare. 1930-talets små årskullaratt fick där-
lysande möjligheteremot bli lärare eftersom årskullaratt följde ef-stora

dem.ter
l Figur 2:1 kan vi ganska kraftiga fluktuationeratt trotsse och trots-

över seklet minskad fertilitet årskullarnaären inte mycket mindre-
slutet perioden änmot vad de i början seklet.av En förklaring ärvar av

naturligtvis barnadödligheten gåttatt ned, detta har kunnat kompensera
för minskad fertilitet.en
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. SOU 1993: 85Antal reformerpå:Beslutom
150-000 Kapitel 2högskole-gymnasie-grundskole-

nivånivånivå
1976-771964196819621950

7ånngar - - - -
lagring ..............
Züåñns500U-

IIIIIII
1980197019601950194019301920

ZO-åringar förtidpunktenAntalet 7-, 16- och 1923-1980,Figur 2:1 samt ett an-
utbildningsreformer.tal

återgiven tillstånd ñrfattaren.1986. Figuren är medKälla: Ohlsson av

ocksåär Sverige under den här studerade perio-delförklaringEn att
från till invandrarland. Föränd-har utvecklats utvandrarlandden ettett

invandringsöverskottet hit-1930-talet. Det störstaringen skedde under
kring 000 övervägande1969 och 1970 50 och bestod tilltills uppstod

på nådde1980-talet invandrings-arbetskraftsinvandring. slutetdel Iav
nivå dåinte riktigt höga bestod främst flyk-överskottet men avsamma

tinginvandring. Därefter invandringsöverskottet minskat.har
ocksåpåverkat utöverInvandringen den svenska skolan denhar rent

demografiska effekten; viktigaste konsekvensen denden kanske storaav
kring 1970 för skolans uppkomsteninvandringen blev del mycketenav

hemspråksundervisning undervisning iomfattande och svenska som
språk.främmande

nämligeni Figur 2:1 döljer förändring, barnenKurvorna stor varen
tätortVid sekelskiftet bodde ungefär 13 befolkningen iväxte upp. av

nådde23 i Under 1930-talet tätortsbefolkningen tilloch glesbygd. upp
frånhälften. Urbaniseringstakten rätt snabb 1945 fram till ungefärvar

1950-talet i1970 därefter Först under kom boendeoch har saktat av.
befolkningen. 1990-talets börjanglesbygd understiga 13 Vid boratt av

ocksåungefär 16 i glesbygd. För äldre tider är det rimligtbara att an-
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vända indelningen i stad och landsbygd. Stadsbefolkningen SOU 1993: 85blev större
än landsbygdsbefolkningen först 1950-talets Kapitelslut 1957; 2stad ärmot som

Ännuframgår snävare årbegrepp än tätort. 1950ett kom majoriteten
frånfolkskolans elever landsbygden.av

Urbaniseringen är i sig viktig samhällsförändring har sär-en men en
skild påbetydelse utbildningsområdet. påDet beror främst folksko-att
lan länge fungerade olika i städerna och pålandsbygden, samt att
icke-obligatorisk utbildning regelmässigt förlagts till städer undantagen
är folkhögskolor och viss yrkesutbildning.

Parallellt, än drastiskt, har antalet sysselsatta inom jordbru-men mera
ket sjunkit. Vid sekelskiftet uppgick denna andel till 50 medanprocent
andelen förvärvsarbetande i jordbruk, årskogsbruk ñskeoch 1990 upp-
gick till 3 Bara 1,5 befolkningen ärprocent. i börjanprocent av av
1990-talet lantbrukare. Sammantaget innebär det förändringar istora
klasstrukturen; jordbrukarbarnen, dominerade folkskolorna i bör-som
jan seklet, är liten minoritet grundskolebarnen. Istället harav nu en av
först arbetarbarn, barn till tjänstemän, kommit bli de störstasenare att
kategorierna.

2.2 kvantitativaDen utvecklingen

2.2.1 Inledande nyckeltal

långsiktigaDen utvecklingen fångas någrakan in nyckeltali Låt oss
årskullarbörja med gårde idag i grundskola och gymnasieskola,som

7-18-åringarna.nämligen
I dagens utbildningssystem är årskolplikten år,nio 7-15 över 99

går i grundskola, särskola,procent eller specialskola. Bland 16-18-
åringar är ungefär 80 i heltidsutbildning, tillprocent helt övervägande
del i gymnasieskolan.

Situationen år 1915 ä 1920 helt Skolplikten sexårigvar en annan. var
åk sjuårig1-6, folkskola förekom undantagsvis, och fortsättningsskola

deltid efter folkskolaavslutad vanlig och blev 1919 obligatorisk.var
13-åringarAndelen i heltidsutbildning långt under 50var procent.

Först under 1930-talet 13-åringarnaän hälften i utbildning.var mer av
Då sjuårighade skolplikt beslutats genomförandet skeddemen succes-
sivt och inte slutfört förrän läsåret 194849 dåförstvar alla 13-var-
åringar i utbildning. Till den ökade utbildningsfrekvensen bidrog till en
början utbyggnaden realskola och flickskola lika mycket infö-av som
randet skolårsjunde i folkskolan.ettav

3 Den följande översikten bygger i huvudsak följande statistiska översikts-
publikationer och andra källor:

Från SOS Statens offentliga statistik: Lärarutbildningen läsåreta 191617;
läsåretLärarutbildningen 192728 och 192829 193839; Det högre skolvä-t.o.m.

läsåretsendet 192728, 193536;
b SCB Statistiska centralbyrån: SCB 1974; 1977; 1984; l991b; 1992c; l993a;
199313;Trender och Prognoser årgångarflera 1972-l990; Utbildningsstatistisk

årgångarArsbok flera 1978-92;
Andra källor: Ohlsson 1986: Murray 1988.c
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1993: 85SOU14-åringen efterföljde i tideni utbildningUtvecklingen andelenav
Kapitel 2utbygg-nådde 1950-talets början13-åringarna 50 vidöveroch procent

föregåttårskurs skoldistrikti antal8 hadeobligatorisknaden ettav en
14-början allaårs enhetsskolebeslut. vid 1960-taletsFörst1950 var

åringar i utbildning.
och detvid 1950-talets slutIS-åringama över 50%-strecketkom var

år samtliga1970genomförd efterheltförst när grundskolan varsomvar
utbildning.i

frågan skolstart ochobligatoriskär integymnasieskolaDagens om
90dock för alla. Kringtioårig uttalat tillskolplikt utreds procentmen

årskursfrån 9 tillövergårårskull direkt grundskolans gymna-nuav en
ZO-åringarna utbildningavslutatharoch fjärdedelarsieskolan tre enav

lång.tillståndVägen till dettagymnasieskolan.i var
nådde16-åringar över 10 underheltidsutbildningiAndelen procent

5015-åringarna 1920-talet andelen överstegochunder1930-talet pro-
lö-åringarna bå-ibörjan fanns1960-talet. Tilli börjanförstcent enav

årskurser allmänt gymnasium. Nuiflickskolans högre ochreal- ochde
över 90gymnasieskolan ochpraktiskt helt ifinns de procenttaget av

nivå uppnåddes16-åringarna i heltidsutbildning. Dennabefinner sig
1980-talet.under

16-åringarna.17-åringar tid efter Ande-utbildning följde iiAndelen
långsammare18-åringar än 16-utvecklades väsentligti utbildninglen

många yrkesinriktade17-åringarna i gymnasieskolaneftersom linjer
påtvååriga. de yrkesinrikta-linje Beroendesocial längeoch attt.ex. var

årtillförlängsde kallas,de linjerna, eller trenumeraprogrammen som
18-åring-18-åringar utbildning. innebär antaleti Dettaökar antalet att
17-åring-nivå 16- ochnärmar sigi utbildning raskt samma somnuar

arna.
samhälletalltså stat kommunochsammanfattning hartillspetsadI

årskullar skolväsendet jämförtutbyggnadentagit för 12 avgenomansvar
alltsåårskullar 1920 är nästanperioden närmast före detmed ensex -

kvantitativafördubbling det ansvaret.av
också högskoleområdet.expansion ägtmotsvarande harEn rum

kring 1905 övergick till utbild-2 de föddesMedan procentrunt av som
några årsvid 20högskoleutbildning ochningar dagensmotsvararsom

sådana1950 tillålder, 20 föddaövergick närmare dem ut-procent av
övergångenålder. 1967 är till hög-vid För dem föddabildningar samma

års ålder 20vid 23 överskola procent.
År års ålder,befolkningen i 25-44198889 nästan hälftendeltog av

års ålder, någon45-64 i formtredjedel befolkningen ioch över aven av
Även fråga utbildningar,är rätt kortautbildning. det mest ar-om om

form studiecirklar, bety-arbetsgivare eller i studerarrangerade ettav av
kom-utbildningar i kommunal vuxenutbildningdande antal i längre

På siffror mycket lägre.vux högskola. 1920-talet motsvarandeoch var
något sär-vuxenutbildningen har blivit svensktomfattandeDen ettav

drag.
På nivåer alltså gickkraftig expansion ägt denalla har Huren rum.

expansion idagtill tiden vi tala nästan obruten detI kan av somom en
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är grundskola, gymnasieskola och högskola fram till SOUcirka 1970. 1993: 85Däref-
inträdde stagnation förter gymnasieskolan Kapitel 2del bröts kring 1980en som

då expansion inleddes. För högskolans del varade stagnationenen ny
fram till 1980-talets dåslut, expansion sköt fart. För den offentligten ny
stödda vuxenutbildningen blev det 1960-talet och 1970-talet densena

expansionsperioden, avlöst påstora stagnation 1980-talet. Då öka-av en
de istället personalutbildningen i arbetsgivares regi, inte sällan bedriven

uppdragsutbildning i komvux och högskola.t.ex.som
På nivåernaalla skedde expansionen parallellt med organisatorisken

samordning antal mycket disparata delsystem.ett Närmast beskrivsav
expansionen nivådetaljerad, nivå,för medan utvecklingenmer mot ett
organisatoriskt alltmer enhetligt utbildningssystem behandlas i avsnitt
2.3.

.

2.2.2 F01kskolarealskolagrundskola

För rekryteringen till fortsatt utbildning påbetydde realskolehögstadie-
nivå utbyggnaden realskola och införandet grundskolaav m.m. mest,av
medan utvidgningen årskolplikten till sju betydde mindre. I Figurav
2:2 redovisas andelen elever i nybörjarklasser i realskola, flickskola

i årskullarrespektive 10-,procent 13-åringar,11- respektivem.m. av
procenttalen har beräknats summerats.4och sedanseparat

årsBetydelsen 1927 skolreform för framgårutvecklingen klart iav
frånökningarna 1928. Under hela 1930-talet och 1940-talet var expan-

påsionen realskolenivå kraftig. sjuårigaDen skolplikten genomfördes
också under denna årentid, mellan 1937-1949. Den hade föregripits av
vissa kommuner mest städer, hand införde obligato-ettsom egen
riskt skolår.

Sifferserien för realskolan årslutar 1960 eftersom denna skol-m.m.
dåform andelarnagrundskolanersattes raskt till nära 100av steg pro-

cent. Genomförandet grundskolan inleddes visserligen redan 1950av
Ännuklart koncentrerat till 1960-talet. 1960men var grundskolanvar

genomförd endast till ungefär tredjedel i årskursernalägrede och ien
Årännu mindre utsträckning i årskurserna.de högre 196869 infördes

årskursgrundskola i 1-5 i de sista kommunerna 197273 års-och var
kurs 9 genomförd i hela landet.

2.2.3 Yrkesskola, gymnasium, m.m.

Gymnasieskolan tillkom 1971 sammanläggning de skil-genom en treav
da skolformerna gymnasium, fackskola och yrkesskola. Den kvantitativa
utvecklingen behandlas först för de skolformer traditionelltsom var
universitetsförberedande, och försedan den integrerade gymnasieskolan
i sin helhet.

Är4 1960befann sig 35 i realskola, till dennaprocent siffra bör läggasde 8men
årskullprocent 1962befann sig i enhetsskolansav dåsamma 9g, varför visomnår andel över 40en procent.
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femårsintervall,år till1920-62 tre-realskolaiAndel2:2Figur m.m.personer år 1921-91gymnasieutbildninguniversitetsförberedandeiandelsamt personer
femårsintervall. Procent.

nybörjar-ieleverandelenredovisas2:2i FigurkurvanundredenI
handelsgymnasi-gymnasium,allmäntgymnasieformernai deklasser tre

gymnasietefterföljare i detderasochgymnasium nyateknisktochum
perioden denhelaundergymnasieskolan.5 utbildningarDessaoch var

spelade1960-talettillFramhögskolan.tillrekryteringskällanfrämsta
ocksådomineradenedan ochserolldennagymnasietallmännadet

gymnasieformerna.bland
förbehörighetmedandelstörrealltUtvecklingen personermot en

förmed undantagtydligt, tempo-framstår mycketuniversitetsstudier en
återkommersom vi1970-talethalvanförstaunderminskningrär av

underoch1950-taleti slutetsnabbspecielltExpansionentill. avvar
ökningenvärtärdet att1960-talet, noteraatthalvanförstaden menav

1980-talet.påtagligockså underär
traditionelltÅr degymnasieskolan attdeninfördes1971 genomnya

ochfackskolanmedladeslinjernauniversitetsförberedande yr-samman
åren 1963-1970 byggtsunder utå hadesin sida,Fackskolan,kesskolan.

drygtmotsvarade1970nybörjarklasseriså eleverantaletsuccessivt att
Åren detinförandegymnasieskolansföreårskull. var20 procent enav
expansionen.försvaradefackskolan som

nämli-expansionsperioder,föregångare hadeoch dess treYrkesskolan
ungdomsarbetslösheten kringochpå 1930-talet1920-talet,gen

månaders längdfemminstheltidskurserdå iantalet elever1960, om
årfrån 19 400företagsskolor ökadeochskolorenskildainberäknat

år 1965.000till 741955

16-åring-år antalet17-åringen 1921-61ochantalet5 beräknadAndelen är avav
år 1966-91.ar 57



Sammantaget alltså fram till 1950-talets mitt SOUvar gymnasiet den 1993:hu- 85
vudsakliga expansionsbäraren. Då tillkom yrkesskolan från Kapiteloch 1960-ta- 2
lets mitt fackskolan. När dessa slogs år 1971 uppgick densamman sam-
manlagda årskursandelen elever i i1 gymnasieskolan till hela 84 pro-

16-åringarna;cent detta innebar i och förav sig ingen kapacitetsökning
jämfört Årmed de äldre skolformerna.summan 1976av hade denna
andel emellertid stigit till 91 frånoch börjanprocent 1980-talet harav

uppgåttden till 100 Det innebär inteprocent. alla börjar i gymnasietatt
en del går årskursdem är1 äldre år.av än 16som Direktövergång-

är dock år 1992 så hög 92en nu vilket kan jämförassom procent, med
drygt 70 år 1975 84och årprocent 1987.6 Eftersomprocent mindreen
andel elever inte fullföljer sina gymnasiestudier, och eftersom likale-en
des liten gårandel specialkurser på gymnasiet, är examinationsfrekven-

något lägre. Andelen elever årssen vid 20 ålder avslutat två-som el-en
treårigler gymnasieutbildning år 1992 77var procent.

2.2.4 Högskolauniversitet m.m.

I vilken takt expanderade då den högre utbildningen Fram till 1977
bör de olika formerna högre utbildning studerasav Först be-separat.
handlas universitet och högskolor i den mening orden hade före 1977
ungefär motsvarande dagens längre högskoleutbildningar, eller det som
i detta betänkande kallas traditionella universitetsutbildningañ. I Figur
2:3 visas förändringen gångenantalet första inskrivna tillav universitet
och högskolor, från år 1925 till åroch med 1975 heldragen linje.

Utvecklingen på 1930-talet sig i backspegelnter rätt odramatisk det-gick litet och vilket dock inte i figuren. Frånupp ner 1945 inled-syns
des stadig Årenexpansion kulmineradeen under 1960-talet.som 1968
och 1971 har inkluderats för illustrera denatt dramatikenstora i hän-
delseförloppet 1960-talet och kring 1970. Efter utomordentligten
kraftig expansion minskade efterfrågan drastiskt kring 1970 för sedanatt
börja stiga igen. Minskningarna och ökningarna skedde vid filosofisk fa-
kultet. Vid den utbildning från 1977 fördes in i högskolansom hu--vudsakligen kortare linjer förändrades inte antalet nybörjare särskilt-
mycket sig kring 1970 eller 1975.vare

Bland de utbildningar 1977 tillfördes högskolansom fanns folk- och
småskollärarutbildningen. På 1960-talet tillkom förskollärarutbildning

utbildning.stor Vid 1920-taletssom en början intagningen till folk-var
småskollärarutbildningoch sjuksköterskeutbildningsamt något större

än antalet första gången inskrivna vid universitet och högskolor. Däref-
minskade intagningenter till folk- småskollärarutbildningoch från när-

1 900 år 1921 till år24mare totalt 1941. Samtidigt ökade antalet intagna
till sjuksköterskeskolor från cirka 500 till cirka l 000. Intagningen till
folk- småskollärarutbildningenoch sedan tillsteg över år2 400 1950
för sedan falla återigenatt och öka till cirka år3 000 1968 återigenoch
falla.

5 Se åberopadetidigareutöver källor också Skolverket 1992; l993a.
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århögskolorochgången till universitetinskrivnaförstaAntaletFigur 2:3
år 197778-199192.högskolanför helaantalmotsvarande1925-75,samt

åren 1925-75; SCB.1986OhlssonKälla:

småskollä-folk- ochintagningen till1977högskolereformenVid var
devariationen berorlågåterigen cirka 850. Denrarutbildning stora-

Sjuksköterskeutbildningen däremotfödda.i antaletförändringarnastora
000cirka 3från 1940 till000 kringcirka 1intagningsinstadigtökade

utbildning undertillkomFörskollärarutbildningen stor1970. ensom
i deninordnandetvidnybörjarplatseroch antalet1960-talet nyavar

kvantita-antalhögskolantillfördes500. Därutöver stortetthögskolan 4
utbildningar.mindretivt sett

framgår streckade kur-densammanslagningardessaResultatet avav
införandetvidhögskolan2:3 deni Figur avsynessomvarnyavan -

år.någraunderinskrivningarnaminskadeDärefteromfattning.stor
Årtvågenomfördes ihögskolereformen steg.förklarasDetta kan attav

högskoleutbild-universitets- ochdittillsvarandesammanfördes de1977
den nya högskolan,tillutbildningarantal andramedningarna me-ett

friaNärbibehölls. dettahögskolantill vissa delartillträdefrittdan av
hela hög-antagningsbegränsningenår 1979, gälldeavskaffadestillträde

period.inskrivningar sjönk underantaletskolan, och en
Ökningen uppbygg-medsammanhänger1980-taletslutet enmot av

årskursskall ersättadelvistvååriga ingenjörsutbildningdennad somav
och, de all-grundskollärutbildningenökninglinje,tekniskfyra en av

iockså nybörjareövrigt. Antaletiåren, kraftig ökningsenaste enra
ZO-årsperiodalltså återigen i hu-efterökarhögskoleutbildning somen

1967-90, KapitelFör utvecklingenstagnation.inneburitvudsak seen
5.
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2.2.5 Vuxenutbildning SOU 1993: 85
Kapitel 2

Vuxenutbildningen långtär svårare kvantitativt beskriva överatt tiden
än utbildning, eftersom relevant statistik tillannan delar saknas.stora

Den offentligt stödda vuxenutbildningsform når flest är stu-som nu
diecirklarna. I Tabell 2:1 nedan redovisas cirkeldeltagareantalet mellan
år 1922 och 1989, förändringen årmellan 1968samt och 1991 i andelen

brukar följa studiecirklar påeller kurser fritiden.som

Tabell 2:1
Antalet deltagare i studiecirklar år,valda andel befolkningen årsamt 18-75avde ofta någon gångatt respektivesom anger deltar i studiecirklar eller kur-

på fritiden, år 1968,1974,1981 1991.ser samt
Källa: Gatenhielm 1977 tidigare angivnasamt källor vänstra kolumnen

Levnadsnivåundersökningarna de högra kolumnerna.
År ÅrAntal ofta någon gång

1922 44 000
1936 140000
1946 200 000
1960 800 000 1968 7.3 12.0
1970 l 700 000 1974 11.6 14.9
1980 2 800 000 1981 12.4 19.3
1989 2 600 000 1991 9.4 19.0

För den längre tidsperioden är jämförbarheten över tid begränsad,
deltagandet i studiecirklaratt påtagligtökatmen fram till står1980-talet

allt tvivel.utom Beroende dubbelräkningar är antalet personer som
deltar i långtstudiecirklar färre än framgårvad den vänstra ko-som av
lumnen kanske l miljon för åren.de Skattningarna för perio-senare-
den 1968-91 är i detta avseende rättvisande, eftersom varje individmer
bara räknats gång. Andelen svenskar 18-75 år gåren oftavuxna som
studiecirklar ökar mellan 1968stort och 1981 för falla tillbaks märk-att
bart påföljandeunder det decenniet. Motsvarande antal kan maximalt
skattas till närmare 800 000 individer år 198l.7

Folkhögskolan är jämte studiecirklarna den sedan länge etablerade ut-
bildningsformen för medan den volymmässigt viktigastevuxna, sedan
slutet 1970-talet har varit komvux. Den tillkomav 1968 se nedan ge-

utveckling begränsad verksamhetnom med kvällsgymnasierav en m.m.
och sammanläggning denna med deltidskurseren i yrkesskola.av Un-
der 1980-talet kom teoretiska studier gymnasienivå bli den vanli-att

studieinriktningen.gaste

7 De skattade antalen angivit gårde ofta studiecirkelkurserattsom i den vux-svenska befolkningen, år,18-75 cirkana är 430 000 1968; cirka 700 000 l974;cirka 770 000 198l; cirka 580 000 1991.samt
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årfolkhögskolekurser vinterkurserAntal elever längre 1921-90 el-Figur 2:4 i
elever i kommunalkurser minst 30 veckors längd, antaller samt vuxenut-om

år 1968-90.bildning alla kursertyper av

åreni längre folkhögskolekurser 1921-Figur 2:4 visas antalet eleverI
från år år90 i 1968 till och medantalet elever komvux startensamt

1990.
framgår attraktionskraftFigur 2:4 folkhögskolorna ökat iAv att spe-

något1950- l960-talen, för till sig min-ciellt under och sedan lockaatt
folkhögskolestudier särskiltskande elever; samtidigt är inteantal van-

särskilt när vi jämför populariteten hosligt, med den komvux.stora
jämförelse är rättvisande, eftersom vi räknatdock inte enbartDenna

längre kurser vid folkhögskola, även kortare kurser vid komvux.men
År något en1990 studerade över hälften dagtideleverna andelav

1980-talet,ökade under även när vi halverar antalet komvux-som men
ocksåelever registrerar vi mycket högt deltagande. Vi börett notera att

långt ifrånfolkhögskolor i relativ bemärkelse obetydliga underen var
då1920-talet, vidare utbildning efter folkskolan mycket ovanligvar

se 2:2.Figur
Utöver nämnda utbildningar finns arbetsmarknadsutbildning i varie-

rande former. Därjämte har personalutbildning i arbetsgivarens regi
svårökat 1980-talet. ärunder Den beskriva iatt termersamma som

ovanstående Båda någotutbildningar. dessa utbildningsformer ligger vid
frågansidan social snedrekrytering till högre studier; de behand-av om
tillsammanslas dock, med andra alternativa vägar, i avsnitt 8.4.
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Från2.3 nivåersplittrade till relateradeseparata, systern SOU 1993: 85
till varandra Kapitel 2

De gamla delarna det svenska utbildningssystemet är läroverken ochav
bådauniversiteten har rötter i 1600-talet upprättandet Uppsalasom av

årUniversitet 1477 blev chimär. Folkskolan, yrkesutbildning-mest en
fackhögskolorna och vuxenutbildningen är 1800-talsfenomen.allaen,

Nya utbildningsformer istartade allmänhet med mycket oklara relatio-
till det befintligaredan utbildningssystemet, ofta hade intede allsner

någon koppling till detta. Det faktiskt hela 1900-talet intog ordnaatt
alla 1800-talets påinnovationer utbildningsområdet i systematiskt,ett
nivåvis organiserat mönster. I denna ordnande spelade denprocess av
kvantitativa expansionen pådrivanderoll faktor. Enstor tolk-en som
ning införandet grundskolan är det expansionen utbild-attav av var av

påningen realskolenivå gjorde den möjlig faktisktoch nödvändigsom
ecklesiastikminister Josef årWeijnety, uttryckte saken 1950, real-som

skolan höll inifrån.sprängasatt
I detta avsnitt behandlas den organisatoriska utvecklingen i följande

skolformer:
folkskolagrundskolarealskola-
yrkesutbildninggymnasieskola-
högskola-
vuxenutbildning.-

Vi börjar beskrivningen med följa antal födelsekullaratt derasett
frånväg obligatorisk skola till högskola. såDet säga individ-att ettger

påperspektiv skolsystemets organisering vid olika historiska tidpunkter,
och vi därmed de viktigaste förändringarna.summerar

Födda 1905
Den vanligaste vägen till högskolan ännu för pojkar:var

privatskola eller undervisning i hemmet-
övergång till årsrealskola åldervid 10-
fortsatt utbildning i allmänt gymnasium i års ål-skola vid 16samma-
der eller äldre
övergång till universitet, fria högskolor fackhögskoloroch vid drygt-

års ålder.20
För flickor utbildningsmöjligheterna betydligt begränsade.var mer

För fannsdem bara enskilda flickskolor och Påenstaka privatskolor.
gymnasienivå antalet platser vidmycket litet flickskolor privat-ochvar

Få nåddeläroverk. högskolan.
Vilka dåalternativ fanns för dem inte började i realskola ellersom

årsflickskola åldervid 10 För dem fanns kommunala mellanskolor,
då relativt skolform, årskursanknöt till folkskolansen Om-ny som
fattningen denna förbindelselänk mellan folkskolan och gymnasietav

mycket begränsad, nådde fram till gymnasiet den vägenvar änoch
färre till högskolorna. Möjligheterna till kompletteringsutbildning var
ringa, folkhögskolor fanns. Alternativ till realskola och gymnasiummen

ännu småskollärarutbildningfolk- och möjliga nåvar direktattsom var
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1993: 85SOUockså sti-fannsifrån Vid seminariernavia preparandkurser.folkskola
Kapitel 2jpendier.

1920Födda
förutbildningen.den helt dominerandeFolkskola var nu--

Övergång både pojkar och flickorförtill realskolamotsv. skedde an--
årskurs tidigaårskurs i folkskolan eller efter Denefter 4tingen

gymnasiestudierövergången Realskoleutbild-oftare tillledde dock
statliga realskolangeografiskt tillgänglig och denningen var nu mer

för flickor.öppnatshade
både pojkar flickor och hadetillgängliga för ochGymnasierna var-

spridas.börjat
högskolor 1939.universitet ochNaturastipendier började införas vid-

årskullar viktiga förändringarbaraFör kommande tas upp.

Födda 1930
gymnasienivåbåde rese-studiesociala villkor ochFörbättringar av

högskolenivå utbygg-inackorderingsstipendier universitets- ochoch
naturastipendierna.nad av

Födda 1940
utbyggnad realsko-förbättrade studiesociala villkor. SnabbYtterligare av

utbyggnadförsöksverksamhet med enhetsskola,inledningla, av gym-av
Ökad påutbildning allageografisk tillgänglighetnasier och högskola. av

behörighets-nivåer. högskolor breddas ochillträdet till universitet ochT
infördes.Vidgade kompletteringsmöjligheterbörjar mjukasregler upp.

Födda 1950
Årskullen ungefär hälften i grundskolanenhetsskolan.tillkom att

på gymnasienivå bå-förbättrades ytterligare medstudiesociala stödetDet
inslag. studiesociala stödet högskoleni-generella och selektiva Detde

vå jämförelsevis för tidigare varitbreddades försämrades dem sommen
Årskullennaturastipendier. övergick till gymnasie- ochberättigade till

Övergången till högskolan ihögskoleutbildning i omfattning. komstor
förhållande årskullar över tiden. geografiskatill tidigare dras Denatt ut

på förbättrades Möjlighetentillgängligheten högskoleutbildning starkt.
år 1968kompletteringsstudier förbättrades komvux inrättades ochtill -

infördes kring 1975.vuxenstudiestöd

1960Födda
Årskullen i sin i gymnasieskolan. Minskatgick helhet grundskolan och

övergångintresse för studieförberedande linjer i gymnasieskolan. Lägre
förmåner högskolenivå.till högskolan. Urholkade studiesociala

8 sou 1944:21.
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SOU 1993: 85Födda 1970
Ökad övergång Kapitel 2till teoretisk studieförberedande utbildning i gymnasie-

Ökad övergång påskolan. till högskolan. Förbättrat studiestöd högskole-
nivå.

Låt studera utvecklingen i detalj beskriva för-attoss nu mer genom
ändringar i utbildningssystemet. Vi börjar med förgymnasial utbildning,
fortsätter med gymnasial, sedan eftergymnasialmed och slutligen beskri-

vi den förändrade organisationen vuxenutbildningen.ver av

2.3.1 Folkskolarealskolagrundskola

Obligatorisk folkskola infördes 1842 kommunal skola. Den sak-som en
övergångennade samband med övrigadet skolväsendet och till statliga

dåläroverk först 1894.reglerades Av krävdeseleverna kunskaper mot-
årskursersvarande i folkskola. tidDet folkskolan funge-tre tog att att

så den allmänt förutbildningaccepterades till de högre sko-attra som
lorna. Undervisning i hemmet förutbildning till läroverken för-som

Ännupåkvantitativt fenomen först 1920-talet. vid mittensvann som av
1920-talet korn bara 57 de vid statliga realskolor intagna poj-procent av

frånkarna folkskola medan andelen för flickor vid flickskola 62var
frånResten kom i huvudsak privatskolor främst förberedel-procent.

ocksåseklasser vid flickskolor, där gick.pojkar Först under 1930-talet
blev folkskolan den dominerandehelt rekryteringskällan till de olika

realskolenivå.utbildningarna
Anledningen till detta inte ocksåbara social högfärd utan attvar un-

dervisningen genomgick genomgripande kvalitetsförbättring underen
1900-talets första decennier. Klasserna cirka 40 itre storavar genom-

årsnitt 1910, 1920-taletunder sjönk den genomsnittliga klasstorleken
åtill 24 år25. Andelen i flyttandeelever 1911skolor över 7 procentvar

årjämfört med 1 1931. Andelen elever i halvtidsläsande skolorprocent
år något1911 38 årjämfört över den10 1930 sistaprocent procentvar

försvarskampen onödigaden heltidsläsningen fördes 1920-undermot
Ävenfrämsttalet i Västergötland. måttende ovannämnda är yttreom

mått ocksåsäger någotde rimligtvis hur undervisningen faktisktom
fungerade. Till kvalitetsförbättringen årsbidrog 1919 undervisningsplan

då gångenför folkskolan, för första halvtidsläsningen och s.k. mindre
folkskolor definierades undantagsformer.som

Lärarutbildningen för folkskolan, formi först folkskollärarutbild-av
småskollärarutbildning,ning och ocksåupprättades helt utanförsenare

det befintliga utbildningssystemet. Eleverna kom framför allt i början
fråndirekt folkskola ofta årvia preparandkurs. Av de 1916 intagnaen

till folkskollärarutbildning 46korn pojkarna 38ochprocent procentav
frånflickorna folkskolan. Dessa andelar sjönk sedan kontinuerligtav

till 17 bland pojkarna 2 åroch flickornablandprocent 1938.procent
Inrättandet studentklasser och det stigande antalet intagna med real-av
skola till den reguljära utbildningen kan början tillm.m. ses som en en
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1993: 85SOUVä-högre skolväsendet.folkskollärarutbildningen med detförening av
Kapitel 2lång.blev docktill högskolangen

mycket splittradesamordningen deni ordnandet ochGrundtanken av
enskilda mel-statliga mellanskolor,realskola,utbildningen i folkskola,

flickskolor formuleradesenskilda högreprivatläroverk,lanskolor, m.m.
folkskollärare ecklesiastikministeroch1883 Fridtjuvredan Bergav

sexårigbli bottenskola1911-1914: folkskolan skulle1905-1906 och en
dåpå intagningen i1950-taletfullbordas i slutetför komalla. Den att

Dåårskursfrån upphörde. hade4 i folkskolanflickskolarealskola och
Åpå nivå se nedan.också försvunnit and-dennaflesta privatskolorde

nioårigdå enhetsskolagrundskolagenomförandetsidan hade enavra
inletts.

småningomså förverkliga bottenskole-reformarbete komDet attsom
inleddefolkskollärare. Först Fridtjuv Bergtanken leddes tre somvarav

folkundervisningskommittén, tilllade grundeniledde arbetetoch som
propositionerårs folkskolan och lade framundervisningsplan för1919
folkskollärarefolkskollärarutbildningen. Nästareformeringbl.a. avom

1917-1919 1919fastställdeRydén ecklesiastikministerVärner somvar
årsårs 1918 skolkommis-tillsatteundervisningsplan för folkskolan och

bottenskolans förverkligande. Resultatetlade fram förslag tillsion, som
år då Rydén ordförande i riks-1927 Värnerkompromissblev varen

ecklesiastik-Josef Weijnedagsutskottet. tredje folkskollärarenDen var
års1946-1951 i 1946 skolkommission ochledde arbetetminister som

enhetsskolepropositionfårsfram 1950lade
samordningen lägre1980-talet ordnandet och denkanFram t.o.m. av

uppskjuten diffe-entydig utvecklingutbildningen beskrivas motsom en
nivågruppering:rentiering och

folkskolansmellanskolor byggde1909 infördes kommunala som-
också därifrån.årskurs eleverna flesta elever gick dock6 kom De

års ålder års-vid 10 eller efterfram till 1927 över till realskola m.m.
gått folkskola.om3 de alls ikurs

bottenskolefrågan.form ställning till1927 i kompromissenstogs-
Övergången från årskurs 15tillendera 4 itill folkskola skulle ske

14. övergångenfrån årskursrealskola 6 till komeller Den senare
pådominerande. flickor allvar släppas in ibli Dessutom kom attatt

nedan.1°sestatliga realskolornade
9-årig195011 inleddes försöksverksamhetEfter principbeslut med-

årskursodifferentierad i 1-6enhetsskola. korn bli heltDen att men
bli differentierat, omfattan-högstadiet kom inledningsvis medatt ett

årskursi där klasserna i praktiken blev ni-de tillvalssystem 7 och
årskursvågrupperade efter ämnen. 9 lin-val i teoretiska delades i

9g, 9y.jer 9a,

9 Richardson 1978; 1992; Isling 1980.Se 1983;1990;
19 1966; 1972.Herrström

års1946 skolkommissions huvudbetänkande;SOU 1948:27 Prop. 1950:70,
SAU 1950:1.
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År 1962 i slutligadet beslutet SOUgrundskolan 1993: 85kom klasserna inteom-
längre delas efter elevernas val, omfattande Kapitel 2tillvalssystematt ettmen

årskursi bibehölls.87 och
.År också1969 avskaffades årskurslinjesystemet i 9 och tillvalssyste--

begränsades. dåDe val eleverna gjorde gälldemet allmän ellersom
särskild kurs i engelska och B-språkmatematik tillvaloch ett av

Årtyska franskaeller eller andra tillvalsalternativ. 1980 fick kom-
möjlighet utforma B-språk.andra tillvalsalternativ änattmunerna

Förutsättningen för undervisningen i den grundskolan indi-nya var
vidualisering, vilket inte åstadkomma.varit alldeles lätt Vid inter-att en
nationell jämförelse har skillnader i resurstilldelning och resultat mel-

små.lan skolor varit Antalet skolor med profil har varit ochegen
förekommit området.det estetiskamest

De val görs i framgår våragrundskolan är, analyser i Ka-som som av
pitel 5 och fortfarande trotsviktiga idoga försök minska deras be-att
tydelse. B-språkDe det gällerval är nivågrupperingtillval ochsom
Callmän eller särskild kurs i matematik och engelska. Av de elever

gick grundskolan 1991 hade 38 särskild bådeut valt kurs isom procent
engelska och matematik B-språkoch dessutom läst år,i dvs. de hadetre
gjort teoretiska val. årskullarDen andel respektive övergick tillav som
realskola och flickskola vid 1950-talets ocksåmitt 38 menprocentvar
utkuggning förekom. Det bör poängteras i det traditionella skolsys-att

det avgörande för den fortsattatemet utbildningskarriärenvar mer att
ha realskola än vad det under det decenniet varit göra teore-senaste att
tiska val.

2.3.2 Yrkesskola, gymnasium m.m.

Yrkesutbildningen åromkring 1914 kanske inte särskilt omfattande,var
desto splittrad och med högst oklara relationer till det övrigamen mer

utbildningssystemet. dåUr det uppfattade yrkesutbildning harman som
idag blivitdet litet varje. Till högskolan räknas idag sjuksköter-av t.ex.

skeutbildning och konstfackskolan. Ur de tekniska elementarskolorna
uppstod det tekniska 1919gymnasiet via teknisk linje i detsom nya
gymnasiet hamnade i årskursgymnasieskolan. Av dess 4 har det blivit
Z-årig ingenjörsutbildning i högskolan. Av den omfattande deltidsun-
dervisningen i yrkesutbildningen har det blivit komvux. Till yttermera
visso inleddes mycken yrkesutbildning åldervid lägre än idag.

förstaDe relatera yrkesutbildningenstegen tillmot att det allmänna
utbildningsväsendet 1919:14togs

årsSOU 1961:30 1957 skolberednings huvudbetänkande; Prop. 1962:54;
SAU 1962:1; förLäroplan ocksågrundskolan Lgr 1962; Marklund 1980-se
1989.
13Prop. 1968:129;Läroplan för grundskolan, Lgr 69; Prop. 1978F9:180,UBU
197879245;Läroplan för grundskolan Lgr 80.
14Prop. 1918:96och 335, rskr 1918:248 och propositionerna407 byggde ett
mycket omfattande utredningsunderlagx Nilsson 1981.
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SOU 1993: 85yrkesbestämd.kunde görasobligatorisk ochFortsättningsskolan blev- 2Kapiteldärefter. Den kansnabbtexpanderadeyrkesbestämda formenDen
omfattningen be-yrkesutbildningsformdåtidens stora varsomses

timmar.360gränsad -
något år däref-minderåriga yrkesskolorför ochLärlingskolor samt-

obetydlig expansion komickeEninrättades.verkstadsskolorter
omfång i allmän-ochbegränsatigång. oftaUtbildningen gavsvar av

parallellt med arbete.het
medyrkesbestämda. detta blev detgöras AvHögre folkskolor kunde-

tvåårig ekonomisk ochvissätt ochpraktiska realskolor ochtiden
fackskolan.teknisk linje i

årår tekniska gymnasier1913 ochupprättadesHandelsgymnasier-
1919.

gymnasiet detblevutbildningen detdominerandeDen varsomav
detillträde fickinte hadedit flickor ännuallmänna gymnasiet,statliga

privatläro-flickskolor eller delvid högregymnasiernöja sig med en
universitetenvägen tillgymnasietallmännaverk. detDet varsomvar

från tekniskadå Studenterhögskolor.uppfattadesoch vad somsom
tillträde sina högskolorhandelsgymnasier tillhade baragymnasier och

tid innan tankarnahandelshögskolor. Dettekniska högskolor och tog-
gymnasieformerna eller yrkes-samorganisera de attuppkom treatt se

gymnasialt stadium.gymnasier delarochskola ettavsom
gymnasiet organi-så länge. allmännarätt DetUngefär här förblev det

latinlinjedå då förändras mellanproportionernaochochserades om
så återigenlatinlinjen ochreallinjen störst, sedanförstreallinje;och var

1950-talet.allmän linje tillkomreallinjen -
bekämpaaktivt förPå yrkesutbildningen1930-talet användes att ung-

ocksånödvändigtvilket ledde till det blevdomsarbetslösheten, attatt ge
ipraktisk utbildning sketidigare skulleutbildning i skolanpraktisk -

på 1960-Först 1950- ochverkstadsskolor tillkom.Centralaarbetslivet.
på skolformerna.de olikasamordnauppkom tankartalen att

på 1950-talet samti-i slutetförbättrades för yrkesskolanStatsbidragen
linje i allmänyrkesskolanlanseradestankendigt ensom ensom

årNågot möjligheterna för studen-därefter förbättradesungdomsskola.
två årfrån till tek-från som förlängdes ochhandelsgymnasium treter

Samtidigthögskolavinna tillträde till generellt.niskt gymnasium att
stadiet omfattandegymnasialavedertaget tala detblev det att somom

gymnasium och yrkesskola.
infördes 1971, kan skildrasVägen till gymnasieskolan, som ensom

trestegsraket:
År fackskola. Syftet med denna1963 inleddes försöksverksamhet med

från realskolatraditioner flickskola och praktisktillvaratadels attvar
efterfrågan allmänt gymnasiumavvecklades, dels dämpasom att

gymnasieförberedande ifackskolan tillgänglig val grundsko-blev utan
lan.
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År 1964 SOUbeslutet 1993:genomgripande reformering 85gymnasiettogs om en av
och slutligt ställningstagande till fackskolan, Kapitel 2skulle införasett som suc-
cessivt fram till cirka 1970. Samtidigt förutskickades den kommande
gymnasieskolreformen. Gymnasiereformen, genomfördes 1966, in-som
nebar:15

det allmänna gymnasiet, handelsgymnasiet och det tekniskaatt gym-
nasiet sammanfördes till fem linjer kraftigtmed ökatett gemen-

innehåll. femAlla linjerna skulle behörighet för högsko-samt ge
lestudier.
kursplanerna moderniserades genomgripande och blevatt mycket am-

högskolestoffbitiösa flyttades ner samtidigt högskole-som mer
mässiga arbetsformer Ambitionsnivånskulle introduceras. visade
sig för hög och fick modifieras.

tvåårigfackskolan blev och fick linjer: social, teknisk och eko-att tre
nomisk linje. Kursplanerna byggde i påutsträckningstor gymna-
siets.

efterfrågan påden ökande utbildning i första handatt skulle tillgodo-
utbyggnaden fackskola och intagningen tillattses genom av gym-

nasiet uppnåddaborde begränsas till nivån.ungefär den Den socia-
ocksåla linjen utrustades kompetensområde:med klasslä-ett eget

fr.o.m.rarutbildningen år1968; denna koppling försvann 1988.

År 1971 genomfördes gymnasieskolereformen innebarzlösom
tidigarede gymnasie- och fackskolelinjerna sammanfördesatt organi-

satoriskt med yrkesutbildningen, samtidigt reformeradessom ge-
nomgripande.
yrkesutbildningen tvåårigaorganiserades i 13 delinjeratt blev senare
fler bredare än tidigare innehölloch ökat begrän-ettsom var men

för allmänna ämnen.sat utrymme
yrkesutbildningen skulle, det hette, göras till valvärtatt alter-ettsom
nativ, vilket gick bra visadede sig helhet bli väsentligtsom mer-
attraktiva än f.d. fackskolelinjerna.de
även de yrkesinriktade linjerna skulle i principatt allmän behörig-ge
het för högskolestudier. Därmed infördes dagens distinktion mel-
lan allmän behörighet och särskild behörighet tonvikten kom att
läggas vid senare.den

års1971 gymnasieskola kom fortleva med antal i allmänhetatt ett
år. Dåmindre justeringar i 20 det dags för nästa reform innebarvar som

mångade linjerna sammanfördes i 16att i samband mednu attprogram
yrkesutbildningen efter försöksverksamhet förlängdes år.till Avtre- -
de 16 är 2 studieförberedande och 14 yrkesinriktade. Deprogrammen
yrkesinriktade återskall betonas det allmän behö-programmen ge- -
righet för högskolestudier. Elevernas valmöjligheter skall ökas. Denna

hållerreform på genomföras.attnu
15 årsSOU 1963:421960 gymnasieutrednings huvudbetänkande; SOU 1963:50

SÄUFacksk0leutredningen; Prop. 1964:171, beslutet1964:1 försöksverk-om
samhet fackskola årsmed hade fattats i 1962 grundskolebeslut.
15Prop. 1968:140,SU 1968:195;Prop. 1970:159,SU 1970:222.
17Prop. 199091185,UBU 19909l:l6.
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1993: 85SOUHögskolauniversitet2.3.3 m.m.
Kapitel 2

År somantal detmedhögskoloruniversitet ochsammanfördes1977 ett
fackutbildningar tillakademiskaickehette postgymnasialadå ibland

låg-, förskollä-mellan- ochViktigast dessanya högskolan.den varav
delarna iolikasjuksköterskeutbildningen. Derarutbildningarna samt

olika värde. Entillmättshistoria och harolikahögthögskolan hade
visar utdragår 2:2.1930 i Tabell Denuppfattades etthur debild gesav

års folkräkning:vid 1930bildningsgradbefolkningenskod förSCB:sur

Tabell 2:2
årsutbildningsnivåer, folkräk-1930iformbildningsgrad, iBefolkningens av

ning.
SOU 1935:52.Källa:

Utbild-
ningsnivå Skolformer

småskoleseminariumpåbyggnader:Folkskolans4

folkskoleseminarium,Elementarbildning: realexamen, statens5
sjuksköter-institutet,socialpolitiskaskolköksseminarium,

nivå 4skeutbildning alt.

utbildningutan högreStudentexamen7

nivå 5, krigs-alternativplaceradeiblandFackhögskolor8 som
skola

Karolin-universiteten,högskolor:Universitet och jämställda9
högskoloroch StockholmsInstitutet Göteborgsska samt

alltså universiteten, Gö-periodenbörjani högskolan iKärnan varav
Kl.Karolinska Institutet Dess-högskolorStockholmsochteborgs samt

civil-tandläkare,för utbildningfackhögskolorfanns antalettutom av
jägmästare, civilekonomer,veterinärer,ingenjörer, samt agronomer

sammanläggning Ultuna1932tillkomlantbrukshögskolan avgenom
gymnastikdirektörer ochutbildningAlnarp. förekomDärutöveroch av

räkna-ännu inte riktigtvid GCI socionomersjukgymnaster samt som
högskolemässiga.des som

tillträde förfrittvid filosofisk fakultet detutbildningenTill stu-var
från högskoleutbildningarAlla andraallmänt gymnasium.denter var

från socialpoli-studentexamenskravetspärrade. Det undantagetstora var
Socialhögskolan även andra efter intag-sedermera därinstitutettiska

utbildningar koncentre-dessakunde vinna tillträde. Allaningsprov var
Göteborg.Stockholm, Uppsala, Lund ochrade till

begränsadeenskilda medGöteborgs högskolorStockholms och var
socialpolitiskahandelshögskolorna och degälldestatsbidrag. Detsamma

instituten.
uppfattadessjuksköterskeutbildningarnaKlasslärarutbildningarna och

å sidan väl spridda dehögskolemässiga andrainte alls men varsom -
för flesta sjukskö-huvudmän dei flesta län. Landstingenfanns de var
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terskeskolor småskoleseminariernaför SOUförstatligades 1993:samt 1930- 85som
talet och därefter kom samorganiseras med folkskoleseminarierna. Kapitel 2att

Före 1945 såhände intedet mycket med dessa olika Däreftersystem.
hände sådet småskollärutbildningenmycket Folk- och kommera. att
öka i omfattning efter 1945. Därvid inrättades rätt antalett stort stu-
dentklasser vid folkskoleseminarierna. Från år bådeoch med 1968 kom

småskollärarutbildningarnafolk- och påbygga social linje facksko-iatt
lagymnasieskola.

Tillströmningen till friade fakulteterna påökade kraftigt 1950-talet,
vilket medförde åtgärderzl8antalett

anpassningautomatiken undervisningsresurserna till studentan-av-
talet infördes vid de filosofiska fakulteterna. Detta blev första steget
till klyvningen åmellan grundutbildningen sidan och forsk-ena
ningforskarutbildning å den andra.
högskoleutbildningen började spridas till Umeåförstorternya var- -
med tandläkarutbildning läkarutbildning,och därefter följde filialer-

ÖrebroKarlstad, Linköping, Växjö.och ocksåLinköping fickna
teknisk högskola läkarutbildning,och Luleå ocksåvarefter fick tek-
nisk högskola. Detta ñck betydelse såtillvidaför fortsättningen att
olika utbildningar förlades till dåde räkna-orter oavsettsamma om
des högskoleutbildning eller inte.som
de folkskoleseminariernagamla omorganiserade till lärarhögskolor-
1968 och spridd lokalisering bibehölls.en

Tillströmningen till de fria fakulteterna vid 1960-talets mitt utlöste
åtgärder situationen påhöll bli kaotisk och förnya uni-att ramarna-

versiteten sprängdes. åtgärdenDen viktigaste årvidtogs då1969, fasta
studiegångar infördes vid de filosofiska fakulteterna för rationaliseraatt
studierna UKAS Dåoch PUKAS. fråganhade redan spärr till deom
fria fakulteterna och samplanering all eftergymnasial utbildning bör-av
jat utredas. Detta ledde i årssin till 1977 högsk0lereform19tur in-som
nebar:

all eftergymnasial utbildning skulleatt sammanföras till organisa-en
tion: högskolan. Undantaget sjuksköterskeskolorna blevattvar
kommunala högskolor årskursoch på4 teknisk linjeatt blev kvar
i gymnasieskolan den har delvis tvåårig ingen-ersattssenare av en
jörsutbildning i högskolan. Ortsvis skulle denna utbildning samlas
i högskola i Stockholm Göteborg.ochutomen -
all utbildning skulle spärras, vilketatt verkställdes först 1979. Urvalet
till utbildning skulle utöver påbetyg grundas arbetslivserfaren-- -
het och föreningsmeriter. Allmän behörighet för högskolestudier

uppnås påskulle tvåårig linje i gymnasieskolan och därutöver kun-
de särskilda behörighetskrav ocksåställas treårigauttryckta i kur-
ser.

13Murray 1988 innehåller utförliga referenser. Antalet betänkanden och riks-
dagsbeslut i detär hisnande.närmaste
19 SOU 1973:2 U 685 huvudbetänkande; Prop. 1975:9, UBU 1975:17; Prop.
197677259,UBU 197677:20; Prop. 197879:93, UBU 197879:31 antagningsbe-
gränsningen.
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1993: 85SOUutbildningslinjer.grundasresurstilldelning skulleochplaneringatt
2Kapitelfristående enstaka sär-tidigare kurser,tillDärutöver fanns anslag

vidareutbildning.fort- ochförskilt avsedda
påårs befintligahögskola1977lokaliseringen byggde mestgällerVad

försiktig ytterliga-Därefter harlårarhögskoleorter.ochhögskoleorter en
på Gotlandlänså högskoleutbildning i allaspridning skett att gesnure

former.särskildai
År folk- ochgrundskollärarutbildning gamladen1988 ersatte en ny

treårigpåsmåskollärarutbildningen2° förlängdes och skulle byggaDen
natur- samhällsveten-ellergymnasieskolanlinje istudieförberedande

gammal-flesta kravväl deuppfyller denskaplig. Därmed yttre en
behörighetskrav. för-Höjningenlängdhögskoleutbildning ochdags av

rekryteringssvårigheter.inledningsvis tillleddekunskapskraven
Åtskillnaden å forskarutbild-grundutbildning sidan ochmellan ena

varför ökadproblemå ochsidan harandraning setts ettmer sommer
grundutbildning.iforskningsanknytning allvidläggsvikt nu

Vuxenutbildning2.3.4

början seklethävd.vuxenutbildningen har gammal IsvenskaDen av
vuxenutbildningskaraktärutbildningoch vissfolkhögskolorfanns aven
korrespondensutbildningfanns detyrkesutbildningen. Därutöverinom

måttlig omfattning.av
1940- och 1950-period kanskeKorrespondensutbildningens stora var

efterkrigstidentidigadå statsbidrag tillkom. Denexamensrätt ochtalen
begåvningsreserven studierför högremätaförsökdelspräglades attav

uppkomfarhågor som och kva-lärare rasktför bristdels annanav
önskemål tillträde tillvidgatresulterade ipersonal.liñcerad Detta om

äldre till-Vidareutbildningsmöjligheter föroch högskolor.universitet
gymnasienivå.på Expansio-också, realskole- ochbyggdesellerkom ut,

området aftonskolor i anslut-på tekniskatekniskaskedde dett.ex.nen
afton-kvällsgymnasier,skolväsendet i formexisterandetill detning av

föregångare fanns:privatakompletteringsgymnasierochskolor m.m.
ocksåSå småningomUppsala. tillkomioch Skrapani LundSpyken

vuxna.skolor förstatens
också studiecirkelverk-ochfolkhögskolornaSamtidigt utvecklades

också är uni-unik svensk traditionbör nämnasDetsamheten. attatt en
tagit sigockså folkbildningsuppgift, vilketsig haversiteten ut-ansett en

på folkuniver-olika universitetsorternakursverksamheterna deitryck
sitetet.

i Figur 2:4viperioden ordnande ochDen settstora ovanav som --
dåpåi 1960-talet kommu-för vuxenutbildningen kom slutetexpansion

1968.23komvux Införandet innebarinfördesvuxenutbildningnal att

20 198485:31.1984852122,UBUProp.
21 SOU 1992:1.Jämför t.ex.

1973.Arvidson 1985; Gaddén22 1952:29;SOU 1962:5;SOU
23 1967:85,SU 1967:117.Prop.
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befintlig kvällsgymnasieverksamhet SOUoch yrkesskolornas 1993:deltidskur- 85m.m.
sammanfördes till organisation komvux Kapitelmed kommunerna 2ser en - -

huvudman. statsbidrag utgick till verksamheten i omfatt-som samma
ning till gymnasium och yrkesskola, ingaoch begränsningar försom
statsbidragens omfattning infördes förrän 1971.

Resultatet blev kraftig ökning utbildningen motsvarande grund-en av
skola, fackskola och gymnasium; yrkesskolans deltidskurser redanvar

omfattande verksamhet. Till början utbildningen påen mesten gavs
kvällstid i takt ökademed studiestödsmöjligheter uppkom ökan-men en

påde undervisning dagtid. Samtidigt återkommandekom tanken ut-
bildning lanseras Olof Palme och U68.att av

Parallellt med detta förbättrades statsbidragen till studiecirklar och de
ökade starkt i omfattning och statsbidrag tillkom till uppsökande verk-
samhet.

Upprättandet och spridningen komvux-utbildningen är deav en av
snabbaste spridningsprocesserna helaunder perioden. Under 1970-talet
blev kompletteringsmöjligheter tillgängliga i hela landet kostnadsfritt.
Korrespondensundervisningen kom alltmer i regi sko-att statensges av
lor för och avgifter.utanvuxna

Till början följde komvux läroplanerna för ungdomsutbildningen.en
Under 1980-talet fick de läroplaner. Vidare tillkom grundvuxegna -
dvs. alfabetiseringsundervisning inom komvux. Därefter följde en pe--
riod kan karakteriseras stagnation och ibland inne-som mera som som
burit nedskärningar. Kommunerna har hela det ekonomiskanu ansva-

för komvux.ret

2.3.5 Den organisatoriska utvecklingen i sammanfattning

Som vi visat i avsnitt 2.2 expanderade skolväsendet i Sverige kraftigt ef-
års1927 skolreform och ändater fram till 1970 Påungefär. alla utbild-

ningsnivåer skedde expansionen parallellt med organisatorisken sam-
ordning antal mycket disparata tilldelsystemett grundskola,av gymna-

Ävensieskola påoch högskola. denna årenpunkt kan vi kring 1970se
brytpunkt. nioårigaDen grundskolan blev fullständigtsom utbyggd ien

årskurs 9 197273. Gymnasieskolan infördes 1971. Högskolereformen
genomfördes visserligen först 1977 grundtankarna formuleradesmen
kring 1970. Under 1970-talet och 1980-talet har vi haft i historisktett
perspektiv organisatoriskt mycket samordnat utbildningsväsende.

Som sammanfattning beskrivningen över hur det svenskaen av ut-
bildningsväsendet kommit samordnas,att översiktlig bildpresenteras en

skolans organisation den årskullartedde sig för olikaav svenskarsom
Figur 2:5.

Högst i Figur 2:5 vi organisationen ungefär framstoddenupp ser som
för dem födda år 1905. Vi vägen tillrunt högre utbildning oftaattser
gick via enskild undervisning än via folkskolan, och över-snarare att
gången från folk- till realskola års ålder.skedde vid 10

24Prop. 198081:127,UBU 198081:36.
72



851993:SOU
2Kapitel

Ålder ung.2216 1913107
Årskurs|10|11l12|13|14|15|l8l93l4l5|6l

|

Folkskola
mellanskolaKommunal

Folkslkole-Födda pmp seminarium1905 kurs

x Univ.Gymn.sRealskola
Enskild

undervisning ShkskötJFlickskola

Follgskqle-Yrk
Semmgåmå7Födda Folkskola W192030 Univ.Gymn.

RealFlickskola
Gvmn-\\\\\\\\ .Umv.

RealskolaFhckskola
Sjuksköt.utb.

utb.Sjuksköt.--- - -- -
HandelTeknisk

2-åyrkesliliââer. hogsk.Vnss ..

1113283 Gmdskma -88Klasslär.

34-åriga .linjerteoretiska
4-åIT Univ.

1905,för födelsekohorternaorganisationskolväsendetssvenskaDet2:5Figur
1960.192030, samt
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För dem årgick i folkskola fanns möjligheter: SOUsom den kom- 1993: 85sex
munala mellanskolan erbjöd vissa väg till realexamen Kapiteloch därmed 2en
gymnasiet, därutöver fanns folkhögskola folk- småskolesemina-och och
rium.25 frånVägen realskola över gymnasium till högre utbildning var
främst till för männen vi har de rätt områdenastreckadestoragenom-
på denna väg visa Övergångarnavelat åldraratt i olikatogs och detatt
inte i dagens finns fastlagdasystemsom normalstudietider. Högre ut-
bildning i flertal olika former, vilketett inte visasgavs i ñguren.

I mittenbilden framgår det traditionella utbildningssystemet detsom
kom utformas efter års1927att skolreform och före 1950-, 1960- och
1970-talets omorganisering. Folkskolan hade blivit dominerandenu
bottenutbildning och anknytningen till realskola skjutits till tidi-upp

års ålder.11 Därutövergast ökade möjligheterna kraftigt frånatt sex-
årig folkskola till realskola, även detta innebar års omväg tillettom
högre utbildning jämfört med den tidiga övergången. Flickskolan hade

liksom realskolan, naturlig fortsättningnu, i övergångar-gymnasieten
mellan de frivilliga skolformerna skeddena dock fortfarande åld-i olika

rar. Yrkesutbildning såvälefter folkskola realskolamotsv. hade bli-som
vit betydligt vanligare och drevs i rad olika former och med skildaen
huvudmän. Vi har inte i figuren kunnat göra rättvisa det myller av
skolformer under perioden före grundskolereformensom strax existera-
de realskolenivå.

Den undre bilden i Figur 2:5 visar utbildningssystemet efter samord-
ningen skedde via reformer på grundskole-,som gymnasie-, respektive
högskolenivå, symboliserat årskullen 1960. Den obligatoriska utbild-av
ningen i organisatorisktstort sett odifferentierad devar smala strecken
på högstadiet tillvalen. Utbildning pårepresenterar nivågymnasial var
delad i linjer, vilka beskriver olika tvåårigablocktre yrkeslinjer, två--åriga teoretiska linjer f.d. fackskolan trefyraårigasamt teoretiska lin-
jer. Möjligheterna över till högskolaatt mindre beroendevar stu-av
dieinriktning på gymnasiet än tidigare, även gymnasievalet styrdeom
vilken högskoleutbildningtyp gick nåav komplettering.att utansom

2.4 Skolans inre arbete kvantitet och organisation-

Ovan har antal dragett i detyttre svenska utbildningsväsendets framväxt
fångats in. Vad har egentligen hänt i alla dessa skol- och utbildningsfor-

medan de sammanförts Nedanmer följer kort redogörelse, be-en som
handlar expansion och inre arbete.

Ett sätt närma frågansigatt skolans inre arbete är be-om genom
lära in ut.25läragreppsparet Förenklat uttryckt: ligger tyngdpunkten-

på Åtminstoneläraren lär påatt eller elevenut lär inatt på kanytan
förändringar fångasstora in med detta enkla begreppspar. Låt börjaoss

med folkskolan. Riksdagsbeslutet åstadkom1842 någoninte fungerande
folkskola. För den överhuvudtagetatt skulle komma ståndtill detvar
25 Det fanns möjlighet från folkhögskolansatt längre allmänna utbildningtill läroverk även det förunnat vilket framgårinteom ñguren.var- av-
25Sebroschyren Lära in, lära Lärarutbildningen iut. Linköping år.150
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1993: 85SOUlärarendvs.växelundervisningen, attden s.k. un-inödvändigt satsaatt
Kapitel 2Lång-monitörer.eller s.k.duktiga eleverviaindirektfrämstadervisade

ordnasskulleundervisningöverhandföreställningenden att:samt vann
måttefrån lärareninflytelseoförmedladdirekt och:så kraftenatt av

möj-lästidendelgodo undertilllärjungevarje stor somkomma av
1igt.27

och klasslärareförhållandet mellandirektadetFörverkligandet av
riksdagsbeslut.antalefter1880-talet1870- ochtill ettdröjakom att

också sänkas.klasstorlekarna1920-talet kom atttillFram
en klassieleverförhållandet lärare ochmellanblev det somSnart

Frågan gäl-folkundervisningskommitté skrev:års1906problemet.var
metodis-och denbeskaffenhet,metodiskahelaklassundervisningensler

så,undervisningenanlägga ettpunkt attvarjeuppgiften ärka att
å isida,elevernasindividuellt arbeteochsjälvverksamtsjälvständigt,

ordstånd andramedgällde taDet attmån tillär, bringasmöjligtden
eller medaktivitetspedagogiktill ettfrån förmedlingspedagogiksteget

idettaPå planetformellaarbetsskolemetodik. det stegtogs0rdannat -
påfolkskolor. Därmed ettför riketsårs undervisningsplan1919 var

utgångspunk-långt blevpedagogiklagd för dengrundensätt senaresom
MAKISi uttrycketdå sammanfattadesgrundskolan, ochförten som

Samarbete.3°Individualisering,Konkretion,Aktivitet,Motivation,
på indi-läggastonviktökadnaturligt attgrundskolan komI ennog

hållaselever skullemed allaklassernavidualisering eftersom samman
årsårskurs 1962 beslut1-8 enligtårs beslut, i1950årskurs enligt1-6i

påpekasårs förtjänar1969 beslut. Det attårskurs enligt1-9 attioch
förskötstonviktenmedparallelltskeddedemokratisering attSveriges

in.läraut elevfrån lära tilllärare
från läraförskjutitsverkligendå gått tonvikten attHardetharHur

Åt-aktivitetaktivitet till elevensfrån lärarenslära in, ellertill attut
så mycketintevisasig kunnathavärlden över attforskareskilliga anser

intetidsperspektiv Skolverket harEnligtlängreihänt, intehar ettens
åren ärär läraregångna 25 detså under dehäntmycketheller som-

svarar.lyssnar ellerpassivafrågar äroch elevertalar elleraktiva som
medeleverviktig eftersomindividualiseringengrundskolans delFör var

ifinnastiden komhuvuddelenförutsättningar under attolika sammaav
omfattning. Deidifferentiering minskadedå kvarvarandeochklassrum,

gjordesindividualiseringenförverkligaförinsatsernakraftfullaste un-att
förpro-olikasatsningarframför allt typerl960-taletder avgenom

indi-intressetDärefterundervisningsmaterial. avtog mengrammerat
kvarstår.vidualiseringsproblemen

tonviktenhänt. Attfaktisktsvårt vadär litetDet att somsummera
styrdokumentretorik,elevaktivitet ifrån tillläraraktivitetförskjutits

1992.1988; Spetze27lsling 1992;
123.23 1992, sid.Richardsson

39 sid. 2561-2824.1919:880,SFS
62, sid. 46-56.Lgr30 för grundskolanLäroplan

1979.genomgångar 1993 och LundgrenLindblad31 iSe
32 l993b.Skolverket
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och debatt är klart, stabiliteten i klassrumsmönstren ändå påfal- SOUär 1993:men 85
lande. någotAtt hänt i det inre arbetet med denna ändrade gårtonvikt Kapitel 2

inte förneka, frågan äratt dock hur fråganog mycket. I former förom
disciplinering har dock mycket hänt i takt med Sverige blivitatt ett
mindre auktoritärt samhälle. Agan har försvunnit i skolorna. De mind-

skolklasserna och tillkomsten specialisterre skolpsykologer, ku-av som
syokonsulenterratorer, och studierektorer kan naturligtvis tolkas som

alternativa former för disciplinering. Vad skall läras in ocksåharsom
behandlats olika skolär kunskaper givna eller de mänsk-ses som- en
lig konstruktion Ses inlärning enbart reproduktion givnasom en av
kunskaper eller inlärning också aktiv, produktivses processsom en
På denna punkt har det skett successiva ibland språngvisamen nyans-
förskjutningar.33

Som helhet har skolan institution både för starkt för-som utsatts ett
ändringstryck och uppvisat imponerande stabilitet. frånSteget 1800-en
talets växelundervisning i folkskolan till dagens grundskola är dock

Frånsett dettastort. är stabiliteten påfallandedock för perioden efter
växelundervisningen. Ett vid det här laget mycket antal tekniskastort
hjälpmedel har införts i skolan ñlm och andra projektorer, skolra-som
dio, TV, ñckräknare och datorer. Tilltron till förprogrammerat material
och moderna hjälpmedel nådde sådan höjder gårett tag detatt att se
TV-n och videobandspelare då TV-bandspelare någon slagssom mot-
svarigheter till 1800-talets monitörer. Tilltron dock. De störstaavtog pe-
dagogiska genombrotten förefaller dock främst ha gällt olika handikapp-

gårDet idag utbilda människorgrupper. att tidigare behandladessom
obildbara.som

För övriga utbildningsformer gäller tyngdpunktsförskjutningsamma -från lära till lära frånatt in, läraraktivitetut att till elevaktivitet. Enklast
är detta visa beträffandeatt universiteten, där seminarierna slog igenom

arbetsform kring sekelskiftetsom Förmedlad Oscar Ohlssonav
Ohlsson med skäggef kom seminarierna vid universiteten in-att ge
spiration till studiecirkeln inom folkbildningen. Att betoningen på stu-
denternas aktivitet ñnns kvar mål för den högre utbildningen visarsom
högskoleutredningen betänkande. Mellan lanseringen seminariernaav

arbetsform inom universitetensom och detta betänkande låg dock en
utveckling införandet automatiken,som genom linjesystemet ochav
skiljandet mellan grundutbildning och forskning kom medföra far-att
hågor för gymnasiñering arbetsformernaen inom högskolan.av

Sammanförandet lärarutbildningen med högskolanav kom inne-att
bära kulturkollision mellan i detaljen reglerad utbildning i lärarse-en
minarier och lärarhögskolor långtoch den mindre graden reglering iav
universitet och högskolor. Graden reglering dåkom minskas in-av att

lärarutbildningen.om
årenDe har inneburit långtgåendesenaste kritik de tidigareen av

högskolereformerna. Till det faktiskt inte kritiserats hör års1969som

33Jämför SOU 1992:94,t.ex. Kap.
34Skoglund 1991.
35SOU 1992:1.
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1993: 85SOUför förstaforskarutbildningeninnebarforskarutbildningsreform, attsom
Kapitel 2kurserpräglatutbildningsperspektiv,renodlatiin avgången ettsattes

ifrågasattnågon därefter attaldrigFörvånandepoängtal.35 haroch nog
formeribedrivaskanutbildningforskarutbildning är sammasomen

omfattandevaritdäremotharDiskussionenutbildning. omannansom
så lång tid.denframföralltexamination och tarattresurser,

gymnasieskolan haringår nuvarandei denutbildningsformerDe som
från tillläraandra, attde ututveckling attgenomgått motsvarande som

urskiljasdettaEnklast kanelevaktivitet.tillfrån läraraktivitetinlära - utövadeuniversitetentryckdetberoendegymnasiet,gällernär det
införaambitioneniHöjdpunkten attskolformen.på underliggandeden

där högskole-kursplanerambitiösaarbetsformer ochhögskolemässiga
gymnasiereform.37 brötsSamtidigtårs1964nedstoff flyttades var nog

censorsinstitutionengymnasietochuniversitetenmellanband somdet
åren. Ambitions-sistaräckte till deinteprofessorernaehuruinnebar

ñckambitionernahögtflygandehögt och deförnivån dock merasattes
gymnasi-kursplaneutformatdiskussionovan. ettse Dagensöverges om

tänkande.utslagkan tolkas ett sammaavsomum
dra-arbete Deoch inrekvantitet mestmellanfinnssambandVilket

enhetsstorlek gäl-dvs.omfattningkvantitativförändringarna imatiska
UppsalavidnyinskrivnaBruttoantaletuniversitet.ochhögskolorler

Läsåret 198990 uppgick451.läsåret 192425 tilluppgickUniversitet
nybörjareantaletdärefter har200 ellersiffra till 7motsvarande mer

ford-enhetsstorlekenså ökningytterligare.33 ärKlart att storökat aven
innehåll ochbåde utbildningensStandardiseringgradhögre avavenrar
sekelskiftetssåväl folkskolahadesådan StandardiseringEnformer.dess

grundskolor läro-än dagenseleverofta för flerbyggdes somfolkskolor
dock be-börhögskolorochuniversitetFörerfarenhettidigareverk av.

något Tidigarestorlekentill följdStandardisering nyare.hovet varaavav
regleradestatliga regler,centralauttryck istandardiseringensig somtog

såväl folkskole-folkskola,innehåll iarbetsformerochresurstilldelning,
långt när detaldrig likagickRegleringenläroverk.seminarium samt

gälldedär denuniversiteten,vidinnehåll arbetsformer mestochgäller
Standar-olikafördelningenochresurstilldelningen typer resurser.avav

själva,högskolornatillalltså utsträckningstörreiöverlåtsdiseringen
Standardiseringsådanbehovetsiffrorna antyderredan att enavmen

fanns.
tyngdpunktsför-alltså präglatsharutbildningssystemetHela enav

större tyngd-läraraktivitet tillpå handfrån i förstakravskjutning en
utländska under-ochsvenskafinns detSamtidigtelevaktivitet.punkt

pågår i klass-faktisktdetvisarantalrätti attsökningar stort somsom
något kanDetinte häntverkligenHar detoförändrat.är rättrummen

orda. Detundersökningarna ärför huruttrycknaturligtvis ettvara
ändimensioneri andraförändringarinträffatord hamed andrakan

1969:93.SU36 1969:31,Prop.
SÄU37 1964:1.1964:171,Prop.

studerattidigaremed demreduceradinte33 nettoräknat,Antalet är sommen
vid högskola.
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dem studerat. Det kan också såman skolan institutionatt SOUvara har 1993: 85som
särdrag försvårar vissa förändringar.som typer av Kapitel 2

2.5 Studiestöd

Studiestöd är flera metoder påverkaen utbildningensav att ekonomiska
tillgänglighet. Det finns alltså anledning först kort beröraatt dels avgif-

för undervisningen,ter dels indirekta studiesociala förmåner.
Praktiskt all frivilligtaget utbildning fram till 1950-talets slut för-var

någonenade med avgifter.typ Dessa hade troligen inledningsvisav en
viss betydelse den korn minska och vidmen att avskaffandet de olikaav
avgifterna i realskola, flickskola, gymnasium och högskola vid 1950-
talets slut hade de antagligen begränsad betydelse. Stor betydelse hade de
däremot ofta vid privat utbildning se avsnitt 2.6.4 i det följande.

Det indirekta studiestödet består för skolväsendets del fria läromedelav
och fria Skolmåltider. De infördes för folkskolans del 1940-talet och
kom sedan spridas till deatt frivilliga skolformerna under 1950- och
1960-talen på kommunernas initiativ. För högskolansegna del bestod
det indirekta stödet lån och bidrag till studentbostäder,av kårlokaler,
kursboksamlingar studerandehälsovård.samt Stödet infördes parallellt
med det studiestöd skildras nedan. frånDessasom början särskilda stöd

lånoch har alltmer inordnats i generellamer system.
I delbetänkandeett till utredningen görs detaljerad genomgången av

utvecklingen studiestödet. Därför inskränksav framställningen här till
vissa huvuddrag.

År 1919 det förstatogs införandesteget statliga lån igenom begrän-av
sad skala för högskoleutbildningar och vissa fackutbildningar. Då fanns
också särskilda stipendier vid folk- småskollärarutbildningaroch och
vissa yrkesutbildningar.

Efterkrigstidens omfattande reformverksamhet på utbildningsområdet
inleddes faktiskt Årmed studiesociala åtgärder: 1939 infördes i begrän-
sad skala de s.k. naturastipendierna, motsvarande kostnaden för kost
och logi, vid universiteten Lund och Uppsala Kl. De be-samt var
hovsprövade föräldrainkomstenmot och förenade med betygskrav stu-
dentexamen och kom spridas tillatt andra universitet och högskolor
med dåvarande terminologi de följande åren. De kopplade tillvar

lånemöjligheter.gynnsamma I samband med nedskärningar år 1940
korn, året efter, stipendierna vid folk- småskollärarutbildningenoch att
avskaffas och ersättas lån.4°av

År 1945 infördes de s.k. landsbygdsstipendierna till och inack-rese-
orderingskostnader för studerande i realskola frånDe börjanm.m. var
behovsprövade denna prövning avskaffadesmen år.redan nästa Samti-
digt tillkom behovsprövatett stipendium också för dem påboddesom
studieorten. Då lades alltså grunden till dagens studiemedelssystem för
studerande över år20 och studiehjälpssystem för studerande under 20

39Reuterberg och Svensson SOU 1992:122.
40Prop. 1941:177,Rskr 1941:284.
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851993:SOUnådde tillbehovsprövadeochselektiva enmenår. förstaDe stegen var
Kapitel 2alltmerblivitlångtnå fler,kommitdefå. Därefter har att menbörjan

försvunnit.nästanharinslagenselektivaoch degenerella nu
skolnivå stu-påolikadockärgenerellahuvudsaki systemtillVägen

studiemedlen.högskolenivådiehjälpen och
skolnivåStudiestödetÅr barnbidragen.allmännade1948 tillkom

skolformerockså omfattatill1950-talet sombörjan attibreddades av
År detinfördes1957m.fl.yrkesskolorlantbruketsochfolkhögskolor

års ålder. fannsDet16-18istuderandeför allastudiebidragetallmänna
inslag.selektivabåde generella ochmedstudiestödettnu

både generellaså deÅr sättstudiehjälpssystemet att1965 ändrades
studiebidragUtöverförstärktes. ettinslagenselektivaoch deinslagen

sommaren fannsintedet utgick rese-barnbidragetmotsvaradesom
tillägg.behovsprövatochinkomst-inackorderingstillägg ettsamtoch

Årfärre.många sedan alltbörjannådde tilltillägg menDessa ensenare
nåkominteheller atttilläggs.k.det extra1984 ett somersattes av

många.
studerandeäldreförstudiebidragförhöjt menårFrån 1965 fanns ett

har1980-taletUnderstudiemedelssystemet.till1973överfördesde
förstärkningarinnebära stu-kommitbarnbidragen avtill attkopplingen

mediinräknas systemetstudiebidragen kom attsättdiemedlen att
komflerbarnsfamiljer. Dessutom stu-tillbidragförhöjtflerbarnstillägg

docksommarmånaderna, vilket togsocksåutgå underdiebidraget att
allanår studiehjälpenSammanfattningsvis1990-ta1et. nuunderbort

små.mycketärselektiva inslagenoch de
högskole-förlånemöjligheternanaturastipendier ochmedSystemet

så 40över1950-taletraskt under attmycket pro-byggdesstuderande ut
Då gränser-hadenaturastipendium.fick196263nyinskrivnadecent av

sänkts.betygsgränsenochhöjtsföräldrainkomstenförna
År innebar:studiemedelssystemetinfördes1965 som

inte baraochutbildningpostgymnasialtill allutgickstudiemedelatt
ochvid folk-Studerandehögskolor.ochuniversitetvidstudiertill

stipendier.återficksmåskollärarutbildning nu
25börjantillbidragsdel procentbestodstudiemedlen enomav enatt

indexan-totalbeloppetEftersomlånedel 75och procent. varomen
realvär-isnabbtbidragsdelensjönkbidragsdeleninteknutet men

de.
räntaförställeti ut-inflationen attmedräknadeslånedelen uppatt
infördeslåginkomsttagareskyddaåterbetalning. Förvidgick att

återbetalningen.vidförsäkringsinslag
medavskaffades och ersattesföräldrainkomsten enprövningen motatt

Studielämplighetsprövningeninkomsten.denprövning mot egna
efterhand.ipå ställdesstudieresultatkravavskaffades men

tillframfungerakom dettajusteringar attantal systemMed ett stort
lånedelenuppräkningentotalbelopp,gälldeJusteringarnaår 1989. av

avskaffades ochäktamakeprövningenmaximerades,inflationenmed
höjdes.inkomstförgränserna egen
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År 1989 förändrades alltså studiemedelssystemet SOU 1993: 85genom:
bidragsdelen förstärktes.att Kapitel 2
avskrivningsmöjligheteratt infördes för studerande lånmed for gym-
nasiala studier som börjat högskolan.
ränta skulle beräknas återbetalningenatt vid och uppräkningen lå-av
nedelen med inflationen skulle avskaffas.
återbetalningenatt maximerades till viss del inkomsten.en av

Detta tvåär de studiestödssystemen.stora bådaDe är i huvudsak gene-
rella någotoch har rättighetskaraktär studiemedel åter-av medför dock
betalningsplikt.

Även för vuxenstuderande är studiemedelssystemet den stödfor-stora
För vuxenstuderande finns dockmen. särskilt studiestödssystemett som

infördes år 1975. bestårDet längre stöd och kortare stöd. Omfatt-av
ningen kom aldrig bli den föreslogsatt som

2.6 Andra påperspektiv utvecklingen

2.6.1 Geografisk tillgänglighet

Den geografiska tillgängligheten mätt avståndi till utbildning har ökat
på nivåer.alla Nuvarande situation är:

eller flera högstadieskoloratt finnsen i varje kommun.
det finnsatt gymnasieskola i de flesta kommuner 211 284.av
det komvux-utbildningatt i praktisktges samtliga kommuner imen
varierande omfattning.
det finns högskolaatt i varje län med varierande utbildningsut-men
bud. Antalet medorter mycketett omfattande utbildningsutbud
har frånökat till från årtre 1945 Göteborg hadesex 1945 rättett
begränsat utbildningsutbud.

När dåskedde den geografiska spridningen På högstadierealskoleni-
vå spridningen relativt kontinuerligvar en där genomförandetprocess,

grundskola blev det slutligaav steget.
På gymnasieskolnivå spridningen utbildningen ocksåvar konti-av en

nuerlig med tyngdpunkt årenprocess men kring 1960.en
På högskolenivån låg tyngdpunkten entydigt l960-talet ocksåmen

därefter har spridningen utbildningsmöjligheter fortsatt.av
På Vuxenutbildningens område låg tyngdpunkten i spridningsprocessen

påtroligen åren efter komvux införande år 1968. Medan åretdet före
komvux införande fanns kvällsgymnasier i 30 kommuner anordnades

årfyra därefter komvuxutbildning i 329 kommuner av dåvarande anta-
let 464. Folkhögskolor och studiecirkelverkamheten har länge varit
spridda.

41 SOU 1974:62;Prop. 1975:23;Lundquist 1989. SOU innehåller1991:65 enöversikt över alla stödformer kan användas för utbildning.som För högsko-enleutbildning den s.k. YTH-utbildningen YTH yrkesteknisk högskoleut--bildning, kortare teknisk utbildning i högskola dock de längrevar vuxenstu--diestöden viktiga, eftersom de förmånligare än studiemedlen.var
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85SOU 1993:också ökadurbaniseringennämndes i avsnitt 2.1 innebärSom en geo-
Kapitel 2så närma-befolkningen säga flyttadetillgänglighet,grafisk attattgenom

utbildningsorterna.re

2.6.2 och urvalBetygssystem

systematiseringen det miltför ordnandet ochcentral betydelseAv ut-av
urvalsregler tillutbildningssystemet är behörighets- ochtryckt brokiga

nivåerna. grundskolan är till för alla och urvalFolkskolan ochde olika
periodFör fria fakulteterna och troligen kort kom-behövs inte. de en

på orter tillträde till fria fakulteterna undervissa gällde fritt devux
studentexamen. tillträdet varitför övrigt hartid bara dem med Ilängre

måst gått tillgöras. har detbegränsat och urval Hurett
hårdfördär sökande tidvis och ortsvisTill realskola, de utsattavar

expansio-i form inträdesprov. takt medgjordes urvalet Ikonkurrens av
frånså istället slutetbetungande urvalet skulle,blev detta att avnen

pågöras folkskolebetygen. Folkskolebetygen1940-talet grundval varav
varför nödvändigt normeringinte jämförbara, det blev meddock en

relativanormering blev grunden för det be-med hjälp Dennaav prov.
år med 1-5.i 1962 Sys-infördes grundskolan skalantygssystemet som

på normering hjälp obligatoriska i vissa äm-byggde medtemet av prov
gräns för godkänt. Detta kom i detoch saknade system nya gym-ennen

ochnasiet 1966 ersätta det gamla med stu-att examenssystemet censorer
för hög-dentskrivningar. gymnasiet infördes dock behörighetsgränsI en

medelbetyg 2,3skolestudier ersattes gymnasiein-och censorerna av
fackskolan gymnasie-spektörer. till gymnasiet, och sedermeraUrvalet

perioden främst skett grundval betyg.skolan har hela av
till början efter olika regler ochUrvalet till högskolorna skedde en
förekomsamordning antagningen Urvalet skedde i flertaletingen av

på olika kompletterings-fall främst grundval betyg med typerav men av
och regler. framförmöjligheter olika ökande antalet sökande tillDet

fackhögskolor ledde till ökad akademiskallt olika kom-typer av en
sociologi, värdetplettering i ämnen matematik, genetik och varmedsom

höjas. akademiska kompletteringen blevstudentbetyget kunde Denav
år dårekordet 36 vidomfattande 33 intagna skogshögskolanettvar av

intagningentillgodoräknade akademiska för villkorensig betyg och
skärpas och möjligheterna begränsas. Vid 1960-talets slut för-kom att

påmöjligheterna Vid folkskoleseminarierna gjordeshelt. urvaletsvann
grundval intagningsprov fram till 1967 intagningsprov olikaochav av

varit konstnärligaslag har regel vid de högskolorna.
Den perioden systematisering de mycket varierande urvals-stora av av

då ocksåreglerna 1960-talet, möjligheter vikta i olika äm-betygattvar
försvann. Proportionell kvotering tillkom även eftersom jämförelsernen

mellan det gymnasiet inte möjliga. Vidareoch gamla uppkomnya var
samordning intagningen till olika ämnen och linjer vid universiteten av

åstadkomhögskoloroch eftersom den lokala antagningen plat-tomma

42Jfr SOU 1935:52.
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i onödan och obekväm för SOUstudenterna. Vidare år 1993:inleddes 85ser var
1969 försöksverksamhet med den s.k. 25:5 behörigheten års Kapitel 2dvs. 25att-
ålder årsfemoch sedermera årsfyra yrkesverksamhet skulle allmänge
behörighet för högskolestudier.

Detta grund till de urvals- och behörighetsregler kornvar en attsom
frångälla 1977 till högskolan. Dessa innebar:regler
arbetslivserfarenhet och föreningsmeriter skulle tillmätasalt meritvär-
de vid utöverurvalet betyg.
de sökande indelades i kvotgrupper efter åbero-att den utbildning de
pade och efter de tillgodoräknade sig arbetslivserfarenhet ellerom
inte.

tvåårigavslutad utbildning i gymnasieskolaatt skulle allmän behö-ge
righet och därutöver särskilda behörighetskrav skulle kunna krävas
i begränsad utsträckning.
den s.k. 25:4 f.d. 25:5 behörighetenatt skulle permanentas.

högskoleprov skulle användas i begränsadatt ett skala.
Reglerna kom ändras fortlöpande. Först försvannatt värdet för-av

eningsmeriter. Därefter minskades i utdraget möjlighe-ett tempomera
tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet.terna att

gårDet göra målengällande för tillträdesreglernaatt att kom änd-att
till de de ursprungliga.motsatta Medan vidmot det högskolerefor-ras

gällde återkommandefrämja utbildningatt dvs. varvningmen stu-av-
dier och någraarbete gällde årdet inom främja näm-att motsatsen,-
ligen direktövergång från gymnasieskolan till högskolan. Före genomfö-
randet de reglerna hade de studerande alldeles själva ändrat sinaav nya
studiemönster återkommandei riktning utbildning rimligenmot av
andra skäl än regler inte fanns.43som

årenDe har inneburit ökadstarkt och reguljär användningsenare en
högskoleprovet för urval konsekvenserna för den socialaav snedrekry--

teringen analyseras i avsnitt 8.3.3. Vidare har särskilda intagningsprov
börjat användas vid utbildningar arkitektutbildning, läkarutbild-som
ning och sjukgymnastutbildning i begränsad omfattning och ettsom
komplement.

2.6.3 Män kvinnoroch i utbildning

I början perioden fanns pojkar och flickor tvåi nästan helt skildaav ut-
bildningsystem på realskole- och gymnasienivå. Flickorna fanns i en-
skilda statsunderstödda flickskolor och pojkarna i statliga realskolor.
Mötespunkten fanns i kommunala mellanskolor fåtaloch privatläro-ett

Såverk. förblev det fram till års1927 dåskolreform, statliga realskolor
och gymnasier gradvis öppnades för flickor. Dessutom kom de enskilda
flickskolorna successivt kommunaliseras.att I början perioden hadeav
alltså männen förstegstarkt framförett kvinnorna.

43SOU 1985:57.
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1993: 85SOUdå desshänt sedanVad har
Kapitel 2uppnådd vidrealskoleflickskolenivån utjämningen redanPå var-

påövervikt den-kvinnliguppstodårs Därefterskolreform.1927 en
grundskolan.kvarstår teoretiska val inivå i form avsomna

allmännakönen i detgymnasienivån mellanjämviktPå uppstod en-
linjerna fannsPå studieförberedandelängreförst 1965. degymnasiet

övervikt.kvinnlig1991 klardet en
bå-för mänöverviktdetPå utbildningarnayrkesinriktadede envar-

gymnasieskolan.iinordnatsefter dessaföre ochde att
förfrån överviktdetfackskolanPå härstammadede linjer varsom-

kvinnor.
från 1977börjandeti högskolanPå utbildningarnakortarede var-

övervikt för kvinnor.storen
årensistade allrahögskoleutbildningarna har detlängredeI upp--

stått könen.jämvikt mellanen
prestigeutbild-kvarstår gäller längre s.k.när detförstegetmanligaDet

forskarutbildningsnivå.påochningar
kö-mellanutbildningsinriktning är dock mycketiSkillnaderna stora

gymnasieskolan ochlinjerna ibåde yrkesinriktadegäller denär detnen
och kvin-utbildning väljer mänavslutadEfterlinjer i högskolan.olika

inriktadeockså Hittills kvinnortycksolika arbeten. meravaranor
utbildningsvalMäven vidoffentlig sektoriarbete samma

utbildningprivatOffentlig och2.6.4

kring 1920 medprivatundervisningi privatskola ellereleverAntalet var
någrafolkskolenivå tillPå andelen uppskattaskannutida glasögon stort.

svår. iundervisades hem-Deskattning är mycketen exaktprocent
i and-privatläroverkflickskolor ochförberedelseklasser vidi samtmen,

40På realskolenivå till överuppgick andelenprivatskolor. procent,ra
flickskolor.på enskilda högreflickor iantaletberoende det storamest

iungefär 14tillgymnasienivå i privatskolorPå andelen eleveruppgick
Påflickskolor. högskole-högrevidgymnasieklasserprivatläroverk och

medGöteborgi Stockholm ochnivå fria högskolornafanns enskildade
den ihandelshögskolornaenskildastöd likaledesoch dekommunalt

fannsyrkesutbildningen det1923.tillkom InomGöteborg ett stort an-
folkhögsko-delStudiecirkelverksamheten ochskolor.enskildatal aven

likaså.korrespondensutbildningenenskilda,idaglorna somvar
sjunkit.nivåer privatskolormotsvarandePå andelenhar sedanalla

grundskole- ochsänkningen skettdramatiska harDen mest gymna-
båda. gick dettasieskolenivå elevantalen i Hurtill under 1 procent av

på nivåerna.olikalitet olika deHistorientill utser
sät-folkskolenivån privatundervisningsandelenPå den minskadekan

indragnaundervisningen i folkskolan ochförbättradedeni sambandtas
realskolenivånPåflickskolor.vidtill förberedelseklasserstatsbidrag

statliga realskolor-tillträde till deflickorna fickfrämstdenberor att

44 19910.SCB
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och flickskolorna Påkommunaliserades. SOUgymnasienivå 1993: 85att är förkla-na
ringen i huvudsak densamma flickorna ñck tillträde Kapitel 2till de statliga-

bådagymnasierna. fallenI tillkom mångaden förklaringen privat-att
skolor hade varit pionjärskolor och när deras idéer hade anammats av
det offentliga skolsystemet hade Påde gjort sin tjänst. yrkesutbildning-

område är förklaringen samverkan mellan den offentliga yrkes-ens nog
utbildningen och företagen i form inbyggd utbildning, den närasamtav
samverkan mellan den offentliga yrkesutbildningen påoch parterna ar-
betsmarknaden.

Staten övertog det ekonomiska för högskolorna i Göteborgansvaret
Stockholmoch under 1940-talet. Bakgrunden finansieringssvårighe-var

de finansieringsformernagamlater donationer, kommunbidrag och-
avgifter höll inte längre. Göteborgs Universitet inrättades 1954 och
Stockholms Universitet 1960. Handelshögskolan i Göteborg förstatliga-

också.des Kvar blev bara Handelshögskolan i Stockholm även den var-
nära förstatligande.ett

dåNär vände utvecklingen Egentligen först 1980-taletunder efter en
påmycket blyg början 1970-talet i takt med försiktigt förbättrade stats-

bidrag och ökat intresse för waldorfpedagogik,ett montessoripedagogik
och kristna internationelltskolor är det kyrkorna är de domi-sett som
nerande huvudmännen för privatskolorna. De dramatiska bidragsför-
bättringarna påkom först 1990-talet.

Om den ökande personalutbildningen och uppkomsten omfat-av en
tande utbildningsmarknad för data-, chefs- och managementutbildning
är påtagligaföruttryck förändringar iett ansvarsfördelningen mellan

kommun, företag svårtoch enskildastat, är bedöma.att

2.6.5 Stat och kommun

börjanI perioden ansvarade för universitet och högskolor,staten lä-av
roverk för folkskollärarutbildningen. Sedermerasamt ocksåkom staten

för de tekniska småskollärarutbildningen.läroverkenatt ochsvara Det
statliga inflytandet ocksåstarkt när det gäller det områ-kommunalavar
det: folkskolan, fortsättningsskolan, den högre folkskolan, den kommu-
nala mellanskolan och delar yrkesutbildningen.stora Grunden förav
det statliga bådeinflytandet statsbidrag och reglering.var

Därefter ökade den kommunala skolsektorns betydelse attgenom
flickskolorna kommunaliserades och den praktiska realskolan blev
kommunal. Den enhetsskolangrundskolan ocksåblev kommu-nya en

Årnal skola. 1958 ñck skolstyrelserna därutöver för de statligaansvar
Årläroverken. 1966 blev gymnasiet kommunal skola, liksomen senare

komvux och gymnasieskolan. Från ungefär 1970 kom det talasatt
mycket decentralisering, det statliga inflytandet över det kom-om men
munala skolväsendet i form reglering påbyggde specialdesti-av en som
nerade statsbidrag och statlig reglering lärarlönerna Frånkvarstod.av

åroch med 1990 ändrades sådetta i grunden kommunerna övertogatt

45Prop. 199192:95, UBU 199192:22;Prop. 199293:14,UBU 199293288.
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85SOU 1993:avskaffa-statsbidragenspecialdestineradelärare, deförlöneregleringen
2Kapitelgöraförregleringen. Kvar attövriga statendendetliksomdes, mesta av

timplaneröversiktligaskollag, samtmål läroplaner ochfastställaär att
ärekonomiskauppföljning. Det ansvaretochutvärderingvissförsvara

kommunernas.nu
Undantagetlärarutbildningen.ochför högskolanhuvudmanärStaten

ochhälso-kallassomsjuksköterskeutbildningenfrämstär numera
statsbi-begränsaderättför, medsjukvårdslinjen landstingen svararsom

hit-det harframförtsharförstatligandeförslagantal mendrag. Ett om
för dyrt.sigvisattills vara

199091:4.UBU46 199091:18,Prop.
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5°V199385ochutredningarTidigare3
We

forskning

uppmärksam-länge varitsedansnedrekryteringen harsocialaDen en
därför förledasskulle kunnafråga Mani offentliga debatten.denmad

förekommande.regelbundetvaritfenomenet harstudierattatt tro av
utredningenoffentligaär förstabetänkande denär dettaFaktum att som

snedrekryteringen. Inomsocialadensyfte just studerahaft att ra-som
visserligenstudiesociala, harexempelvisutredningar,för andra ettmen

ställts variteftersom problemetavfattats, ettantal rapporter sommen
föralltid relevansinteär analysernaannat oss.av

strida strömmenockså i tilldenär värtDet att notera att avsynes
relativt li-ärstatistik detoffentligt produceradforskningsresultat och ett

framstår betydelsefulla fördatamaterialantal studier och atttet somsom
omfattning, förändring ochsnedrekryteringenssocialaklarlägga den or-

genomgång studier genomförtssvenskaföljersaker. Nedan somaven
anspråkvi gör ingautredningsväsendet;offentligaoch detinom utom

viktigaste.på täcka in defullständighet, hoppasmen
genomgången så enkla,vi först behandlar denVi har delat attupp

omfattning ochfrågan snedrekryteringenssocialadenbeskrivande om
da-studier generelltvi deförändring. Därefter setttar av senareupp -

på mekanismer ligger bakomvilkasökttum somsvarsom ge oss-
identifierarochsammanfattar vi resultatensnedrekryteringen. Slutligen

datamaterial studier.tidigare ochbegränsningarna i

ochomfattningsnedrekryteringenssociala3.1 Den
förändring

lära utbildningsstatistiken3.1.1 viVad kan av

härstamning kom-socialaöver lärjungarnastidigaste statistikenDen
fädernasfrån uppgifter yrkenterminskatalogersläroverkens ommer

såvittexisterar, vi kun-1800-taletFör perioden före slutetoch titlar. av
från troli-enskilda lärosäten. Densammanställningarutröna, enbartnat

läroverksstudenterfördelningenbilden den socialaäldsta avgen av
från Vexjö allmän-sina anteckningarl600-talet. Islutetkommer urav

historisk och bitvishäfder C.O. Arcadiusläroverks Dzr gan-engerna -
övrigaläroverket, dess lärare, elevermustig beskrivningska samtav-

år över i skolan in-1724. Följande statistikomständigheter fram till ges
3:1:1Tabellsamhällsklasserskrifne lärjungar af olika

i in-ganska variationen1 1889, sid. 65. denArcadius Det kan noteras att stora
förkrigen: riskeni enligt Arcadius berorskrivning tid tabellen näröver

också inskrivningarnautskrivna inkallade ökade, ökadebondsönerna bliatt
undgåoftast detta öde.eftersom studenter kunde
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Tabell 3:1 SOU 1993: 85Andel inskrivna åri Växjö läroverk från1671-1725 olika samhällsklas-gossar Kapitel 3ser.

Inskrivningsår

Samhällsklasser 1671-80 81-90 91-1700 01-10 11-20 21-25

Bönder och vederlikar 58.9 63.3 41.3 53.2 63.0 44.6
Prester 16.4 16.1 30.3 19.2 18.0 24.6
Adelsmän, officerare,
ämbetsmän m.fl. landet 14.9 14.8 18.8 15.0 9.5 16.6

innevånareSöner Vexjö 4.3 3.4 6.2 8.2av 7.4 13.1
innevånare i andra städer 5.5 2.4 3.4 4.4 2.1 1.1

Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Antal 598 553 356 412 557 175

Det kan förvånandeverka så betydandeatt andel alla inskrivnaen av
faktiskt frånkom allmogen. Vi bör dock adeln i främstanotera att rum-

använde sig privatundervisningmet för sina barn; den offentliga sko-av
lan utbildade främst prästerskapet och inte krigarna Samtidigt är det

tidigt påbevis ocksåvadett i den skolpolitiska debatten i börjansom av
1900-talet ofta framhölls, nämligen läroverken i Sverige tillatt skillnad

länder Englandmot och Frankrike alltid haft demokratisksom en
rekrytering. Nu kan detta knappast vissa konservativa i börjansom av-

hävdadeseklet till intäkt för ingatas ekonomiska hinder förelågatt för-
1600-, 1700-, 1800-taletsoch skrivas in lär0verk.3iatt Tvärtomgossar
visar påstatistiken påtaglig underrepresentation allmogen. Dennaen av

utgjorde vid slutet 1600-talet troligengrupp 95 be-av runt procent av
folkningen, medan prästerskapet utgjorde l och borgarnaprocentca

Ävenknappt 2 procent vi kan förmoda del söner tillatt obe-om en
ingår i kategoriernasuttna stadsbefolkning5 är det troligt den bety-att

dande andelen soldater, tjänstehjon,torpare, gesäller m.fl. knappast alls

2 Av kategorin adelsmän m.fl. endastutgör mindre del adelsmän. Arcadiusen
nämner under hela periodenatt 1671-1721 antalet bara 43, dvs. lär-var ca enåretjunge eller 0.2-0.3 %.om
3 Det oklart i vilkenär förelågutsträckning någradet hinder för inskrivning
vad beträffar begåvning det fanns ingen bottenskola där eleverna testades,
de istället in i läroverkets trivialskolatogs årsvid ålder;7-11 observera Ta-attbell l påbygga inskrivning vid trivialskola ellersynes gymnasium. Arcadius
sammanställning vid handen det så bådeoch begåvningmedattger ochvarintresse såvälbland lärjungar lärare. De siktade ofta välsom avlö-senare ennad anställning i kyrkans tjänst och hade i sådanväntan fördrag meden un-dervisningen skol-oket. Undervisningen bådeflera begåvnings-skälvar av -mässiga lokal- och materialmässigasamt troligen låg kvalitet: Att medav-ringa eller inga hjälpmedel, i för fyra klasser, hvarett och med kanske 50enlärjungar, trångt och obeqvämt skolrum,gemensamt, timmar7 dagen in-omplugga för lärjungarne och kanske ofta äfven för lärarne obegripliga saker i

trångabondgossars hjärnor kunde trötta äfven människor af 1600-nerverna
talets härdade slägte ... Arcadius 1889, sid. 57. Arcadius docknoterar attCarl Linné utbildades vid läroverket i Växjö.von
4 Skattningarna görs Carlsson 1962, sid. 15-17.av
5 Arcadius räknar fäderantal med blygsammareett titlar,upp bl.a. hantverkare
och likbärare.
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1993: 85SOUbeskrivningarnadömaläroverken. Attvidrepresenterade avfanns av
3Kapitelockså detdra slutsatsen attmedel kanekonomiskamedproblemen man

hemmansägareskatteböndernabemedladetill desönerfrämst mervar
sockengång möjliggjor-ävenpräst,läsa tillmöjlighetenfick att omsom

Även så blevfrånockså fattiga hem.pojkarlitet antalförstudierde ett
kyrkoherdar ellerän motsvaran-intesannoliktbondsönerflestade mer

nå posi-högstaFå delyckadesgymnasiet.sig igenomde allsde, togom
domineradeösönerprästernasiställetdärinom kyrkan,tionerna

socia-över denriketför helabildensamladeförstaveterligenDen oss
1800-talet.7 På eckle-frånhärrörutbildningtill högrerekryteringenla

läroverksstati-år 187677sammanställdesuppdragsiastikdepartementets
årgossar3 detta12 000totaltFör defrån 1875.höstterminen somstik ca

fyrain isamhällsställningfadernsdeladeselementarläroverkigick
torpare, ämbets-inklusivehemmansågare, arbetareböndergrupper,

privat-ochhandlandeindustriidkare,bl.a.medelklassmän och annan
omfat-vida ochär rätttvå kategoriernatjänstemän. Deanställda senare

varför inteoch II,Isocialgruppkallaskom manvad atttar senaresom
sammanställ-skiktet. Enprivilegieradeallraspecialstudera det mestkan

3:29i Tabellvisasning

3:2Tabell
efter fadernsfördelade1875läroverk htvid allmännainskrivnaAndel gossar

samhällsställning.

yrkeFaders

13.9eller hemmansägareBonde
13.3êrbetare
27.5Ambetsman
45.3ellerlndustriidkare

medelklasstillhörandeeljest

100.0Totalt

allmänna läro-vidlärjungaralla27Vi konstaterakan procentatt av
Kanske år dennaarbetarhem.från ellerjordbrukar-år 1875 komverk

år 1897 i Ta-1885 ochsiffra fördånågot motsvarandehögförskattning
säkertandelarnaprocent. Lokalt kunde20ligger3:3 nedanbell runt

ärprocent.1° dessaomedelbart gravtuppåt Vi inser50 att gruppervara
denminst 80troligenomfattade procentunderrepresenterade de av-

år 1900.11 änAttfolkräkningenenligti Sverigefolkmängdentotala mer
ändå in-läroverkeninnebärfrån sådan bakgrund attfemte elev komvar

1962.6 Carlsson
ll.1936, Kap.Dahnsig främst7 redogörelse baserarFöljande

i allmäntinte fickdessaflickor eftersomnaturligvis inte3 Statistiken gällde
flick-snedrekryteringen igenomgång socialaår denförrän 1927;läroverk aven

nedan.skolan görs
sid. 61.Tab. 19,1936,extraherad Dahn9 Tabellen är ur

allatill 30%andelen lantbrukarsöner2 skattar10 Tab.Weibull 1968, avt.ex.
periodår Underuniversitet 1871-85.vid Lundsnyinskrivna studenter samma

10%.dessutom närmareutgjorde arbetarsöner
1909.11Jämför Fahlbeck
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heller i slutet 1800-talet någrate reservat för överklassens SOU 1993:eller 85av var
medelklassens barn. Det har alltid förekommit påtagligt inslag Kapitel 3ett av
barn till kroppsarbetare i de offentliga läroverken.

läroverksstatistikenI årför 1885 189712och görs nyanseraden mer
uppdelning socialgrupperna I och i sju respektiveav undergrup-sex

Socialgrupp III däremot jordbruksarbetare, fiskare,per. arbetare inom-
industri och handel m.fl. behandlas kategori. En anledning-som en av-

till detta naturligtvis intearna att särskilt välvar gruppen var represen-
påterad läroverken med mindre än 10 samtliga elever.procent In-av

ocksånämnstressant skäl den,nog ett uppfattade det, hö-som som man
yrkesrörligheten inom socialgrupp 111.13ga I Tabell 3:3 visas andelen

lärjungar i allmänna årläroverk 1885 och 1897 fördelade efter faderns
Socialgrupp.

Tabell 3:3
Lärjungarna vid allmänna läroverk ht 1885 och 1897 fördelade efter fädernas
yrken och samhällsställning.

Socialgrupp I 1885 1897
Godsägare,större arrendatorer m.fl. 1.6 1.5

industriidkare,Större fabrikörer m.fl. 3.5 3.7
Grosshandlare, bankirer, advokater m.fl. 8.2 9.7
Högre eckl. ämbets- och tjmän 6.6 6.9
ned till kyrkoherdar och läroverkslär.
Civila ämbets- och tj.män 3l000:-år 7.1 8.1
Läkare, apotekare, arkitekter, ingenjörer 4.1 4.7
Militärer och civilmilitärer ofñcers grad 5.2 5.0av
Socialgrupp I totalt: 36.3 39.6

Socialgrupp II
Hemmansäg., lantbrukare, inspektorer, mejerister 14.9 9.2
Mindre industriidkare, verkmästare, hantverkare 14.3 12.4
Mindre handelsidkare, källarmästare, byggmästare 17.6 19.9
Lägre eckles. tj.män folkskollän, komminister 3.9 5.3
Civila tjänstemän 3I000:-år 3.0 3.1
Militärer och civilmilitärer; underofñcerare 1.6 1.7
Socialgrupp II totalt: 55.3 51.6

Socialgrupp Ill
Arbetare industri, handel, jordbruk, 8.4 8.8
fiskare, båtsmänsoldater, m.fl.
Summa totalt 100.0 100.0

Totalt antal lärjungar 14 617 16 175

11SeSverigesofficiella statistik, 1897-98.P. Den veterligtförstapublikationen,i vilkenossdock bara socialgrupperredovisas,tre återfinnsi Ör-StatsvetenskapligTidskrift år 1900
1900.ström

3 SeDahn1936, sid.64. Förutomdessaskälkan kanskeföreställasig statistikenman attavnämarstyrdZ till vidasa detfrämst devar att skiktenövre intresseradevar somvar av re-presentationen läroverken.på Betydligt märkligare det faktum,är dennaprincip följdeattdenofficiella utbildningsstatistikenändain 1970-talet.
4 EfterDahn1936, Tab. 20,sid.62-63.
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85SOU 1993:läroverksele-tredjedel allanästanintressantärDet attatt notera aven
Kapitel 3oräknade, dvs. derasjordbrukarefrån småföretagarbakgrundkomver

ochhantverkareinkluderandehandelsidkareindustri- ellerfader var
skullearbetarelantbrukare ochläggervi till dennamästare. Om grupp

haftsjälva intenormalfalletiläroverkselevvi kunna attanta varannan
fort-När vifolkskola.utöverutbildningteoretisknågon förälder med

frågan sned-uppehålla socialkringsättningsvis kommer att ommest oss
positioneröverföra socialaroll förutbildningensrekrytering och att

minnet: underivärt ha dettakan detgenerationermellan att envara
förmedlaläroverkenkomtill 1970-taletlång fram atttid kanske --

tidiga-släkt knappasti detantal elevertill mycketbildning stortett vars
än folkskola.utbildningnågon haft högrefunnits somre

3:2Tabell 3:1 ochliksom tidigare i3:3Tabell ettVi möter i pro-
inskrivnings- ochbaseradstatistiken,ofñciellaföljer denblem som

år, vi baranämligenhundraytterligare vetnärvarouppgifter, i attett
säger ande-gått Därförvidare i skolsystemet.för demhärkomsten som

uttalasnedrekryteringen. Försocialaden atti sig ingetlarna oss omom
olikabefolkningen deiandelarmåste hurvi försöka skattaden stora so-

tiden,ålder vid denmotsvaradevissfäder till barn iklassernaciala en
svårt blir därfördetSpecielltvanskligt. attnågot är mycketoftastsom

läroverkseleverAtt andelensnedrekryteringen.iförändringarnaskatta
från 9.2 mellantill14.9sjönkjordbrukarbakgrund procentprocentmed

färre kundeallt3:3 ha berottTabell kanår 18971885 och attt.ex.
på jordbru-byta yrke,på därför tvingadesjordbruk ochsig attlivnära

förvillkorenekonomiskaeller deminskade,höga nativitet attkarnas
såråd skickaså längre hadeintedeförsämrades attklassdenna att

många utbildning.söner till högre
gö-år skattning kan1915läroverksstatistikenförär förstDet som en

nårfrån lärover-sociala klasserolikapojkarandelhur stor somras av
År där männens yrkefolkräkningnämligengenomfördes1910ket. en

års skolkommission1918studie ordsocialgrupp noterades. Ioch aven
från i relationår olika härkomst1915läroverketpojkar iantaletsätts

år görs för flicksko-1910. Samma sakstorleksocialatill dessa gruppers
och äroproblematiska detär inteår görs1918. Skattningarnalorna som

får översiktsbildsäkert godviockså svårt kvaliteten,bedömaatt enmen
Tabell 3:4li början seklet.snedrekryteringensocialaöver den av

överstatistiska bildensålunda förstaåterfinns troligendensidanästa
Sverige.snedrekryteringen isocialaden

sid. 101-102.Nr. 116,15 i Proposition 1927,Siffrorna anges
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Tabell 34 SOU 1993: 85Skattad andel lärjungar i allmänna årläroverk 1915 frånbland barn olika so- Kapitel 3cial- och yrkesgrupper efter faderns yrke. Män och kvinnor.

Social bakgrund Män Kvinnor

Läkare apotekare m.fl. 18.8 11.4
intellektuella lärare m.fl. 17.4 e.uPräster m.fl. 17.7 e.ulndustriidkare, fabrikörer 15.4 e.u
Lantbrukare m.fl. 0.5 0.2
Hantverkare m.fl. 2.7 0.9

Arbetare m.fl. 0.2 0.06

Not: uppgift REJOJe.u.

Om vi för ögonblick frånbortserett den nivån,absoluta kan vi kon-
skillnadernastatera att mellan de sociala i gåttandelengrupperna som

vidare till läroverk är mycket kraftiga. Söner till läkare, apotekare, vete-
rinärer m.fl. utgör ungefär lika andelstor arbetarsönerna desom stu-av
derande vid läroverken, sannolikheten läkarson nåskallmen att en

nivådenna är dramatiskt mycket högre än arbetarsonatt skall göraen
det.

Nivåerna i Tabell 3:4 är osäkra och i de flesta fall troligtvis underskat-
tade. Det verkar helt enkelt ställt antalet läroverksstude-som om man

frånrande olika sociala det totala antaletmot män igrupper motsvaran-
de årfem tidigare. En precisgrupper skattning skulle behövamer ta
hänsyn till hur andel de yrkesverksammastor männenav gifta,som var

ålderi vilken de befann sig, korrigera för skillnader mellan socialgrup-
i fruktsamhet och dödlighetperna Den äldre statistiken möjliggörm.m.

inte allt detta, Paul Dahn gör i sin Studiermen monumentala rörande
den studerande ungdomens geografiska och sociala härkomst från 1936

avancerad skattning den socialaen mer snedrekryteringen förav de all-
männa läroverken höstterminen 1924. Genom kombinera social-att

II och III med uppgiftengrupperna inom vilken näringsgren fa-om
derns yrke föll kan Dahn mycket informativpresentera bild. Den vi-en

3:5.15i Tabellsas

15Dahn 1936, utdrag Tab. sid.31, 100. Grunden förur skattningen yrkes-avoch socialgruppernas storlek bland fáderna till lärjungarna är antalet manligayrkesutövare ålderni år,40-70 där ogifta borträknats, i folkräkningen. Wicksell
och Larsson använder sig metod i SOU 1936:34 de jämförav samma när yrkes-fördelningen bland universitetsstuderande i Lund Tab. 11, sid. 51 och UppsalaTab. 78, sid. 163 under 1920-talet de relaterar till folkräkningen 1920. Deskattar dock inte andelen med visst socialt nårett högre utbild-ursprung somning sådanför skattning skulle de behövten inskrivningsuppgifternasummerafrån hela landet.
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851993:SOU3:5Tabell
med fäder ibland barn1924läroverk htallmännailärjungarandelSkattad Kapitel 3

män.Enbartoch näringsgrenar.socialgrupperolika

Socialgrupp

TotaltllllNäringsgrupp

0.890.010.9326.2Lantbruk
3.41.07.819.1hantverkIndustri

16.22.323.936.8 +sjöfartHandel
14.211.940.0Kommunikationstjm -.- 27.36.038.940.0militär +Civila tjm och - 29.326.145.5Ecklesiastika tjm -.- 35.536.1Fria yrken -.--.- 5.00.1829.2 4.4Totalt

inomvärdenvärden ochunderskattaderespektive+- över- paren-Not: anger
original.iskattningar notosäkrates

ande-vid handenskattningbättresannolikhet attmed allDahns ger
läro-över tillgickbörjan sekletfrån isocialgrupp Ipojkarlen avsom

industriidka-procent. störretill godsägare,Söner30verk motuppvar
till fä-officeraretjänst,privati offentlig och samttjänstemänhögrere,

vidöverrepresenteradesålunda kraftigtakademikeryrkenmedder var
arbetareomfattandeför socialgrupp lllandelMotsvarandeläroverken. -

lägrevissafiskaresoldater,jordbruk,industri, handel och samtinom
högadenär värt0.2 Detendast noteratjänstemän attprocent.cavar-
soci-tjänstemän ianställdaoffentligttillbland sönerlärjungarandelen

ochfast inkomsteffekten attvi kanskeHär kanIII.algrupp avav ense
offentliga sektorn.merit i denviktigutbildning envar

äreftersomlika intressanttotalsiffra är inteIIsSocialgrupp gruppen
återfanns lä-sönerjordbrukarnasså fullt 1disparat. Inte procent av

industriidkar-mindreoch dehantverkarnas8roverk och procent avca
socialgruppitjänstemannasönernaär intressantDet attatt noteranas.

dessa20, ävenandelar överposition medfördelaktigrelativthar omen
0chel-fadernhär effektTroligen viöverskattade. attkan en avservara

gymnasium.gått i realskola ellermodern själva harler
förändradesinteårskull studentenEftersom andelen togsomav en

beskriv-1900-talet13 vi gissaskulle kunnai början attsärskilt mycket av
också sekelskiftet.förär giltigningen ovan

frånstudentenoch vad blevstudentavhandling Vem blevsinI
försök skattaföre honom,liksom DahnSven Moberg, att1951 gör ett

snedrekryteringen. precis hansärMobergs metodsocialaden menmer
år 1930från 1920 ochjordbrukarhemandelen studenterskattning av

högre vär-Mobergpå redovisarDäremot1nära Dahns,ligger procent.

rimlig,5% verkarläroverkselever rätttotala andelen17 Skattningen denav
3,2%från sid. 15något låg. 1935:52Tab.siffror SOUEnligtmöjligen tog av

undersökningsåretårnågot 1924tjugo föredvs.födda 1901-05 ändem mer -- många förekuggadesvistudentexamen, utvet att examen.men
18 sid.Tab. 15.SOU 1935:52,

också speci-inkluderar19 sid. 55. Observera Moberg1951,Moberg Tab. 19, att
alstudenter.
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den för vissa mindre yrkeskategorier i socialgrupp SOUBeräkningar gjorda 1993: 85
Moberg och Quensel i SOU 1949:48 läroverksstudenterna år Kapitelav 1930 3av

ocksåtyder fäder vissamed akademiska sågatt professioner motupp
fyra söner studenten.tre taav

I analys utbildningen hemmavarandehos söner år,överen 15av
gjord årsgrundval 1930 folkräkning, Stenkan ocksåWahlund visaav
på skriande orättvisor mellan olika sociala Ur hans redovisa-grupper.
de material kan inte frånandelen viss socialgrupp övergått tillen som
högre studier beräknas direkt, relationerna ändå perspektivmen ettger

skillnaderna: de hemmavarande sönerna med folkskola hög-av som
utbildning härrördesta 66 från arbetar- och hantverkarhemprocent

medan inte fullt 2 frånkom hem där fadernprocent större företaga-var
eller likställd. Motsvarande sammansättning demre med studentexa-av

drygt 10 respektive procent.26procentmen var
Den tekniskt bästa beräkningen den sociala snedrekryteringen vidav

1900-talets första decennier gör Anders Nilsson i sin avhandling Stu-
diefinansiering och social rekrytering till högre utbildning 1920-1976
från 1984. är intressantDet Nilssonsatt skattningarnotera att de rela-av
tiva skillnaderna socialgrupperna emellan för de manliga årstudenterna
1920 ändåoch 1930 ansluter sig Dahnstill Nilsson inkluderar även
kvinnor, vilket gör bilden fullständig. återgerI Tabell 3:6 nedan vimer

förenklad sammanställning den socialgrupps-speciñkaen andelenav
studenter beräknad årgenomsnitt 1920 1930.23ett ochsom av

Tabell 3:6
Skattad andel manliga respektive kvinnliga årstudenter 1920-SOi olika social-

efter faderns yrke.grupper

Social bakgrund Män Kvinnor

Akademiker 39 11
Större företagare 25 6
Högre tjänstemän 15 4

Lägre tjänstemän 5 1
Mindre företagare 5 1
Jordbrukare 1 0.3

Arbetare 0.5 0.1

20Moberg och Quensel 1949, sid. 52-53.
31Wahlund 1942, sid. 24. Sifforna problematiskaär i den utsträckning det fö-
religger med socialgrupp korrelerad flyttning frånen uppväxthemmet.
Wahlund docksäger .... verkställdatt närmare analys har emellertid giviten
vid handen denna faktor någonkan spelaatt avgörande roll för här verkställ-
da jämförelser. påverkasSkattningarna också vissa barn fortfarande vidattavfolkräkningstillfallet går1930 i skolan. Det kan barnen i olikaärnoteras attåldrar, 68% årmellanär 15-20att och 19% år.men mellan 20-25 Siffrorna gäl-

sålundaler främst barn födda 1905-15.
22 Notera dock Nilssons siffror någottotaltatt lägreär därförsett de gälleratt
studentexamina studerandeän läroverket vilkasnarare Dahnsutgör bas.
23Tabellen är extraherad Nilsson 1984, Diagram 2.2 sid. 45-46 siff-ur ocha-g,ungefärliga.ärrorna
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SOU 1993: 85mönster för män ochsnedrekryteringen uppvisarsocialaDen samma
Kapitel 3utbildningschan-kvinnornaskönsskillnaden ärkvinnor den attstora-

1920-talet.sätt mycket lägregenerellt varser
läroverksstudieri Tabell 3:1-3:6 gäller allavisatsskattningarDe som

Är då universi-vi studerarannorlundastudentexamina. bildenoch om
gäller deBåde när detnej. Mönstret är detsammatetsutbildning och

såordning24 otvetydigt detär dockinbördes Detsociala klassernas att
vi-när gällerbland studenterna detselektion ävensocial attfanns en

högskolor. skattningardäremot ingafinnsuniversitet och Dettilldare
nivåer tillmotsvarande demsnedrekryteringen till dessasocialadenav

smådelvis beroende deavhandlar,för period viläroverk den attnu
på fördes oftasådana statistiken lokalt,vanskliga, delvisgörbastalen att

sådanfallstudentnationsnivå. i allaSnedrekryteringens attnatur var
frånövergångenvid folk-ägde redansociala sorteringenden stora rum

sålunda selekteradeden starkttill realskola blandskola stu-gruppen-
framstår universitetsutbilningselektionen tillsocialadendenter som re-

övergången tillmåttlig. hänvisa till Moberg skattarVi kanlativt som
års manliga läroverksstuden-huvudutbildning 1910blandakademisk

för tilltill akademiker och 64 barnför barntill 77 procentprocentter
m.fl.25arbetare

den sociala snedrekryteringenmellan skoltyper iSkillnader

förelåg avsevärd social snedrekryte-detVi kunnat konstaterahar att en
två sista detuniversitet under det förra seklets ochtill läroverk ochring

två statistik finns till-första decennier. Deninnevarande seklets som
långt ifrån rättrör sig i själva verketgänglig är exakt det grovaom-

ändåomfattningen är klar. Utöver dennabildenskattningar men av-
också olika skoltyper skildehur rekryteringen tillvi kunskapkan om

avseende social bakgrund.sig med
års socialaskolkommissions beslutsunderlag den1918I attnoteras

från tillallmänna läroverk starkt skiljer sig den denrekryteringen till
mellanskolan27 årVid läroverken utgjorde 1922 andelenkommunala

vid kommunala mellansko-arbetarsöner 8.6 samtliga elever;procent av
5.619.4 Lantbrukarsönernas andelarandelenlor procent. var pro-var

till10.8 När undersökningen begränsadesrespektive attcent procent.
fann ännu stör-Stockholm, Malmö Norrköpinggälla städerna och man

skillnader; för 8.9 respektive 33.2 Alldelesarbetare procent procent.re
snedrekryteringen till de kommunala mellan-klart är, den socialaatt

än till läroverken intebetydligt mindre och dettaskolorna att varvar
låg samhälleneffekt förra oftare i mindre ellerenbart deatten av

24 tidiga studierna rekryteringen till universitet WicksellutförligasteDe över är
1936 och Dahn 1936.och Larsson

25 sammanfattningen, tabell sid.1936, Xlll; 422;Se Dahn Kap. ävent.ex.
sid. 159.Moberg 1951,

också25 1951, sid. 159. Se SOU 1963:53,sid. 57-71.Moberg
27 generaldirektör BergqvistUndersökningen verkställdes Skolöverstyrelsensav
år i sid.1922-23.Resultaten Prop. 1927:116, 104.rapporteras
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landsbygden. Rekryteringen till de högre flickskolorna SOUuppvisade 1993: 85dåre-
social fördelning skevare än läroverken. Kapitelmot den till 3t.o.m.en som var

Vid sidan de allmänna läroverken ocksåfanns tekniska läroverkav
och handelsgymnasier begränsad behörighet för vidaresom gav en mer
studier, utgjorde ingångnaturlig till högre teknisk och merkan-men en
tilekonomisk förutbildning de tekniska läroverken speciellt efter ut-
vidgningen allmänna ämnen under l930-talet. årEnligt Dahnav var
1928 den sociala sammansättningen vid dessa specialläroverk ungefär
densamma vid de allmänna läroverken, med tendens till han-som atten
delsgymnasierna någotskulle dominerade frånbarn social-vara mer av

1.29 I Mobergs framstårundersökning de sociala skillnadernagrupp
dock betydligt mindre specialläroverken.vid Till del berorsom en
troligen pådifferensen Moberg analyserar studenteratt avlagtsom exa-

än lärjungar i utbildning. ocksåMoberg studerar försvars-men snarare
väsendets frånskolor, vilka militärstudenter någonutexaminerades i
större utsträckning först sedan mitten 1930-talet, och finner även därav

jämnare fördelning.socialen
När det gäller högre studier är frapperandedet hur olika den sociala

rekryteringen mellan olika utbildningsinriktningar. Vi kommervar se-
detta fortfarande gäller. Omkringatt mittenatt 1920-taletnare se ut-av

frångjorde ungdomar socialgrupp III 11-13 samtliga in-procentca av
skrivna vid Lunds och Uppsala universitet och Stockholms Göte-och
borgs högskolor, medan motsvarande andel bland läkarstuderande var

4 bland dem sedermera någotprocent, blev lektorerca under 7som
bland ofñcerskadetterprocent, bara lite Påsamt drygt 1 folk-procent.

skoleseminarierna, å andra sidan, utgjorde elever med detta ursprung
hela procent.34

Sammanfattningsvis förelåg det utöver den sociala snedrekryteringen
till högre utbildningsnivåer i alltsåallmänhet också sociala skillnader i
rekryteringen till olika utbildningsinriktningar. Oftast följer dessa ut-av
bildningarnas längd och därmed kostnaden för genomgå dem,att men
till viss del spelar uppvåxthemmets och, kan främst fadernsanta,man- re-yrkes- och utbildningstradition Sålundain. rekryteras officerare i-
lativt hög frånutsträckning underofñcershem, barn till affärsmän m.fl.
dras till handelshögskolor, akademikers barn väljer lärarbanan etc.

23 Ekström 1922; ocksåjfr Dahn 1936, Tab. sid.43, 140. Det bör noteras attde högre üickskolorna, vilka uttalat hade de bildade klassernas döttrar sommålgrupp, privata till följd flickor inte förränatt skolreformenvar av genom1927 ñck tillträde till de allmänna läroverken. Flickskolornas på-rekrytering
verkades måttligtendast kommunaliseringen 1930-talet se Kyle 1972.av
Privata högre och samskolor visade måhändamönster, ytterligaregoss- samma

Dahn sid.1936, 174 sid.och 181.accentuerat
29Dahn 1936, sid. 251-53, sid. 273-75, sid. 422.samt
39Moberg 1951, Tab. 8-9, respektive 13-14.
31Moberg 1951, Tab. sid.11, 38-39. Slutsatsen dock avhängigär det faktum att
denna utbildningskarriär främst tycks ha lockat till underofñcerare.söner
32Dahn 1936, sammanställningen sid. 422. För redovisning folkskol-en avlärarnas sociala bakgrund, vidare Tabell 3:9 och 3:10 nedan.se
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1993: 85SOUförändratssociala snedrekryteringendenharlHur
Kapitel 3

återge bildrätt tillförlitligagenomgången denkunnatVi har i avovan
1800-talets slut ochsnedrekryteringen vidsocialaomfattningen denav

vidärutöver har de-redovisat;tidigare studierbörjan1900-talets som
slutsatssig i detta avseende. Enskildeolika skoltyperhurmonstrerat

väl för dessatämligenutbildningsstatistiken fungerarärkan dra attman
föränd-på vill söka analyseranär vi basis dennaVärre blir det:syften av

tidigare anförda problemensnedrekryteringen. Desocialai den.ringen
medi olika sociala klasserföräldrartotala andelenskatta denmed att

förändringsskattningar. Ettålder förviktig stötestenutgöri vissbarn en
indelning i social här-ärviktigare problem denoch kanske attannat

undersökningar ochjämförbar mellananvänts inte varit attkomst som
valstatistiken ochutbildningsstatistiken iivaritinte densammaiden som

skattningar denfrämsta källorna förvilka är defolkräkningarna so-av
antalbefolkningen. 1900-talet harUnder helaiciala strukturen ett va-

Wicksell ochanvänts, där densocialgruppsindelningenrianter avav
anhängare.år har haft flest1936 konstrueradeLarsson

på basis utbild-förändringsskattningar gör viProblemen med att av
tidsperioder fak-begränsademed för vissaningsstatistiken undantag

sociala snedrek-när denuttala hur ochnästan inte alls kantiskt oss om
viär de brister hop-1900-talet detförändrats underryteringen en av-

finner vi ingenstudie. Därföri föreliggandetill rätta medkommapas
sträcker sigögonblicksbilder än deredovisa fleranledning att som

års skolreform,tiden för 19271920-30, dvs. tilltill ungefärfram trots
sådana.innehåller Vi skall iställetstudierdet finns antalettatt som

sociala snedrek-återge förändringen iuppskattningar dendenärmast av
månsvårigheter. görligastenämnda Igjortsryteringen trots ovansom

på uppskattningarsäker dessaförsöka bedöma hur grundvi därvidskall
vilar.

bestämdår föreligger1936 i sin helhetslutsatsenDahn drar att en
sekelskiftet bild ärHansdemokratisering rekryteringen sedan attav

Så 1949:48 och Moberg 1951i SOU33 använder Moberg och Ouensel en mo-
års akademikerutredningindelning;variant Wicksell-Larssons 1945difierad av

inskrivna vid univer-1947:25; statistikden rakt SOU SCB:sanvänder överav
år vilken bl.a. användsstudier började 195758,seriensitet Högre somm.m.

års 1963:53, indelningstudiesociala utredning SOU baseras1959 somenav
Härnqvists reservstudie SOUmodiñerade;Moberg och Ouenselsbygger

socialgruppering;valstatistikensindelning liknar1958:11 bygger somen
valstatistikens indelningutredning SOU 1971:61använder för U68:sGesser

levnadsnivåundersökningarna Erikson och AbergJohansson, 1970;rakt av;
Härnqvistindividualstatistikens data bl.a.variant denna;1984 har en egen av

in-Gymnasieutredningen SOU 1980:30 harstudie föroch Svenssons en egen
innehållerpåminner SEI-Wicksell-Larssons; SCB-datadelning senareomsom

jfr 1987,koder SCBt.ex. etc.
1936, SOU34 rekommenderas Dahn SOU 1936:34,intresserade läsarenDen

Ouensel 1949, MobergSOU 1948;42, SOU 1949:48,1944:21, SOU 1947:25,
SOUoch Ouensel 1958, SOU 1963:15.SOU 1963:531951, Israelsson samt

förändringreferenser till arbeten studeratObservera fler över1971:61. att som
iofficiella utbildningsstatistiken följerbasis datamaterial dentid andra änav

avsnitt.nästa
35Dahn 1936, sid. 419.
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den sociala sammansättningen läroverksstudenterna SOU 1993: 85ellerav var mer
mindre konstant mellan 1885 och 1897, påtagligtutjämnades Kapitel 3till 1915

någotoch ytterligare år 1924.36fram till Visst stöd för förändring ien
utjämnande riktning tycks Dahn studie Edin gällande lär-av en av

Ävenjungarna årvid gymnasierna 1906 1926.37och till universitet och
högskolor gårDahn utvecklingen jämnare socialatt motmenar en sam-
mansättning, fråni Lund sekelskiftet fram till 1914-16 och vidare till
1925-27, i Stockholm mellan 1914-17 1925-27,och i Göteborgsamt -
där dock socialgrupp III inte ökar sin andel mellan 1891-96 och-
1911-16. Däremot tycker han sig finna bara begränsad utjämning ien
Uppsala ingenoch vid Institutet.alls Karolinska

Speciellt fäster sig Dahn vid präst- offioerssöneroch inte ökaratt sin
rekrytering till högre studier, medan söner till lägre tjänstemän fr.a.
kommunikationstjänstemän, folkskollärare m.fl. gör Generelltdet. sett
får intrycket den industrialismen framväxandeatt medel-man genom

stårklassen tidenmed för störreallt andel eleverna i högre skolor,en av
på bekostnad traditionellt välrepresenterade ecklesiasti-av grupper som
ka tjänstemän främst präster lärareoch och officerare. Problemet är
naturligtvis de förra just bliratt större och därmedde au-grupperna att
tomatiskt kommer utgöra allt större andel genomgåratt demen av som
högre Likasåstudier. sker förskjutning mellan socialgrupp H och IIIen

till del verkar kunna förklarasstor lantbrukarna i IIsom attav grupp
minskar i antal, medan industriarbetarklassen i III växer. Vigrupp
uppfattar svårtdet mycket värdera dessa tidiga skattningarattsom av
den sociala snedrekryteringens förändring. Vissa resultat indikerar dock

faktisk utjämning under förutsättning kodningen är jämförbar,en att
vilket är mycket vanskligt bedöma.att

Wicksell och Larsson studerar den sociala bakgrunden bland nyin-
skrivna vid universitetet i Lund perioderna 1919-25 och 1926-30 och
drar någonslutsatsen större förskjutningatt med tiden de nyin-synes
skrivnas yrkesfördelning icke undergåttha under den tidsperiod, varom

fråga.39här är ocksåDetta är slutsatsen Mobergs analyser föränd-av av
ringen i den sociala sammansättningen studenter och specialstuden-av

1920-talet.under I dennester försök skatta den sociala snedrekry-att
behandlatteringen ovan stöds denna slutsats; 1 jordbru-procentca av

karnas barn och 2 barn till arbetare, hantverkareprocent lägreochav
tjänstemän såväl årstudenten 1930.411920tog Slutsatsen för-som om
ändringen 1920-taletunder är dock inte självklar. Dahns slutsats vis--

svårbedömdserligen är det skett utjämning frånatt sekelskifteten-
fram till 1924-27 ungefär, medan Mobergs siffror inte någontyder
förändring från år år1920 Bådatill 1930. kan dock korrekta efter-vara

35Se speciellt Dahn 1936, sid. 101-104.
37Edin 1928.
33Dahn 1936, Tab. 121-122för Lund, Tab. 126-127för Stockholm, Tab. 129för
Göteborg, Tab. för133 Uppsala, Tab. för137 Karolinska Institutet.samt
39Wicksell och Larsson 1936, frånTab. 10,citatet sid. 49.
49Moberg 1951, Tab. 16.15-
41Moberg 1951, Tab. 19.
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1993: 85SOUförsämradefick snabbtpå jordbrukarbarnindikationerfinns attdetsom
Kapitel 3sjunkandemöjligen1920-taletslutetiutbildningsmöjligheter p.g.a.av

iödeockså röntearbetarbarnjordbruket och sammailönsamhet att
Såkrisen.42ekonomiskadenmöjligen synes1930-taletbörjan p.g.a.av

från arbe-egentligadebakgrundmedläroverksstudenternaandelen av
år 1937,år 1930 ochmellanminskathantverkargrupperna haochtar-

ofta-härkomst alltdennamedbarnberoendeheltinte attdelvis men
tolkningalltså möjligspecial-läroverken. är attDettillsökte sig enre

världskrigetsfrån, förstasäg,minskadesnedrekryteringensocialaden
ökatemporärtsedanför1920-talettill slutet attframochslut av --

igen
socialatroligt denganskaär detutbildningsstatistik attbefintligEnligt
underoch1930-taletslutetminskarsedansnedrekryteringen mot av
arbe-andelen1950 årår 1937 ochför attskattning1940-talet. Mobergs
vilkettill 4från 2 procent,ökar procentstudententarbarn catarsom

antalsmässigt ävenbl.a.utjämningavsevärd ommåste enanses vara
tidsperiod ökarutgångsnivå.45låg Underfrånökningen sker sammaen

vilket3från till1.5 procent,studentfrekvens procentjordbrukarbarnens
sned-socialadenpåtaglig minskningtotaltbildenstyrker sett avenav
1943sammansättningensocialarekryteringen studie denI avaven

universitetsutred-års1955på uppdragårs gjordstudenter,1952och av
årsutjämning. studie-1959påteckenytterligarefinnerning, enman

universi-vidnyinskrivnapå sättliknandejämförutredningsociala
år Resul-196061.nybörjarerespektiveår 1953,1947 ochtethögskolor

jordbrukar-både ocharbetarbarnförutjämning,socialförtalartaten en
underminskadesnedrekryteringensocialabarn. denSlutsatsen att

Tab. 10,1936,Larssoni Wicksell ochför 1931-32inskrivningsstatistiken4 Se
lågkonjunktu-förtypiskuppgången inskrivningaritotaladär densid. 48-49, - 13-23sid. nästan1936,Wicksell och Jernemansesekleti början av -rerna Förkla-tjänstemän.akademiker och högrepå till direktörer,faller barnhelt

1930-talet ibörjanoch1920- termervid slutetrekryteringen avtillringar avav
sid. 491936,såväl Wicksell och Larssonkonjunkturerekonomiska avmm. ges

sid. 54.1951,Mobergsom
sid. 48-Tab.1951,15-16; MobergTab. samt1949,Ouensel43 ochMoberg

något representeradhelhetlllsocialgruppdock94. Notera mer51, att varsom
Mo-relativt 1929-30specialstudenterna 1939-43inklusivebland studenterna

16.1951,Tab.berg
välståndshöjning förkraftiginnebar rätt1920-talet44 Vi härkan attnotera en

situeradeockså relativt bättreförmöjligenochi realaarbetarklassen termer
1941.Heckschergrupper

lösaganskagrundvaldockslutsats,45 1949 drarOuensel resone-avsamma
mang.

intetroligenutjämningbilddenna45 varkanDet värt attnoteraatt av envara utredningårs studentsocialaavhandling. 1946Mobergsomfattad föreallmänt
och lik-från arbetaresocialgrupp lllrekryteringenår 1948beklagar attt.ex. åren,tiosistaomkring under dehållit 6% trotssig konstantställda i settstort

arbetarklassensvenskakommit denstandardhöjning, ävenmaterielladen som tillrekryteringenför sigi ochgälldeUttalandetsid. 16.1948:42,SOUtill del
inrättandetfrånvaron utjämning trots stats-tolkaruniversitet, avavmanmen utbild-lägrehuvudsakligen skerså snedrekryteringenår 1939stipendier att

ningsnivåer.
Tab. 12.1958,47 OuenselIsraelsson och

också sid. 70-71.jfrsid. 56,11:5,43 1963:53,Tab.SOU



1950-talet ocksåkan dras historisk studie över SOUnyinskrivna 1993:vid 85av en
universitet.Lunds Kapitel 3

Även tolkningen de nämnda frånresultaten för periodenom av ovan
slutet 1930-talet fram 1950-talet inte är alldelest.o.m. enkla, pekarav
ändå pådet den socialamesta snedrekryteringenatt minskade. Vi kan
dock inte säga när minskningen starkast, eller utvecklingenvar som om
varit jämn.

När vi flyttar fram perspektivet till 1960-talet, är intedetnu huvud-
sakligen de offentliga utredningarna fråganstuderar socialsom om
snedrekrytering Statistiska Centralbyrån viautan löpande utbildnings-

Årstatistik. 195657 började SCB årligpublicera statistik över inskrivna
till universitethögkolor serien Högre studier och under 1970- och
1980-talen publicerades antalett stort den socialarapporter sned-om
rekryteringen.5°

De flesta SCB:s brister i derapporter avseenden beskrivitsav som
Man har bara kunnat studera den socialaovan: sammansättningen

gåttbland dem vidare till högre utbildning och har därmed intesom ve-
förändringen itat dessa påandelar berorom storleken vissa socia-att av

la helt enkelt förändras över tid; och omläggningen frångrupper den
gamla koden för social bakgrund den s.k. HS-koden till den moder-

socioekonomiska gruppering den s.k. SEI-kodennare har skapat pro-
blem med jämförelser tid.51över

Med reservation för dessa problem ändåverkar det klart den socia-att
la snedrekryteringen till universitet och högskolor minskade under

49 Weibull 1968, Tab sid. 126. l denna intressanta studie, sträcker sigsomfrån framgår1870till 1960, den förändringenstörre åratt sker mellan 1950och
då1960, arbetarbarnens andel de nyinskrivna frånökar 6% till 12%, ök-av enning väl torde överskrida motsvarande ökningsom arbetarklassens storlek iavbefolkningen. Samtidigt ocksåökar jordbrukarbarnens frånrepresentation 9%

till 12%, vilket pekar kraftigrätt utjämning eftersom antalet lantbrukareen
under period torde ha minskat.samma
50Några de viktigare är SCB l976a; 1979a;1980a;1985;av l992a, Utbild-samtårsbokningsstatistisk årett antal med början med den mycket informativa vo-lymen 1978. Fler referenser till SCB:s publikationer står finna i bl.a. 1992attårs Utbildningsstatistisk årsbok.
51 Genom riksdagsbeslut började SCB hämta in inskrivningsuppgifter där--ibland faders frånyrke åroch med 1937. Bortfallet bland dessaökade dock-markant under 1970-talet och till slut upphörde denna årstatistik 1976. SCB
ñck därefter söka uppgifter studerandes sociala bakgrund via register, fram-om
för allt folk- och bostadsräkningarna Fob. Därvid tvingades ellerman mermindre ändra kodningen social bakgrund eftersom den är annorlunda iav öv-
rig officiell statistik. Nackdelarna med förändringsskattningar försvåratsatt

ändå tilluppvägs del åren,SCB destor justattav senaste utnyttjaattgenomuppgifter i Fob, kommit ett närmare väl fungerandestort steg statistik överenden sociala snedrekryteringen. Tillkomsten årskursdet s.k. år9-registretav
1988har ytterligare förbättrat den offentliga statistikens möjligheter kor-att gefrågorrekta förändring tid.översvar Det samarbeteom utredningensomhaft med SCB det gällernär datamaterial ocksåhar resulterat i förbättrade möj-
ligheter sådanatill retrospektiva studier; därom i Kapitelmer
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1993: 85SOU1970-talet.52 gällerNär detförsta delenunderkanske1960-talet och av
Kapitel 3säker.53utjämningen likainteär dockstudentexamen

denofta tolkatsfrån 1980-talet har1970- och attStatistiken so-som
nästan blivitdetintrycketoch vi harsnedrekryteringen ökade attciala

låtersådan sigså slutsatsfallet.sanning är Enallmänt omfattad atten
utbildningsstatisti-utifrån publiceradehittillsdendrasknappastdock

på politiskt vik-deninte heller kunnatken.54 denDessvärre har ge svar
sociala snedrekry-års förändrat denhögskolereformfrågan 1977tiga om

frågor återkommer vi i Kapitel S ochTill dessateringen.
får studium analysernärmareviSammanfattningsvis ut-avavgenom

hög-snedrekryteringen tillbild: socialaföljande denbildningsstatistiken
Medanminskande.1900-talet,avsevärd under ut-utbildning menvarre

är oklar, verkartill 1930-taletbörjan och framvecklingen vid seklets
1950-1940-, ochförhållandevis belagd undervälutjämningen vara

änl960-talen.55 därefter vi inte mycketUtvecklingen annat attvet om,
varitförändringar knappasteventuella stora.

Överlag föränd-också vilken takt eventuellaivi kunskapsaknar om
frånsvårtgått. Därmed är detsnedrekryteringensocialai den attringar

utbildningsrefor-huruvidasig deutbildningsstatistiken uttala storaom
grundskolaårs införandetskolreform,1927 samtavmerna -

högskola undergymnasium ochliksomomorganiseringen denna, avav

från utgjortm.fl. 1960-61arbetare52 högskolestatistiken ökarI attgruppen
yrkenför okodbarajusterat1963:53,Tab. 11:4,alla nyinskrivna SOU14.9% av Samtidigt mins-24.sid.SCB 1976a,Tab. 3.1,ha utgjort 23.4%till 1972f3att

akademiker,från deñnierathärsocialgrupp landelenkade gruppernasom- från till 41.8%. Dettjänstemän 48.6% ärdirektörer och högreofñcerare, - socialapåtagliga universitetspopulationensförändringdennauteslutet att av
yrkesstrukturen; dettill förändringar ihärledassammansättning skulle kunna

till vilederförskjutningen i yrkesstrukturentroligt attär snarastatt un-t.o.m.
registreras.utjämningenderskattar som

års ingenframkommerstudenter53 statistiken 1957, 1962och 1967I över stor
SCBsammansättningen SCB Tab. 3.1 och 3.4;sociala 1979a,förändring denav

akademiker och arbe-mellanMöjligenutjämnas skillnadernaTab. 2.6.1976a,
å representerade blandsidan alltblir andrahögre tjänstemän mertare, men

visarsnedrekryteringensocialaskattningar denstudenterna. Andra enav
åt-från gymnasiummotsv.,allmäntutjämning det gällertydlig närrätt examen

skattningarår Diagram 5. DessaSCB 1980a,mellan 1967och 1973minstone
tvådärför olikametodproblem, inte minstbehäftadeemellertid med attär stora

från inskriv-Samtidigt resultatensocial bakgrund används.kodningar gerav
förrefererade indirekt stöd slutsatsenuniversitethögskolor,ning till omovan,

gymnasiet.social utjämning ävenen
och i början54 i 1970-taletsnedrekryteringen ökade slutetSlutsatsen att avav

föreliggande betän-författarna tilli 1985.1980-talet dras bl.a. SCB Den ena av
för denna slutsats myck-2tidigare Jonsson 1988,Kap. ärkande har varnat att

frågandetaljeradeKapitel 5 analyserosäker. I presenteraset svar omsom ger
1980-talet.snedrekryteringen förändrades under 1970-och

55 snedrekrytering 1950- och 1960-taletminskad social underBilden av en
i börjanvid universitet högskolorstudie inskrivna ochstyrks Gessers avavav

Härnqvists re-Tab. 6-7. använder1950-talet 1968-69SOU 1971:61, Gesseroch
jämför den officiellafödda och medservstudie SOU 1958:11, 1934,dvs. män

år socialgruppernas andelarinskrivningsstatistiken för han skattar1968-69där
många,från levnadsnivåundersökningen härfelkällorna1968. även ärAven om

socialgrupp hade enligt den-utjämning. lzsbarnresultatet markanttyder en
gånger så börja univer-hög sannolikhetanalys i slutet 1950-talet 28 attavna

avstånd vilket i 1960-taletslutetrelativt socialgrupp lllzs barn,sitet ett av
gånger.till inte fullt 9krympt
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de decennierna kunnat bryta hävdvunnasenaste SOUutbildningsbarriärer. 1993: 85-
Den officiella utbildningsstatistiken är dock inte den Kapitelenda källan till 3
kunskap detta. De urvalsundersökningar beskrivs i nästa avsnittom som
utgör det viktigaste komplementet.

Från3.1.2 utbildningsstatistik till urvalsundersökningar

Undersökningar slumpmässiga urval befolkningen förhållan-ärav av en
devis företeelse. När frågandet gäller social snedrekryteringsen ärom
den första urvalsundersökning är riksrepresentativ, Härnqvists re-som
servstudie årutfördes 1956.55 Den omfattade fjärde pojkesom var som
år 1945 gick i folkskolans fjärde klass, totalt IOIOOO individer, ochca
därutöver urval realskole- och gymnasieelever.57ett Eftersom nästanav

ingåralla i årurvalet är födda 1934 kan bästdet beskrivassom ettsom
alltsåkohorturval, årsklass.undersökning För dem ingicken av en som

i undersökningen inhämtades uppgifter social bakgrund, betyg ochom
utbildningskarriär.

HärnqvistsI studie överkommer problem, nämligenett stortman att
skatta andelarna bland fäderna i olika socialgrupper jämföraattgenom
utbildningsstatistikens uppgifter med andra källor, folkräkningar-t.ex.

När vi någorlundadrar slumpmässigt fårettna. stort urval vi deten
hela korrekt bildtaget sannolikheten vidare till högre studier iattav
olika sociala grupper.58 Det Dahn och Moberg med möda för-som stor
sökte skatta frånandelen barn arbetarhem, jordbrukarhem, akademi--
kerhem fårstudenten såtar säga automatisktm.m. medsom attman-
detta urvalsförfarande. Härnqvists skattning 49 social-att procent av

I-barn födda 1934 avlade studentexamen, medan integrupp fullt 5 pro-
övriga barn gjorde såledescent det, kan betraktas säker.59av som

dåOm vi tillgånghade till antal kohorturvalett förslagav samma en
längre period det inte svårtsärskilt beskriva förändringenvore att av
den sociala snedrekryteringen. Av olika sådantskäl är svårtprojektett

genomföra, alldeles frånatt bortsett den första studien gjordesatt rätt
in 1900-talet. Blandsent krävs kontinuitet i den forsknings-annat

eller organisation för undersökningarnasannan genomfö-som ansvarar
rande, kontinuitet i finansieringen.samt Trots så-de problemen som
lunda funnits, har ytterligare fyra kohorturval dragits, nämligen demav
55Härnqvist 1958.
57För beskrivning urvalsförfarande Härnqvist 1958,en Del Ur-av mm, sevalet riksrepresentativt,är med det inte individurvalär delvisett utan ett stra-tiñerat urval skolklasser.av
53Det kan sådanvärt vi fåratt notera inteatt metodvara korrektgenom en enbeskrivning den sociala sammansättningen befolkningen vidav tidigareav entidpunkt. Om det inte föreligger alltför sociala skillnader i fertilitetstora och

vi inte dras med fårsystematiskt bortfall, viom ett dock bra uppfattningen avden sociala sammansättningen bland oftast år.tidigaremän, Erikson 1971,
sid. fann27 relativt godt.ex. överensstämmelse mellan mellan andelenen fä-
der i olika socialgrupper enligt levnadsnivåundersökningen 1968 och motsva-rande andelar i tidigare folkräkningar och Mayer 1979 erhöll liknande resul-

vid studier tyska data.tat
59Härnqvist 1958, Tab. 22, sid. 47.
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1993: 85SOUIS, barnIndividualstatistikprojektetår 1953 i samt1948 ochfödda av
Kapitel 3någotUGU-projektetm Urvalen harår s.k.och 1972 i det1967födda

inkluderarriksrepresentativaochkaraktär, är alla samtolika storamen
också grundskoleupp-i SCB:sfinnsDärutöverbåde kvinnor.män och

1963, ävenfrån årskullarna 19591958, ochstickprovföljningar men
studiernafrån de Övrigaurvalsförfarandetsigskiljerhär

medöver problemeturvalsundersökningar kommervi i dessaMedan
fortfarande detfinnssocialgrupper,föräldrar i olikaskatta andelenatt

sociali klassificeringenjämförbarhetenproblemet kvar:andra avstora
använts i dekodningsschemainteTyvärr harbakgrund. ovansamma

försvårar förändring. Denanalyseravsevärtstudierna, vilketnämnda av
båda IS-materia-mellan deär säker, är dengöravi kanjämförelse som

1953.52 vi jämförrespektive När1948föddamellan demdvs.len, grup-
tydligtär dettjänstemän med arbetarehögreakademiker och attpen

gymnasielin-teoretiskatill längresnedrekryteringen minskatsocialaden
övergång tillnär gällerjerf3 lika tydlig detutjämning är inte tra-Denna

års ålder kan bero sned-22 Dethögskolestudier före attditionella
också på denupp i utbildningssystemet,flyttatrekryteringen attmen

direktövergång från högskola.gymnasium tillkraftig vidspecielltär
studiefinns deticke-riksrepresentativa kohorturvalgällerNär det en

jäm-snedrekryteringen i Stockholm. Isocialaförändringen i den enav
1925omkring och Metro-studie barn föddaGunnar Boaltsförelse avav

finnasäven det kan1953 framträderföddapolit-projektets kohort om-
påtaglig utjäm-social bakgrundklassificeringenmedproblem enav -

gymnasium.65övergång tillgällernär detning

institutionen, Göteborgsvid pedagogiskavarit50 IS-projektet, baseratFör som
Utvärde-UGU-projektet1973: FörHärnqvist och SvenssonUniversitet, se

lärarutbildning i Stock-förtill HögskolanUppföljning, kopplatring Genom
EmanuelssonGöteborgs universitet,institutionen vidpedagogiskaholm samt se

1981.
mellan urvalen 1948,presentation jämförelse1979b. och61 1978; EnSCB

1980.Härnqvist och Svenssonoch 195919581953,samt gesav
erhålla jämför-för62 materialenförsök kodagjorts lovvärdaDet har attatt om

från till-dock inte ha kunnattid. omkodningar tycks görasbarhet Dessaöver
sådan jämförbarhet. Re-yrkesuppgifter fördetaljeraderäckligt garanteraatt en

i Härnqvist ochförändring kohorterklasstrukturensdovisningen överav
1987, Tab. 11:2,isid. 16 och Reuterberg och Svensson1980, Tab.Svensson

fördefinieradeförtjänstemannagrupperna snävtsid 102 tyder äratt yngre
klasskodningar motsvarandeorts bl.a. medjämförelser har härkohorter av

levnadsnivåundersökningarnas material. Därför tenderarikohorter man san-
något grundskola-för snedrekrytering med SCB:sregistrera högnolikt att en

lS-materialen.material jämfört med
Övergångsfrekvenserframgår både vi enklaräknar63 Utjämningen klart när

från akademikerhögre tjänstemannahemför pojkeoddskvoter. Oddsetoch en
inte det rela-gymnasieutbildning snararevidare till längre göraän attatt

födda detarbetarpojkar för dem 1948;odds för 14:1tivt motsvarande är över
siffror för flickorfödda Motsvarandetill mindre för dem 1953.sjunker 11:1än
utifrånnågot Tabell IllBeräkningarna gjordarespektive drygt 8:1.13:1är ca

i bilaga till 1980:30.Tabell V SOUoch
54 Fig. jfr 4.2.1987, 7.1; Tab.Reuterberg och Svensson
55 utförliga-4. studieBergryd, Boalt och 1988, Tab. BoaltsJanson presenteras

i avsnitttill Metropolit-projektet 3.2.5.i avsnitt och referenser3.2.1 gesre
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Alternativet till upprepade kohorturval är SOUdra riksrepresentativt 1993: 85att ett
urval den befolkningen åldrar.alla sådanti Om Kapitel 3urval kanav ettvuxna
göras tillräckligt kommer bådaöver destort metodproblemenstoraman

diskuterats Man kan dels beräkna hur hög frånandel barnsom ovan. av
olika sociala klasser och olika födelsekohorter gått vidare i utbild-som
ningssystemet, erhållerdels klassificering socialman en gemensam av

åldersgrupperbakgrund eftersom alla studeras samtidigt. finnsDet dock
andra sådantnackdelar med förfaringssätt. måste frågaManett in-t.ex.
tervjupersonerna deras utbildning och uppväxtfamiljens socialaom om
tillhörighet retrospektivz i efterhand vilket gör för de äldsta iatt ur-- -

liggervalet långtdessa händelser mycket tillbaka i tiden. Minnesfel kan
därmed uppkomma. Dessutom kan själva urvalet bli skevt dödlighetom
eller utvandring sker systematiskt med avseende social bakgrund och
utbildning. sådanaDet är dock troligt felkällor inte har särskiltatt stor
betydelse när det gäller studera förändringenatt den sociala snedrek-av
ryteringen över tid. Ett praktiskt-ekonomiskt problem är allvarliga-nog

det är mycket dyrt inkludera människoratt antal födel-re: ett stort per
sekohort och därför blir skattningar förändring oprecisa.av

tvåI Sverige finns undersökningar påbygger jämförelsevissom stora
urval den befolkningen innehålleroch uppgifterav vuxna som ut-om
bildning och social Bådabakgrund. har fördel de haratten genom
gjorts gångerupprepade detta möjliggör faktiskt studiet förändring.av-
Den är levnadsnivåundersökningarna LNU vid Institutet för socialena
forskning, vilka årgenomförts 1968, 1974, 1981 1991.66och Den andra
är SCB:s undersökningar levnadsförhållanden ULF årli-gjortsom som

från år 1974.57gen
I analyser gjorts påJonsson LNU- och ULF-data har föränd-som av

ringen över tid skattats analyser samband mellan social bak-genom av
grund och utbildning för äldre och kohorter. långaNär detyngre per-
spektivet analyseras framträder påtaglig minskning den socialaen av
snedrekryteringemös Söner frånoch döttrar jordbrukarhem och arbetar-
hem speciellt där fadern hade okvaliñcerat yrke harett knappat in
tjänstemännens framgårbarn. Här också den sociala snedrekrytering-att

tidigare kraftigare för flickor något stödsen vissavar andrasom av-
analyser den under deatt decennierna varit densammamen senaste-
för flickor och pojkar. Den sociala utjämningen bådaförhar könen
främst skett lägre utbildningsnivåer övergången fråni obligato-t.ex.-
risk utbildning någontill vidare teoretisk där snedrekryteringen tidi--

kraftigast. Resultaten påtyder utjämningengare var som skett underatt
delar 1900-talet,stora urvalsstorlekarna har inte någramedgivitav men

precisa skattningar tidpunkten för denna.mer av

Åberg55 Se Johansson, 1970; Erikson och 1984; Fritzell och Lund-samt
berg 1993. Bruttourvalet är 6 000 individer årmellan år15-75 18-75 1991.ca
57Vogel mil. 1987. Bruttourvalen för ULF-undersökningarna 1976-79var ca000 individer11 hushållsansats,med därefter ungefär mångahälften med in-
dividansats. Det kan ocksådet genomfördesnoteras ULF-undersökningar åratt
1974och 1975,vilka dock kan våraanvändas för syften.
53Jonsson 1988, Kap. 2 analyserar LNU-data. En -omgång-analys fyra ULFavi Jonsson 1992; l993d.presenterasar
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1993: 85orsaker69 SOUsnedrekryteringenssociala3.2 Den
3Kapitel

ef-före ochskriverkritikersnedrekryteringens straxvadvi studerarNär
avanceradär särskiltinteanalysenvi ävenfinnersekelskiftetter om --

Folk-ojämlikhet.missförhållandet: ekonomisktillorsakuttrycktklarten
Ändå läro-rika.för deläroverkenfattigskola ochskolan varvarenvar

väl-hemmansägare ochspecielltkostnadsfria ochverken i merstort sett
låta någonmöjlighethafthatordemed barn attarbetarebeställda av

statistiken,också samtidavisas denvilketi läroverksönersina av
för lä-kostnadenfrån visarsekelskiftetsammanställningovan. attEnse

afgift ochen ringaterminsavgifteri formnio klasserroverkets av
årsinkomsten för4utgjorde drygtgenomsnitti procentböcker ar-enav

mångaochjordbrukarbarnförDärtill komjordbrukare.eller ar-betare
troligenvilketlogi,och storutgifter för kostbetarbarn samt var en-

respektive förlustarbetarfamiljerföruteblivna inkomster ar-avpost -
jordbrukare.7°betskraft för

utbildningskostna-ställning, de modestaekonomiskaföräldrarnasAtt
demonstre-utbildningsmöjligheterviktig för barnenstillderna trots, var

års skolsakkunni-på 1927från år gjord uppdrag1920studiei avenras
läroverk.allmännastudieunderstöd vidförslaganledningi omavga

härledasz3:7Från studie kan Tabelldenna
alltsårekryteradesläroverkseleverallaän 72mindreInte procent av

inkomsterna,högstafamiljerna med defrån tiode drygt procent en-av
tillfjärdeNästan3:7.grova i Tabellden skattningenrättligt sonvar

1lite drygtmedan baratill läroverk,gick vidarehöginkomsttagare pro-
det.anställda gjordedenio tiondelartill övrigabarnencent avav

Tabell 3:7
fadernsefter inkomst-1920läroverk htallmännaandel lärjungar iSkattad

Enbart män.grupp.

Inkomstgrupp

Låg TotaltMedel Hög

100.011.254.5 34.1inkomsttagareAndel av

100.012.7 72.015.3vid läroverkAndel lärjungar

Övergångsfrekvens, 3.824.11.4läroverk 1.1

referen-sporadiskastudier, medsvenskaavsnitt behandlas enbart59 följandeI
genomgång internatio-denfullständigforskning.internationell Entill avser

sammanfattningutredningens tidsram. Eninte inomlitteraturen rymdesnella
Erikson ochutredningens specialrapportersådan iforskning dock en avgesav

1993b.Jonsson
Örström70 1900.

byråchef andelen lär-skattarEdv. Göransson,71 Undersökningen, utförd av
från terminsavgift inedsättningfrån uppgifterolika inkomstskiktjungar om av

utifrån års folkräkningskattas 1920inkomsterutbildningsstatistiken. Fädernas
frånår Bilaga seextraherad 2agamla. Tabellenuppgifter för är35-65män,

22-23 i 1929:6.sid. SOUäven
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liknande,En skattning ocksåñnns årför 1930. SOUDen stöder 1993:grov, slut- 85
starkt sambandsatsen ett mellan föräldrarnas inkomst Kapitelom 3och barnens

utbildningsmöjligheter. Möjligen hade fortfarande årde 1930 för-stora
delarna för frånbarn höginkomsttagargrupperna ändå minskat under
1920-talet.

I riksdagens skrivelse angående års1927 skolreform heter det vissaatt
starkt framträdande brister i bestårskolsystemet i att:

I. Det nuvarande skolsystemet ställer faktiskt de barn, utgåsom
från ekonomiskt hem, i mindre ställning medsvagare en gynnsam

påavseende möjligheten erhålla högre undervisningatt än de mer
burgna hemmens barn

Det nuvarande skolsystemet är organiserat med särskild hänsyn
till städernas och de större samhällenas förhållanden missgyn-men

i hög grad landsbygdens 73befolkning.nar

Denna tolkning, där uppväxthemmets ekonomiska situation och geo-
grafiska belägenhet speciellt tätortsgrad framhålls, är grunden för 1940
års skolutrednings betydligt elaborerade bild mekanismerna bak-mer av

snedrekryteringen. Man börjar med diskuteraom problemet i städer-att
Där avstånd fråntar enkel tolkningna. i ekonomiskaman en termer

och för komplement in familjetraditionett och föräldraambitioner.som
Bland hänvisar till:annat man

... ekonomiskt välsituerade hantverkare och lantbrukare, pâsom
grund tradition och läggning icke haft påtankeav skicka bar-atten

till högre skolor. Vad för snörmakarenen Lekholm sigsom ter som
originell idé är för fattig prästänka ien stad självklaren samma en

plikt 7 5barnen.mot

Därutöver lokala eller regionalaatt traditionermenar och orien-man
teringar olika näringsgrenar påverkarmot rekryteringen till högre stu-
dier. Domkyrkostäderna Strängnäs och Skara kontrasteras här mot ar-

77 Tabellen visas Alva Myrdal 1944, sid. 422 ochav är in-sammansatt avkomstuppgifter för fäder år frånöver 40 folkräkningen år 1930publicerade avErland Hofsten och utbildningsstatistik presenteradv. Wicksell ochav Lars-avi SOU 1936:34.Vi vill understryka denson osäkerhet vidlåderstora jämfö-somrelsen vi saknar tillräcklig information tillvägagångssätten basta-om samt omlen för kunna bedöma reliabilitetenatt i ,skattningarna; den betraktades också
samtida forskare mera demagogiav än vetenskap Ouenselsom 1948,sid. 285.

ändåFörsöker vi lågaskapa medel- och höginkomstgrupp ungefären en en avliknande proportioner i Tabell 7 blir resultaten dessa:som 18%ovan, stu-ca avdenterna frånkommer låginkomstgruppen ca 67% alla fader med känd in-avkomst, från19% kommer medelinkomstgruppen 22%ca och 62% rekry-cafrån höginkomstkategorinteras som 11%.utgör Den kategorin ärca senarehelt jämförbar proportion samtliga inkomsttagaresom och minskadeav repre-sentationen bland studenterna från Även72% till 62%. med hjälp av en grovanalys denna såledeskan påvisaklartsom samband mellan föräldrarsman ettinkomst och barnens utbildning, och detta samband existerade såväl åratt 1920år 1930.som
73Citerat i SOU 1944:20,sid. 95-96.
74SOU 1944:20,sid. 96-97.
75 SOU 1944:20,sid. 97. Romanen snörmakare fårLekholm idê, skrivenenGustaf Hellström, beskriver hurav enkel fårsnörmakare förflugen idéen enoch bestämmer sig för sinsätta bror iatt lärdomsskola.yngre
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851993:SOUEskilstuna.76Norrköping ochbetarstäderna
Kapitel 3års Skolutredningockså 1940i ettfinner resone-Intressant mannog

kul-kallaskommitsociologisk litteratur attidet senaresomommang
till barnhänvisarUtredningennedan. attmer dettaorsakerturella om

förestöd ävensamhälletsbehöverhembildadefrån mindrebokligt
olika slag,hämningarbortarbeta...förskolåldern bland att avannat

rikta de-föreställningskrets,iakttagelseförmåga, vidga derasskärpa deras
tillmöjligheterökadeföreslås skoltidenunderordförråd ... Vidareras

medi lokalerledningläraresunderhemarbeteochläxläsning annat
bokfattigatrångboddafrån ochbarnkompenseraföralltbibliotek, att

hem.77
långaskolutredningen debarnlandsbygdensgäller noterarNär det

arbets-avvarandeochinackorderingförkostnaderna avrestiderna samt
vikti-deproblemenekonomiskadejordbrukarevissakraft för ses som-
spri-ochskolorganisationenåtgärder förändraärtillFörslagen attgaste.

stipendieverksamheten.utökageografiskt,utbildning atthögre samtda
ochÄven ekonomiskadeutredningårs studentsociala att1946 menar

också dettaviktigaste. reformerärDetär dehindrengeografiska av
1940-underhandfastaorganisatoriska, är deförutom deslag mersom,

statsstipendierinrättandetbarnbidrag,införandet1950-talet:och avav
lä-friautbildning,sekundärspridninggeografiskläroverk, ökadför av

lik-utredningenstudentsocialaSkolmåltider Menochromedel m.m. -
också fakto-andraförårs skolutredning1940 ett omresonemangsom -

läro-attitydföräldrarnas gentemotrer.79 Framför allt attnoterar man
ärvälsitueradeekonomisktförutom dedetviktig ochverken är att

attitydpositivfolkskollärare harochyrkesutövareakademiska ensom
socialaföräldrarnasutbildningåo Utbildningszradition ochhögre am-till

Därutöversålunda ekonomiska villkoren.debitioner kompletterar pe-
snedrekryte-socialamekanism bakom denpåutredningenkar en annan

yrken.lärdautbildning ochhögrenämligen kännedomenringen, om
förmodaruppbackning,ekonomiskstudietradition eller man,Barn utan

yrkesmiljö-införosäkerhetbegåvning visa allmänkommer att nyatrots

ochmellan Skaraskillnadernariktigt inserinte75 verkar detHär attmansom berorskillnaderindividuellaeffektaggregeradNorrköping kan somavvara en högutbild-medenkelt fler barnfinns heltdetorsakernanämndatidigarede
fak-skrivningenSamtidigt tyderdomkyrkostäderna. attföräldrar i manade

allmänomgivningseffekt, dvs.finns ut-hävdar det atttiskt därutöver enatt en
inteföräldrarsigmed barndrarsamhällebildningstradition i även varsett

sådan tradition.harsjälva
sid. 101-102.77 1944:20,SOU

ekonomiskadeargumenteringen för brytakanske starkaste78 den attFör
1942.Asbrink1940-talet,underfördesskrankorna sesom
Kap.sig SOU 1948:42,Genomgången nedan baserar79

atti-visarBoalt inte1942. Det kantill Boalt30 hänvisar attnoterasHär man
kringteoretisktförempirisktbetydelse etttydernas resonemangutan snarare

reformoptimism föllnågot naiva,ändå kanskebegripligt hans,Det ärdetta. att
studiebe-verkligensamhälletVillskolkommissionen i smaken: taga vara

måste bringa allaförsta handidetsamhällsklasser,gåvningarna i alla sam-
allayrkeslivet. Närförförstå betydelseskolutbildningenshällsklasser grup-att

genomförasnabbtdetill kommafått inställning skolorna,rationell attenper samhällsklasserallautbildningsmöjlighetergodareformer, sammasom ge
sid. 83.Boalt 1942,
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er och tveka inför relativt okända akademiska yrkesbanor, SOU 1993:medan 85stu-
fråndenter högre socialgrupper är förtrogna med fråndessa Kapitelredan sin 3

hemmiljö.
Resonemangen i 1940-talets utredningar framstår insiktsfulla,som

är ändåde hypotetiska. Vid den tidenmen hade föga intresse riktats
empiriska studiermot orsakerna till den sociala snedrekryteringen,av

Detta berodde säkert delvis missförhållandet framatt till och med
1930-talet så självklart tillskrevs ekonomiska faktorer och geografiskt
avstånd, dvs. uppfattade inte den sociala snedrekryteringenman ettsom
socialt fenomen, något måste förklaras. Delvis berodde avsaknadensom

undersökningsresultat på den officiella utbildningsstatistikenav att var
alltsåDet fanns från årresultat 1920 påvisademager. sambandettsom

mellan föräldrarnas inkomst och barnens utbildningskarriär se Tabell
327 det fanns någrainte säkra indikationer påmen givet social-att,

landsbygdens barn förfördeladeågrupp, I övrigt existerade ivar stort
ingen statistik förutomallssett den sociala sammansättningen i hög-om

skolor. såledesfannsDet inga egentliga beläggre för ekonomiska ochatt
geografiska faktorer verkligen de viktigaste; samtidigtvar var resone-

betydelsen föräldrarnas attitydermangen och utbildningstraditionom av
bara obevisade antaganden. När vi skall igenom svenska studiernu
över orsaker till den sociala snedrekryteringen är urvalsundersökningar,
oftast utförda inom forskarsamhället, vår dominerande källa.

3.2.1 Gunnar Boalts pionjärstudie

Den första genomtänkta studien orsakerna till den sociala snedrekry-av
teringen gjordes Gunnar Boalt i hans doktorsavhandling Skolutbild-av
ning och skolresultat för barn olika samhällsgrupper i Stockholm årur
1947. Han startade undersökningen med den årkohort 1936 läm-som
nade folkskolans fjärde klass, där fortfarande nästan alla barn ål-i den
dern återfinnaskunde därefter övergick del till läroverk ochen
flickskolor. För dessa sökte han via tillgängliga matriklar och register
dels uppgifter barnens fortsatta utbildningskarriärom och intelligens-
kvot, dels uppgifter föräldrarnas karakteristika. Boaltsom resonemang

förutom socialgruppatt borde föräldrarnasvar inkomst, sociala och
ekonomiska ställning utöver yrke, utbildning attityder till utbild-samt

ingåning i analys den sociala snedrekryteringen.en Undersökningenav
kom innehålla uppgifteratt föräldrarnas socialgrupp, inkomst, hyraom

upplysningar frånsamt socialregistret om understöd, mellanhavan-t.ex.
den med myndigheter och arbetslöshet.

Boalt påsökte den teoretiskt fundamentala frågansvar vilken bak-om
grundsfaktor viktigast för barnens utbildningsframgång.som var Dessut-

såg han det centrala i bådestuderaom betyg övergångatt och till vidare

31 Jämför också sammanställningen Wicksell och Larssons undersökningavSOU 1936:34 i SOU 1948:42Tab. 19,sid. 63.
32Däremot fanns statistik visade sambandet avståndmellan tillsom läroverks-

övergångsfrekvensochort t.ex. Wahlund 1942; SOU 1944:21,sid. 89-93, SOU
1944:22.
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851993:SOUin-högmedföräldrartillbarnsäkraheltstudier.33 attVi kan vara
Kapitel 3socialregistretianteckningarochIsocialgrupptillhörande utankomst,

Är socialgruppstillhörig-på detdetberorvadlångtgår i skolan men- över-bestämmersedandenochpåverkar betygssumman somheten som
in-kanskekomponentenviktigasteär denellerstudierhögregången till

betyg Boalt kun-vidare,läsa oavsettför beslutetbetydelse attkomstens
med kon-teknikenstatistiskadenutnyttjadettaanalysera attde genom

bakgrundsfaktoreffekterrenodlasöktestanthållning, dvs. han enav
desammaövriga faktorerför vilkaindividerjämförde varnär man

för-bakgrund,socialsamband mellanfinnsförst detvisar ettBoalt att
barn-å sidan ochförhållandensocialaandraochinkomst enaäldrarnas

debakgrundförståandra dettakan mot me-å Man avdenbetygens
trångboddhe-faktumdet attförredogjortvi t.ex.kanismer ovan,som

för läx-ostörd platsavskild ochberedaomöjligtgöra det attkan enten
möjligheterolikaharföräldrarnahemarbete och attochläsning annat

kunskaperÅÖ Ielleruppslagsverkböcker ochi formstöd egnaatt avge
fö-ochsocialgruppsigvisar deteffekterna attrenodladedeanalysen av

barnavårds-fattigvårds- ellerfrånfr.a. hjälpsocialregisterirekomst
viktigastestraffad deärellerbegått fylleriförseelsefadernnämnd, samt

elvaårsåldern. eko-I denibetygsskillnaderindividersbakomfaktorerna
fattig-således inkomsteninte utanär detdimensionen snararenomiska

påverkar betyg.barnensstrecket som
läroverk,går tillvidareför barnenviktiga menär sedanBetygen om

Ävenviktigare.37någotännubakgrundensocialaär denintressant nog
skill-alltså socialkraftigär detjämförsbetygmednär barn ensamma

högretillvidaremöjlighetenkanske attellerbenägenheteninad --
när viockså betydelsehärsocialregister hariFörekomstskolformer.

bakgrund ochfrån socialabetyg, varsmedjämför barn sammasamma
effek-sammanlagdaär .... denTotaltinkomst. settharföräldrar samma

folkskolebe-änstarkareavsevärtsäkerligenfaktorernasocialadeten av

tidför sinunikvaritanalysstrategi tordeuppläggning och33Undersökningens
förståVi kannydanande.perspektiv helt ettinternationellt sam-ioch även ett må Boaltssammanfattningsvissid. 53Husén 1948, omomdöme atttida av svensktillvärdefulla bidragsynnerligende pe-undersökningar utgörsägas,att

ochmedhar arbetatforskning. Boalt stortettsociologisk repre-ochdagogisk
synnerli-inneburitmaterial harBearbetningen dettamaterial.sentativt enav

intitieradedenbaraprestation,forskningsadministrativimponerande somgen utbild-föräldrarnasuppgifterkunnatBoaltav. Hadeviddenfattakan
Boudonidealtypdenvarit mycket närastudienskullevillehan somning som

vägle-betraktaskommitsedan dessår och atttjugofem sombeskrev somsenare
1973.Boudonforskningeninternationelladande i den

samhällsvetenskapligsvenskinomdå användalls34 knappastMetodiken var C-Estatistik i Lund,iProfessornoproblematisk.intehellerforskning och nog korrelationskoefñcienternatetrakoriskadeanvändandetkritiseradeQuensel, av starkt kun-variablernaoberoendedekategori-indelningarnahävdadeoch att av
övergri-1948. DenQuenselpartialkorrelationernapåverka skattningende av våra medochmedavhandlingen ögonredovisas i är nyarebildenpande som -trovärdig.emellertid7.2.2avsnitti minnet seresultatempiriska -

sid. 62.85 1947, Tab.Boalt
sid.1944:20, 103.86sou

65-67.sid.87 1947,Boalt
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på urvalet till högretygets skolformer från folkskolans fjärde klass.83 SOU 1993: 85
Det existerar en social handikap i Boalts terminologi; påvisashär Kapitelför 3

gångenförsta snedrekryteringenatt inte är det enkla resultatet skill-av
begåvningnader i och talang mellan samhällsklasserna.39 Hur den ver-

framgårkar 328.90Tabellav
Arbetarbarn gick över till högre skolformer positivtsom selekte-var

rade, dvs. hade i genomsnitt högre folkskolebetyg än sina realskolekam-
Trots detta halkaderater. de efter under skoltidens gång det finns ett

samband för påbetygsvagt mellanstadiet visar högre socialgrup-attsom
någothade högre betyg och vissa hoppadeper Vid nästa viktigaav.

övergång till gymnasium drabbades återigende sitt sociala handi-- av-Övergångenkap. från realskola till gymnasium tycks dock betydligt
avhängig betyg än social bakgrund jämförtmer övergångenmed från

folk- till realskola syns i tabellen.91 Detta är inte särskilt konstigt ef-
sållning dåtersom redan ägtstoren och de kvarvarande från miss-rum,

gynnade socialgrupper alltså är betydligt lika begåvning,i studie-mer -
intresse, föräldraekonomi sina realskolekamrater frånetc. privile-mer-
gierade skikt. Samtidigt den sociala selektionen alltså är kraftigaresom i
tidiga övergångar, verkar föräldrarnas inkomst bli någotrelativt be-mer
tydelsefull för Övergången till gymnasium. Som framgår Tabell 3:8av
fortfor sedan den sociala bakgrunden influeraatt gymnasieprestationer-

även för hårtden återstodengallradena studenterna.av
Man skulle på basis Boalts resultat kunna spekuleraav de meka-om

nismer låg bakom den sociala snedrekryteringensom i det svenska pa-
rallellskolesystemet under 1940-talet: Den sållningenförsta hade i rela-
tivt hög utsträckning kulturella förtecken skilde de fattigassamt ur
barn vilka i genomsnitt också fått klen på skolkarriären,start mätten-
med folkskolebetygen. Senare under skoltiden både utbildningstra-var
dition och ekonomiska faktorer viktigam.m. för övergång till högre stu-
dier, de dåspelade relativt någotmen störresenare sett roll.en

83Boalt 1947, sid. 66.
39 Husén någravisar år i sin uppföljning Siver Hallgrenssenare, Malmö-avstudie pojkar födda omkring 1928, resultat stöder Boalts. Husén finnersomäven jämföratt när elever med ungefärman intelligensnivå respektivesammalärarbedömning dock indelningar denär sociala skillnadengrova i andelenerhåller högre utbildning mycketsom Husén 1950,Fig.stor 6-7.
90Boalt 1947, sid. 140.
91Boalt 1947, Tab. 32, sid. 98-100.
92Tyvärr hade inte tillgångBoalt till uppgifter inskrivning vid universitet.omEn studie års1943 lundastudenter sådetav är Boaltsnära kohort kanman-begära visar när jämföratt studenter approximativtman betygs-- sammanivå, ñnns det samband mellanett social bakgrund övergångoch till högsko-loruniversitet Israelsson och Ouensel 1958,Tab. 31, sid. 53.
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1993: 85SOUTabell 38 föddaoch kvinnorför mänStockholmiorsakersnedrekryteringenssociala 3Den Kapitel
ochinkomstsocialgrupp,bakgrundsfaktorerSamband mellan1925.omkring

övergångar utbild-till högrerespektiveoch betygsocialregisteriförekomst
hållts konstant.föregående stadieti närmastdär betygenning

Bakgrundsfaktor

Reg.InkomstSoc.gr.

0.350.250.32åki 4lâetygsumma
0.510.430.57skolformOvergång till högre

0.280.17mellanstadietUtgallring -
0.060.09mellanstadietBetyg -
0.450.47Övergång gymnasiumtill -
0.070.15gymnasietiUtgallring -
0.070.12muntlig studentexamenBetyg, -

bak-ochmellankorrelationerraden avi första enSambanden varavser
radernaföljandedärefteri deSambanden avseroch betyg.grundsfaktorerna

och över-bakgrundsfaktorernaochmellanpartialkorrelationer avenvar alltså inteföregående stadium. Det äriför betyggångutgallring kontrollerat
ingår.bakgrundsfaktorersamtligamodeller däripartialkorrelationer

relativa skolpres-också arbetarbarnensskolgången försämradesUnder
föräldrastödlåg i detorsakernaförmoda somviHär kan atttationer.

i formochläxhjälpbåde i formskoltiden,fick under m.m.eleverna av
viktiga. Ame-studieresultatengörutbildningsaspirationervidare somav

heltpekatl940-taletemellertid underhade an-forskare enrikanska
tillsnedrekryteringensocialadennämligenpå problemet, attsynnan

liggerinstitutionrollskolansoch lärarna. Iskolandel beror somstor
lärarnagörs blandoch detta annatkulturmedelklassensöverföra avatt

desökaochsig till denna utsorteraansluterdembelönaatt somgenom
kandiskrimineringenförGrundernadåligt anpassade. so-varaärsom
föräldrarnashudfärg, elleruppförande,uttal,klädsel,beteendecialt

instäm-ställning. slutsatserdessaciterarBoaltsocialaochekonomiska
inteutredningarnaoffentliganågot dedärmedhävdarmande och som

begåvadelikabehandladesskolansvenskai denävenberört:alls att
olika.från bakgrundsocialolikabarn

betydelseUtbildningstraditionens3.2.2

fortfaran-dendärförutförligtstudieklassiska attBoaltsrefereratharVi
socialadenbakomorsakerolikafleraanalyserardeärde somen av

dessabetydelsenrelativafastställa densökerochsnedrekryteringen av
dy-snedrekryteringensociala ettbehandlas denSamtidigt somfaktorer.
de-sållning behöverintetidigtillorsakernadärnamiskt förlopp, vara

utbildningssystemet.ihögre uppsomsamma
förabildBoaltskomplettera attdelvisstudier kom genomSenare att

ärdessaviktigaste utanDeni analysen.bakgrundsfaktorerandrain av
tidigadendelsverkakanutbildning. Dennaföräldrarnastvivel genom

sådana egenskapertillöverför barnetså föräldrarnasocialisationen, att
107-109.sid.ochsid. 49-57speciellt1944,och Loeb93 HavighurstWarner,
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är viktiga för studieframgång, förmågasom till SOUabstrakt 1993:t.ex. tänkande 85
och vid skolsituationenK Dels kan den då Kapitelvana verka under skoltiden 3
föräldrar med längre utbildning bättre kan hjälpa sina barn med skolar-

Ännubetet. viktigare är kanske dessa föräldrar överföratt positiv at-en
tityd till värdet högre utbildning och kunskaper sådanvadav in-om en
nebär. Redan de tidigaste undersökningarna den sociala snedrekryte-av
ringen i Sverige kunde indirekta belägg för betydelsen sådanage av 0r-
saksfaktorer de barn i hög utsträckningen av grupper vars extremt-
gick vidare till högre utbildning nämligen folkskollärarnas söner.var

Det finns tidiga studier direkt analyserar betydelsen föräld-som av
utbildning för barnens skolkarriärer. Genomrarnas enkätundersökning

fick Moberg årsför 1930 studenter information fadern hade student-om
och han kunde via vissaexamen antaganden skatta andelen självasom

studenten bland sönernatog till dessa fäder till närmare procent.70
Med påtanke den totala studentfrekvensen åratt 192930 bland män ba-

3.5 tyder dettaprocent mycketra var starktett samband mellan fa-
derns utbildning sonens,95och vilket är helt i linje med antagandena i

års1940 skolutredning.96 Detta är såinte överraskande eftersom detnu
finns rätt starkt sambandett föräldrarnasmellan socialgrupp och ut-
bildning i vissa, framför allt äldre socialgruppsklassiñceringar blanda--
des dessa ihop. Därfört.o.m. är det viktigtett resultatextra föräldrar-att

utbildning och socialgrupp harnas varandra oberoende effekterav
barnens övergång till gymnasium. Detta kunde visas dock rättmed-

mått i Härnqvist och Grahms studiegrova vägen gymnasietav genom-
för års1960 gymnasieutredningf Lena Johanssonsamt basisav av
analyser års1968 levnadsnivåundersökning.av

Resultatet både föräldrarnasatt socialgrupp och utbildning har bety-
delse för barnens utbildning är intressant eftersom det stöder antagandet

förmedlingenatt den sociala bakgrunden är flerdimensionell.av En
principiellt frågacentral är vilken dimension är viktigast. Jan O.som
Jonsson studerar pådetta basis levnadsnivåundersökningarna 1968,av
1974 och 1981 ocksåoch dentestar relativa betydelsen föräldrarsom av
sociala klasstillhörighet förändrats över tid.99 En vanlig hypotes är att
ekonomiska faktorer troligen kopplade till social klass tidigaremer

dominerande orsak till den socialavar snedrekryteringen, den-attmen

94 Moberg 1951, sid. 57-59. ocksåJfr sambandet mellan faderns akademiska
utbildning och -inriktning och sönernas universitetsutbildning och fakultetsval,
redovisade i SOU 1949:48,Tab. 38 Moberg och Quensel 1949.
95 Se Moberg 1951, Tab.t.ex. 18. Moberg ocksånoterade samband mellanettstudentfrekvensen bland studenternas fäder och syskon Moberg 1951,Tab. 46.
96Av andra studier kan nämnas Härnqvist 1958, sid. 58 fadernsdär utbild--ning dock infereras från yrkestitlar Svensson1971.samt-
97 Härnqvist och Grahm 1963, sid. 93-99, speciellt tabellen längst ned sid.
98.
93Johansson, L. 1971, sid. 100-104,speciellt Tab. 7.63-7.65. Ingemar Fägerlind
1975, Tab. 7.1 finner i analys Hallgrens Malmö-materialen pojkar föddaavbåde1928 faders utbildningattca och faders socioekonomiska harstatus avvarandra oberoende effekter för utbildningsår -nivå,och uppgifternamen omfaders utbildning är indirektatyvärr och skattade utifrån yrkesuppgifter.
99Jonsson 1987; 1988,Kap. 2.
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1993: 85SOUtroli-olikhetersubtila kulturellaikommit grundasalltmer att merna
Kapitel 3äranalysernautbildningstradition. slutsatsernaknutna till avgen mer

bådaungefär viktärutbildningstraditionsocial klass ochatt sammaav -
påeffekter barnensoberoendevarandrabetydelsefulla och har ut-är av

någon större förändring derasinteverkar dock skettbildning. Det re-av
frånförklaringenför typiskadenöver tid. Detta talarlativa styrka att

frågaekonomisksnedrekryteringenbörjanseklets rent sanno-som enav
är otillräcklig.likt

Ekonomiska faktorer3.2.3

då till högreför rekryteringenekonomiska faktorerbetydermycketHur
någonpå hadeinkomst intefadernsstudier Boalts resultat tydde att

socialgruppkontrollerat förutbildning,självständig effekt för barnens
naturligtvis inte dra slut-Därav kani socialregister.förekomstoch man

utbildningschanserförekonomin betydelse barnenssaknadeattsatsen -
fångatsuppväxthemmetsituationen i haekonomiskatorde denfr.a. av

fattigvårds-arbetslöshetsunderstöd registreringoch hosuppgifter om
närmare hälften barnen hadeMan kannämnden notera att avm.m.

socialregistret. inkomst-i Dessutomregistreradeföräldrar varsom var
pådå ekonomisk ställningindikatoruppgifter lika lite brasom ennu

företagare.1°°för jordbrukare och egna
ekonomiska ställning harinkomstTolkningen föräldrarnas ochatt

social bakgrund ochutbildning även närför barnensviss betydelse ut-
får fåtalhålls stöd i andra svenskabildningstradition konstant det stu-

måttgjorts.1°1 indirekt, ekonomiskadier En annat, resursermersom
syskon. Moberg drar slutsatsenuppväxthemmet är antaleti att stu-

också i socialgrupp II,socialgrupp speciellt,dentfrekvensen i III men
syskonskaronw Husén barnantalfinnerstörreminskar med att ett

begåvningeffekt för harfler negativ barneller hartre somsom enen
gen0msnittet.1°3 verifierat utbildnings-Senare studierunderligger att

inär vi jämför familjerantalet syskon, ävenminskar medchanserna
utbildningJ°4 faktorjämförbar Dennasociala och medsamma grupper

sociala snedrekry-särskilt dendock inte längre förklara mycketkan av
förfång för utbildnings-tillteringen större barnaskaror verkar vara-

åtminstone världs-andrasamhällsklasser sedaninom alla ochchanserna
särskilt mycket mellan dessa.skiljer sig inte födelsetalenkriget

1948 och Hu-10° samtida punkt Quenselde kommentarerna dennaSe av
sén 1950, sid. 35.
101 5 och 1992. lFägerlind Emanuelsson 1974, Tab. JonssonSeBulcock, och

familjeinkomstenförra studien, baserad Malmö-materialet, har rättden en
socialgrupp, antaleffekt, kontrollerat för faders utbildning och samt sys-svag

levnadsnivåundersökningarnagjord 1968, 1974och 1981,denlkon. senare,
effekt, kontrol-ekonomiska i uppväxtfamiljenuppgivna problemhar en svag

föräldrar-för dominerande föräldrarnas sociala klass, den högstadenlerat avav
utbildning, antal syskon.samtnas

102 1951, sid. 107-108.Moberg
103Husén 1950, sid. 180-82.
104 1992.Fägerlind l975; Jonsson
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SOU 1993:Tyvärr på 85vi inte hemförhållm-mycket vilket sätt ekonomiskavet om
påverkar Kapitelutbildningsframgång 3den och -val. En rimlig hypotes är att en

ekonomisk görtrygghet riskerna med i varje valsituation välja detatt att
vågade små.lite alternativet är ganska Om förlitainte kan sigmer man

till föräldrarnas stöd vid eventuellt misslyckad utbildningskarriär tcr-en
de framståvalet teoretiska gymnasielinjer riskfyllt dessa linjerav som -
kräver ofta vidareutbildning. Istället väljer kanske praktisk linjeman en
där är pådet lättare försörja sig sin utbildning efteromedelbartatt exa-

och kanske även bidraga till försörjningen i föräldrahemmet. Menmen
de ekonomiska också påtagligkan ha prägel. I analysernaresurserna en

års1968 universitetsutredning U68 frånvisas social-eleverav t.ex. att
I har försteg när det gäller ha i hemmet, kunnaatt egetgrupp attrum

extralektioner kunna göra för språkutlandsresor tränasamt att att
fr.a. frånderas kamrater socialgrupp III arbetar istället betydligt ofta--

ferierna.1°5 frånunder Därutöver kan barn socialgrupp troligtvisI ire
större utsträckning direkt hemifrånekonomiskt stöd när de studerar
vid universitet och högskolor. En utförligare diskussion social bak-om
grund och finansiering högre studier bygger utredningensav som
delrapport SOU 1992:122, författad Allan Svensson Sven-Ericochav

återfinnsReuterberg, i avsnitt 7.5.1.

3.2.4 Skillnaden mellan stad och landsbygd

En orsak till ojämlikhet i tillgängligheten högre utbildning, når-av som
kan beskrivas klassisk i diskussionen, ärmast geografiska faktorer,som

avståndetfrämst till läroverk. Som nämnts ocksåhar tidi-antalettovan,
studier visat landsbygdsbefolkningen påtagligtverkligen varitattgare

missgynnade när det gäller vidare till sekundär och tertiär utbild-att
ning.1°6 Den officiella utbildningsstatistiken kunde dock inte relatera
detta faktum till social tillhörighet, och de tidiga urvalsstudierna byggde
på Boalt-Stockholmlokala urval Hallgren-Malmöoch där nästan alla
hade uppvåxtort.samma

Härnqvists begåvningsreservenstudie över pojkar, födda 1934 är den
bådeförsta där social bakgrund ingår.och Härnqvist därkundeortstyp

tillgångenvisa till realskola, gymnasium,att respektive universitet
uppväxtorten hade positivt övergångensamband medett till dessa ut-
bildningsnivåer för samtliga socialgrupper urskiljer.1°7han ärtre Detta

viktigt resultat eftersom det visar övergångett skillnad i till högreen
studier mellan alltsåskillnad inte ärortstyper, hänförbar till deten som
faktum socialgrupp I tenderar bo i störreatt städer medan social-att

frånoch III oftare kommer mindre samhällen och lands-grupp ren
bygd. alltsåDessa resultat gäller årför män födda 1934 och kanman
förmoda utvecklingen sedan 1940-talet medatt kraftig utbyggnaden-

105Svenningsson 1971 i SOU 1971:61,Tab. 62.
105Förutom studier refererade har flera specialstudier genomförts, bl.a.ovan
SOU 1944:22och Neymark 1961.
107Härnqvist 1958, Tab. 13.
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1993: 85SOUbättre kom-urbanisering, medhögskolor, ökadgymnasieir och samtav
Kapitel 3uppväxtorten mindremunikationezr, gjortinackorderingsbidrag m.m. -

ocksåbetydelsefull..1°8 Så Enligt analyserfallet. Jonssonstycks avvara
levnadsnivånnaterialet uppväxtor-minskar betydelsenULF-dataoch av

för blitätortsgirad övergången sekundär utbildning, obe-tillför atttens
senare.1°9påförtydlig 1950-talet ochdeim födda

ortstypavståndfråga betydelsenför utredning ärEn centrall denna av
Vihögre sociala snedrekryteringen.orsak tilltill utbildning densom

in, eftersom defaktiskt geografisk faktor kan spelamisstänkakan att en
traditionellt kategorierna jordbrukare,kraftigt missgynnade torparesett

långa avstånd inackorde-lantarbeztare haft och kostsammaoch alla har
Därtilltill läroverk. kom-övervinna för sända sina barnringar att att

på högrede haft i tillgänglighetfördelar stadsbefolkningenatt stzoramer
iläroanstalter är överrepresenteradfrämst socialgrupp Igynnat som

städer- två visarstörre vi finna dock denDe enda analyser kunnat att so-
återföras geografi-snedrekryteringenciala till liten grad kanbara en

faktorert sjättedel jordbrukar-femtedel ellerska Kanske kan avenen
ofördelaktiga allmänhetde i borutbildningschanser berobarnens att

ifrånlångt sk0lor.11°högre

Föräldrarnas i utbildning3.2.5 aspirationer barnensoch engagemang

Studier 1960-talet allt-till social snedrekrytering kom underorsakerav
fokusera på inriktningsocialpsykologiska mekanismer. Dennaattmer

på fr.a.snabbt internationella iblev dominerande den arenan
U.S.A.,111 slå antagandenaldrig igenom i Sverige dekorn att trotsmen

skolutredningarna framförde föräldra-1940-taletsom om
attitydernas internationella studier interoll. I rik flora utan me-en av -
todologiska olikauppmärksammades främst betydelsenproblem av-
andra inflytande över utbildningsvalen, däribland uppmunt-personers

från föräldrar och lärare, kamraters val.samtran
analyser är rudi-De är svenska material oftast ganskagjordasom

mentära. Flera föreligger mellan socialstudier visar det sambandatt ett
tillhörighet första studien det-utbildningsaspirationer Denoch m.m. av

på års för-slag gjordes skolberedning visaruppdrag 1957 och attta av
äldrar i hög utbildning oftare villsocialgrupp föräldrar medI och att

barn studier i mindre utsträck-deras inrikta teoretiska ochskall sig
ning praktiskt i hög gradutbildning för yrke, samt attetten anser

103Jfr gymnasieorter öka-Murray 1988, avsnitt 8.3, bl.a. visar antaletattsom
fråndramatiskt tillde mellan 194647 till 196263, 62 124.

109Jonssonl990; 1993d.
11°Jonsson1992; 1993d.
111 framför Wisconsin-Det allt för stiganalysen och den s.k.genombrottetvar

frånmodellen forskningen utbildningsförvärv mittendomineradesom avom
1960-talet socialpsykologiskaoch intresset förunder hela 1970-talet, även om
mekanismer förErikson och l993bväcktes under 1950-talet se Jonsson ge-en
nomgång denna forskningsinriktning.av
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deras barn skulle kunna klara studentexamen.112 SOU 1993: 85I studie real-en av
skoleelevers framgårvalbeteende sådubbelt från 3Kapitelandel barnatt stor av
socialgrupp lågutbildadeI barn med föräldrar i socialgrupp Illsom an-
såg valet börja gymnasiet självklart.113att Storaatt differenser ivar sam-

riktning ocksåvisas för instämmanden påståendenai Mina föräld-ma
vill jag skall studera, och jag rättar mig efteratt deras önskningar irar
falletdet Mina rådoch föräldrar låtahar mig fortsätta i skolan,att

också när påelever ungefär betygsnivå jämförs. störstaDensamma
socialgruppsskillnaden uppvisar dock instämmandet påståendeti Det
har alltid varit meningen jag skall studentexamen.att Betydelsenta av
föräldrarnas förväntningarkrav och framträder här klart.114ovanligt

En bakgrundsfaktor inte direkt kan socialpsykologisksom anses vara
till sin åtminstonekaraktär, korrelerad till attityddimension, ärmen en
föräldrarnas i barnens skolarbete. förvånandesärskiltInteengagemang
visar det sig välutbildade frånföräldrar högreatt socialgrupper oftare
går på föräldramöten oftare diskuterar barnens provresultat,m.m., samt
upplever sig ha större påverkamöjligheter skolan.115att

störreDe svenska studier måtthar utarbetade föräldrars aspi-som
rationer och i barnens utbildning är de tidigare nämndaengagemang
lS-materialen och den s.k. Metropolitstudien stockholmare föddaav
1953116 I analys förraden studien visar Svensson det ñnnsen av att ett
samband föräldrarnasmellan utbildning och föräldrarnas attityder till
högre utbildning som de uppfattas barnen.117 l analysm.m. av en av
Metropolitdata finner Martens social bakgrund föräldrarsoch utbild-att
ning avhar varandra oberoende effekter framför allt moderns
112Johannesson och Magnusson i SOU 1960:42,sid. 116-18.
113Härnqvist och Grahm 1963, Tab. 33. De exakta andelarna 82% ochär 72%
för pojkar frånrespektive flickor socialgrupp l 41% och för35% pojkarsamt
respektive lågutbildadeflickor med föräldrar ingen hade realskola eller högre
från socialgrupp lll.
114Det kan Mählck 1980 i studienoteras att elever gicken utav som gymna-årsiet 1970 emellertid bara finner samband mellan föräldrarnassvaga upp-muntran fadersoch socialgrupp Tab. någraB6-B7 och inte samband alls mel-
lan ambition närmast värdering hur viktigt det med utbildningär ochen av
social Måtten,bakgrund. speciellt social bakgrund, dock inte särskiltär goda
vilket troligen sänker korrelationerna.
115För resultat gällande medverkan i föräldramöten och diskussion barnensavprovresultat, Johannesson och Magnusson 1960, sid. också116-18; jfrse resul-

Sverkman, refererade i Martenstat 1981, Tab. 9.1. Resultat iav SOU 1971:61
visar barn i realskola fårochatt gymnasiet betydligt fler iav socialgrupp l
läxhjälp Svenningsson får1971. Detta dock inte fråganstöd av svarenBrukar Ni regelbundet förhöra Ert barn och kontrollera läxor och hemuppgif-
ter ställdes i Johannesson och Magnusson 1960, sid. 117som skillnaden-kan de studeraratt grundskolepopulation, alternativtvara senare derasen attfråga innehåller risk förstörre social önskvärdhet i svaren. För analyseren avpåverkaupplevd möjlighet i rollen skolbarnsförälder,att respektive faktis-som
ka aktiviteter påverkaför skolan, frånresultatatt Maktutrcdningense rappor-terade i Petersson,Westholm och Blomberg 1989, Kap. 6.
115För presentation Metropolit-projektet, Janson 1984.en Detav totalase ur-valet är 15 000 individer, frågoröver uppväxtförhållanden för-ochmen omäldrarnas attityder till utbildning ställdes till drygt 3.600 mödrarm.m. varsårbarn 1967bodde i Stockholm. Därutöver frågorfinns föräldrarnas atti-omtyder till skolan, rapporterade barnen, för urval.störreettav
117Svensson1971, App. Tab. lV.1.
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SOU 1993: 85utbildningsnivå harföräldrarnasutbildning,till högreattityd samt att
Kapitel 3i barnensfadernsmoderns ochpositivt samband medett engagemang

frågor tillmättbåde attityderna ochutbildning engagemanget genom
sinimodern.113 högre utbildning hartillFramför allt attityder m.m.

utbildning.119uppnåddskolprestationer ochsamband medetttur
således på sociala snedrekryte-denforskningTidigare svensk tyder att

utbildningtill högreattityderförklaras föräldrarnasringen delvis kan av
ocksåfinns analyserstöd i skolarbetet. Detochoch deras uppmuntran

någotfråga. olikadenna DeMetropolit-data direkt tar gersom uppav
attityderföräldrarnasförmedlande rollskattningar hur stor m.m. spe-av

för närma-Vissa analyser talarsociala snedrekryteringen.förlar den att
respektiveföräldrarnas socialgruppmellanhälften sambandet ut-re av
förmedlasintelligenstest i sjätte klassbildning och resultatet ett av

förmedladandel,utbildningsattityder. Motsvarandeföräldrarnas av mo-
något för imindre betygutbildning,till högrederns attityder synes vara

klass.12° bakgrundsvariabler utbildnings-ochSambandet mellannionde
utsträckning förmedlasän mindrei sjätte iplaner klass verkar aven

skolgång.131i barnetsföräldrarnasmoderns attityder och engagemang
står föräldrarnassambandet mellanSammanfattningsvis det klart att

skolprestationer ochrespektive utbildning och barnenssocialgrupp ut-
utbild-kanaliseras via föräldrarnastill inte obetydlig delbildningsval en

skolarbete.i grad imindre barnensningsaspirationer och engagemang
Även föräldrars aspira-tänka allahypotetiskt skulle kunnavi attossom

socia-skulle dock mycket dentioner desamma,och avvoreengagemang
bestå.snedrekryteringenla

hemspråk3.2.6 Etnicitet och

sambandet mel-inledningsvis social snedrekryteringVi definierade som
förstådd föräldrarnas socialgrupp ellersocial bakgrundlan sam-som-

118 9.6.1981, Fig.Martens t.ex.
matematisk119 analys verbal och9 finner detta iSvensson 1971, Kap. en av

förmåga, viktigare för denföräldrarnas attityder tycksdär senare.vara
förhållandevispositiva, starka, korre-Dahlbäck 1979, Tab. 6.2 ochrapporterar

åkiuppgivna barnet och betyg 6lationer mellan föräldrarnas attityder av
OcksåMetropolit-materialet. resultateni gymnasiet i studielinjevalsamt en av

samband mel-indirekt för existenseni Härnqvist och Grahm 1963 talar ettav
frånutbildning. lEA-dataattityder Analyserlan föräldrarnas och barnens av

liknande bakgrunds-visst attityd- ochSverige vidare stöd för resultatet attger
också oberoende effekter barnensfaktorer socioekonomiska faktorerhar av

uppsatsskrivning förutbildning. Löfgren och Löfqvist 1989 studerar betyg
år knapptdock med litet urval 400barn i nionde klass, troligen 1980, ett

bestående olika indikato-variabelindivider finner samband mellanoch aven
internationellatilläggasföräldraengagemang och betyg. Det kan stu-attrer

uppnåddföräldrastöd ochregelmässigt finner starkt samband mellandier ett
dåmåtten kontamineradeoftast medutbildning, föräldrastöd ärattmen

fråganuppgiften barnens utbildning. enda studeraDet ärsättet att genomom
föreföräldrarnas attityder,longitudinella studier, där mätsuppmuntran m.m.

utbildning.och oberoende av barnens val högreav
12° respektive Tab. 14-15.Martens 1982, C1 och C2,App.
121Wolf-Seibel 1980, Tab. 3.16.

117



85SOU 1993:vårtuppnådd naturligtvis in-utbildning. praktiken ärhällsklass och I-
Kapitel 3frågan så. bakgrundsfaktorer hämmar in-för bredare än Allatresse som

inte di-är viktiga lyfta fram, alladividers utbildningskarriär ochatt som
måletstudieförmågan likaomfattas politiskaberör detrekt ut-omav

frågan geografi-Därför vi diskuterat debildningschanser. har t.ex. om
förklara delfaktorernas även dessa bara kanska betydelse, om en av

finnsutbildning. Som vi detsambandet mellan social bakgrund och ser
åtminstone två viktigafaktorer i uppvåxthemmet ärandradet attsom

vårstörsta inte tillhör huvudupp-även deras effekt till delenbeakta om
diskuterat nedanetnicitet splittradgift analysera, nämligen ochatt

nästa avsnitt.uppväxtfamilj
också fråganFrågan hemspråk är tilletnicitet knutenoch om so-om

invandrare i hög arbetaryrkencial snedrekrytering grad harattgenom
således får sämre alldeles de kulturel-och deras barnatt start oavsetten

Studiet utbildningschanserna förla barriärer kan möta. andrade ge-av
nerationens naturligtvis viktig sociala rättviseskälinvandrare är av -

föreligger riskhär, än för andra missgynnadekanske grupper, enmer
frågangenerationer.sociala handikapp kan överföras mellan Menatt

ocksåbörjar bli när den samhälleliga effektiviteten diskuteras.central
är betydande storlek immigranter-Invandrargruppen ochnu av en om

i genomsnitt lyckas sämre i den svenska skolan växer denbarn out-nas
begåvningsreservenñnyttjade

påverkarForskningen hur invandrarbakgrund livschanser har va-om
begränsad. varit flera. urvalsundersökningarrit Problemen har Normala

räcker oftast för etniska minoriteter eftersom deinte till studeraatt an-
småtalsmässigt i regel är för för kunna statistiskt. studieranalyseras Iatt

på levnadsnivåundersökningarnariksrepresentativt förefallerurvalett
någon utbild-invandrarbakgrund generellt inte ha negativ effektsett

ningskarriären när för bakgrundsvari-kontrollerar antal andraettman
abler.122 Västerås Boråslokal studie invandrarbarn i och verkarI en av

någon påinte etnicitet negativ inverkan utbildningsplaner,ha barnens
socialklass.123givet föräldrarnas är samstämmigaDessa resultat relativt

återstårinternationella studier där ofta visatmed det baraattman en
pånegativ effekt etnicitet utbildning när jämförsvag av man personer

bakgrundmed socialasamma
svårtDet är dock värdera dessa resultat eftersom invandrare äratt

heterogen med flertal viktiga karakteristi-mycket avseende ettgrupp
från frånhär finns flyttka: allt intellektuella till Sverige Ungernsom

frånoch Tjeckoslovakien till fattiga bönder Grekland Turkiet medoch
Språk,rudimentär skolutbildning. religionstillhörighet övrigtoch kul-

är ofta mycket olika invandrarnabland kommerturarv storen grupp-
från små språk-Skandinavien och torde ha och anpassningsproblem,

122Jonsson 1992.
123 1978.Persson
124 bidragenSe i Eldering 1989. Vissaoch Kloprogge resultat lokala svens-
ka data tyder invandrarstatus faktiskt skulle positivkunna ha be-att en svag

för utbildningtydelse till social förhänsyn bakgrund Persson 1978när tarman
Borås-urvalet; Lindblad och Mardones-Hernandez 1991. resultatDessa bör tol-

dåkas försiktigt inte kontrollerat för alla relevanta bakgrundsvariabler.man
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SOU 1993: 85från imedan invandrare Afrika Asien möter annorlunda världoch en
Kapitel 3påSverige. Slutsatsen är i brist för enskilda invandrarkate-analyseratt

gorier, där hänsyn föräldrarnas utbildningtagit till variationen iman
hemspråkoch socialgrupp, vi lite etnicitet in-mycket hur ochvet om

påverkar utbildningschanser.barns

ensamfáräldrar3.2.7 tillBarn

Precis när det gäller etnicitet finns det samband mellanettsom ensam-
omklasstillhörighet.125 Fråganförälderskap och social ärdet nackdelen

växa förälder är därmed intimt förknippad vil-med bara medatt upp en
Ökningenövrigaka karakteristika skils-den har. andelengruppen av

på ocksåmässor pekar utbildningshinder för tilleventuella barnatt en-
samstående såvälkan bli växande jämlikhetsproblem effektivi-ett som

äventetsproblem andelen barn lever med bara förälder inteom som en
ökar mångai skilsmässorna familjertakt eftersom ombil-samma som

Såväldas. ensamståendebarn till invandrare till föräldrar ärbarnsom
också stödåtgärdersocialpolitiskt intressanta år relativt lätt riktadet att-

dessa för undanröja eventuella utbildningshinder.mot attgrupper
förhållandenFör svenska finns begränsad tidigare forskningen

området, Tvåtroligen främst beroende brist datamaterial. studier
underlaglzöhar genomförts datamaterial visarmed Destora attsom

får någottill på såvälbarn mödrar sämre resultat verbalaensamma prov
på går ocksåmatematikprov. De i mindre utsträckning över tillsom

längre gwmnasielinjer hållsäven när modernsföräldrarnas utbildning
konstant.137 Ett problem denna studie delar flesta interna-med desom
tionella är dock i otillräcklig grad kunnat kontrollera för karak-att man
teristika i uppväxtfamiljen. Föräldrarnas yrkeklassposition, utbildning
och ekonomiska situation bör inalla i den statistiska efter-analysentas

vi föräldrar i genomsnitt sämrehar villkor i dessavet attsom ensamma
avseenden, samtidigt faktorer inverkardessa utbild-barnenssom
ningsframgångar. alltsåDet finns generellt störrerisk ellersett en
mindre beroende vilket användsdatamaterial finnerattsom man en
effekt ensamståendeväxa med negativochellerattav upp en mor en
konsekvens skilsmässor i sig beror selektion änav som snarare en
egentlig kausal orsakskedja.

Så125 hade 198485 16.8% förälderarbetarbarnen bara medan motsvaran-av en
de förandel medelklassbarn 99% SCB 198%.var
125McNab och 1985;Murray Murray Sandqvist 1990.och
27 internationella också påDen forskningen tyder barn till möd-att ensamma

når utbildningsnivåergenerellt i skolan och de lägresämresett presterar attrar
tvåbarn med föräldrar.än Denna negativa effekt absent fathers beror tillav

del mödrar har lägre utbildning och ekonomi,stor sämreatt ensamma menåterstår ocksådet viss effekt kontrollerar för föräl-nären man
dernsföräldrarnas socioekonomiska utbildning, etnicitet sestatus, etc. genom-gången i Hetherington, Camare och förFeatherman 1983; resultat ochsenare
referenser Mulkey, Crain och Harrington 1992. Det dock myckett.ex. är pro-
blematiskt frånöverföra resultat tillandra länder Sverige. l U.S.A. äratt t.ex.
det ekonomiska stödet till betydligtmödrar i Sverige jfränensamma svagare
Erikson och Fritzell 1988.
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En analys levnadsnivåundersökningarna, där kontroller kunnat SOU 85gö- 1993:
för förälderns sociala tillhörighet och utbildning förras ekonomi- 3Kapitelsamt

ska problem under uppväxten, stöder dock resultaten Den tyderovan.
på de under uppväxttiden upp års ålderatt till 16 inte bodde ihopsom

bådamed sina biologiska föräldrar någoti mindre utsträckning gick
över till sekundär utbildning denna nackdel dock helt orelateradvar-
till social bakgrund. Studien gäller emellertid födda under he-personer
la seklet och ärdet därför inte säkert förhållandena gäller även i da-att

Sverige.128gens

3.2.8 Lärarnas och skolans medelklasskultur

Vi noterade tidigare Boalt redan 1940-taletatt refererande till ame--
rikanska studier framförde antagandet arbetarklassens barn hadeatt-
svårt klara sig i skolan därföratt denna orienteradatt me-motvar en
delklasskultur. Denna förklaring till den sociala snedrekryteringen
markerar brott till den tidigareett traditionen. Istället för fokuseraatt
på individerna och deras sociala, kulturella och ekonomiska bagage
vänds blicken skolan och lärarna.mot mot

Boalt inte direkt ståndpunkt,förargumenterar sin återger liteutan
okritiskt kanske inte särskilt välgrundad frånslutsatsen ameri-ens en
kansk studie. kundeHan dock ha hämtat visst stöd, än indirekt, i ti-om
digare svenska studier visat rekryteringen läroverkslärareattsom av

frånskedde högre socialgrupper.129
Det är naturligtvis inte särskilt överraskande rekryteringen läro-att av

verkslärare är socialt skev; det följer till fråndel den sociala gall-storen
ringen vid övergång till gymnasierna. Folkskollärarna hade dock en re-
lativt folklig rekryteringsbas, troligen beroende utbildningenatt var
geografiskt väl åtkomligspridd och läroverksstudierutan speciel-genom
la preparandkurser. Dahn refererar studier visar eleverna i folk-attsom
skolans begynnelse ... till än 90% söner till bönder ellervar mer torpa-
re.13° Om detta är korrekt, hade situationen förändrats påtagligt fram
till början sekelskiftet, vilket framgår statistik överav rekryteringenav

de manliga och kvinnliga eleverna tagitsav in vid folkskolesemina-som
årrierna 1901-10, redovisad Folkundervisningskommittén återgivenav

i Tabell 3:9.131
Även det skett förändring tidigare förhållanden,om mot kanen man

ändå tala folklig förankring i folkskollärarkårenom en i början av
1900-talet. ärDet inte de sociala klassernaatt är representerade i pro-
portion till deras storlek i befolkningen, åtminstone andelstormen en

folkskollärarna frånkorn jordbrukarhem.av Detta gäller framför allt
för söner; det deklassering för från socialgruppvar en I blien son att
folkskollärare.

123Jonsson 1992.
129Dahn 1936, sid. 422.
13°Dahn 1936, sid. 203.
131Folkundervisningskommitténs betänkande Band sid. 240-241.
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1993: 85SOU3:9Tabell
år för1901-1910folkskoleseminariernavidsammansättningenDen sociala Kapitel 3

män.ochkvinnor

KvinnorMänbakgrundSocial

14.418.8mfl.Folkskollärare
2.0 11.4Övriga tjänstemänoffentliga

6.01.5bolags tjänstiTjänstemän
0.70.6Predikanter

19.440.1arrendatorerHemmansägare,
16.615.0handtverkareYrkesidkare,
12.85.2kontoristerHandlande,
9.99.0fabriksarbetareVerkmästare,
6.93.8betjänterVaktmästare,
1.41.6soldaterUnderofñcerare,
0.52.4Torpare, statare

högre socialgrupper,slagsidarekryteringenhadekvinnorFör mer
döttrarsinaville kostaallmänhet inteiberoendetroligen att man

universitetvidstuderaatt
socialadenbild översammanfattandesedan i sinDahn visar samman-

folkskoleseminariernatillrekryteringenolika skolor,isättningen att var
3:10 fram-Tabell1920-talet. Avännu i mittenanmärkningsvärt bred av

än blandstudentklassernaiär socialt skevareockså rekryteringengår att
kom-realskole- ellergrundvalinträdesprovetklaradedem avsom

folkskoleutbildning.133pletterad

Tabell 3:10 - någrajämfört medfolkskoleseminariernavidsammansättningenDen sociala
1920-talet.underandra skolor

bakgrundSocial

TotaltllllSkolaskolform

100.022.740.6 36.7läroverkAllmänna
19.3 100.031.948.8nasierl-landelsgym
10.8 100.035.753.5UniversitetUppsala
10.9 100.027.261.9HögskolaStockholms
7.0 100.035.157.9InstitutetKarolinska

Folkskoleseminarier

34.7 100.057.47.9Män
32.5 100.052.614.9Kvinnor
24.2 100.061.814.0.studentklassMän, därav

100.024.051.124.9studentklassKvinnor, därav

återge: seminarierna för-Atttidstypiska, förklaring värd132 ärDahns, rätt att
kvin-från välberorjämförelsevis välbärgade hem,må sig flickortillldraga

underhållsskyldighet, lockar kvinnli-vilketförnöjsamhet och ringastörrenans jämfö-förvilkaläroanstalter, leda till platser,tillsökande en man synassomga något avancemang.undantagsfall bjudalågt: och endast iavlönaderelsevis
421.sid.Dahn 1936,.

tabell sid. 422.sammanfattandeutdrag Dahn 1936,133 3:10Tab. är ett ur
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Tabell 3:11 SOU 1993: 85Den sociala sammansättningen för pånybörjare grundskollärarlinjen 1-7 re-spektive 4-9, ämneslärarlinjen, alla universitetsutbildningarsamt 120-140
årpoäng, 199091. Procent.

Utbildningslinje

Social bakgrund ÄmnlGr 1-7 Gr 4-9 Alla

Högre tjänstemän 25 29 31 32
Tjänstem mellannivå 30 28 27 28
Lägre tjänstemän ll 11 ll 10
Företagarejordbrukare 12 11 10 11
Kvalificerade arbetare 12 10 10 10
Okvalificerade arbetare 10 10 10 9

Totalt 100 100 100 100

Tyvärr saknas i jämförbar statistikstort översett tid den socialaom
snedrekryteringen till lärarutbildning. Däremot kan vi för jämföraatt
med dagens situation, precis i Tabell 3:9 3:10och studera densom so-
ciala sammansättningen bland årdem 199091 skrevs in grund-som
skollärarlinjen 1-7, 4-9, respektive ämneslärarlinjen. Just när det gäller
den påverkan påeventuella eleverna lärarnas sociala bakgrund kansom
ha, är informationen den sociala sammansättningen dock den vä-om
sentliga. Dessa andelar redovisas i Tabell 3:11. Långt till höger har vi
också lagt in andelen studenter med olika social bakgrund skrevs insom
vid högskolelinjer mellan 120-140 år.134poäng samma

slårDet är hur normal rekryteringen till lärarutbildningensom en
har blivit. Inte dagens motsvarighet till folkskollärarutbildningen,ens
nämligen grundskollärarutbildningen 1-7, avviker frånnämnvärt andra
studentgrupper med avseende social bakgrund, även något färreom
kommer från kategorin högre tjänstemän.

Att lärarna inte frånkommer folket är naturligtvis inget belägg för
skolan förmedlar medelklasskulturatt sådan grundasen ien snarare-

undervisningens innehåll. Möjligen är lärarnas sociala bakgrund in-en
dikation på de lättare förståkan frånatt barn medelklassen och kan--
ske viktigare lättare förstås dessa. Slutligen beror problemets omfatt-av-
ning hur distinkta klasskulturerna är vad gäller sätt tala ochatt ut-
trycka sig, föreställningsvärld, uppförande, seder och ochvanor m.m.;

påhar skolans sida samband med de arbetsformer skolan använ-som
der. Om detta finns rätt bred internationell litteraturen i valdasom
stycken kan överföras till förhållanden.svenska Ståndpunkterna i denna
forskning frånresultat fåtaligasamt de relativt svenska studier som
gjorts påhar utredningens uppdrag sammanställts Sverkerav
Lindblad.135 En sammanfattning redovisas i avsnitt 8.1.3 i anslutning till
rapporteringen utredningens resultat.av

134SCB 199221.
35 Lindblad 1993 i Erikson och Jonsson 1993a.
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1993: 85SOUoch skolklassenOmgivningsfaktorer skolan3.2.9 -
Kapitel 3

till sko-från individen och hennesväl väntsperspektivetNär resurser
skolanslärarna ochänstuderadimensionerflerfinns det att even-lan,

avgörandeförhållanden, kanradmedelklassprägel. Entuella varasom
igrundskolan ochimöter elevernasnedrekryteringen,socialaför den

intellektuella,denliksomomgivningen i skolan,socialagymnasiet. Den
gåromgivningsfaktorerdessaochsannolikhet elevernapåverkar allmed
ärsociologisk iakttagelsefundamentalär. Enlärarnahurudanautöver

i hög gradpåverkar detta tordevarandra ochindivider iatt gruppen
harsådan påverkan ofta skolorhävdasFörutom attskolklassen.gälla en

signa-olikaorganiserade,sämreellerär bättredeolika egenskaper, ger
triv-mindreellerdisciplin, ärellerprestationskravgällervadler mer

skolpoliti-iaktuellt dagensutrustade ellermindreellersamma, mer -
förfallna.136debattska -

också skol-derastrivsel,alltså elevernasinte baraVi utanattantar
formpåverkas omgivning iderasutbildningsvalochprestationer avav
Hur kanorganisation ochskolanslärareochkamrater samt resurser.av

Teoretiskt kan detsnedrekryteringensocialadå förklara den settdetta
något sämreäravseendeivissa grundskolorpå sätt. Omolikaske tre

ef-skolanoftare hopparså lär sig mindre ochelevernaandra,än avatt
arbetarklassområdenisådana oftare liggerskolorochnionde klass,ter

sko-i dessaundvikerfrån oftaremedelklassenocheller barn attatt
mindrefrån skälet idetarbetarklassen ut-till barnleder detlor, att av

fallutbildning. l dettatill högrefortsättermedelklassbarnänsträckning
snedrekryteringen.socialabidraga till denskoleffektskulle en

skulle kun-i skolklassenpå i skolan ochvilket faktorersättandraEtt
skolmiljöer drab-snedrekrytering ärtill socialleda ogynnsammaomna

i vil-skolaosannolikthårdare är inteän andra. Det attvissa barnbar en
fårhårdast, inteär skral drabbar demkunskapsförmedlingenken som

mån skolsi-undervisning ochdenföräldrarna. Istimulansstöd och av
frånfrån mindre än barnlär sigarbetarklassenbarntilltuation leder att

snedrekryteringen.socialaförstärks denmedelklassen
in-påverkas sina skolkamratersår barnentredje möjlighetEn att av

går däri skolorAtt barnutbildningsplaner.aspirationer ochtressen,
påverkaför-utbildning kanhögrefortsätta tillplanerarkamraterna att

är troligtvice Detvägen ochi den attplanerstärka deras versa.egna
i skolanfortsättaoftare kamraterharmedelklassbarn att me-som avser
skolan ellerslutaoftare har kamraterarbetarklassbarn attdan som avser

omgiv-uppträderDärmednågon gymnasielinje.praktisköver till en
utgångsläget.fanns iredanförstärker skillnaderningseffekt de somsom

skolklassnivåpå leder tillalltså skol- ochfinnas faktorerDet kan som
hemförhållandenfrånhärrörutöver demsociala skevheter renasom
etc.. är dockkapital Detkulturellaekonomiskaföräldrarnas resurser,
utjämnande detsocialtäven verkafaktorer kanviktigt dessaatt attse -

fråganNärvändai baraär att om-stort sett omresonemangen ovan.
roll bör-skolansavgränsat,eller,givningsfaktorernas betydelse mer --

Grosin 1989.fl. 1988;136 Mortimorefl. 1979;Rutter m.m.
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jade istuderas U.S.A. i insågmitten 1960-talet många SOU 1993: 85hadeattav man
göra sprängstoff.137med politiskt såOm det är Kapitelatt 3sammansättningenatt

ibarn skolor och skolklasser förfångkan till för vissaav vara grupper,
talar för åtgärdermycket politiska kan pårimligaatt sätta inattvara -
det hela är det mycket lättare sådana frågor frågorhanterataget änatt

föräldrarnas ekonomiska och attityder högre utbild-om motresurser
ning. Ett resultat amerikanska ocksåstudier blev bussning eleverav av

skolområdenmellan för skapa främst rasmässigt allsidigatt en mer
sammansättning skolorna.av

dåVad kan vi lära tidigare studier omgivningsfaktorernasoss av av
betydelse Inte mycket, tyvärr. någraDet har gjorts större studier i
U.S.A. och England resultat är omstridda äldre studier visade ivars -

skoleffekt,133ingenstort medan vissa sådanasett funnit effek-nyare
ter.139 Just när frågandet gäller omgivningsfaktorer är det dockom
tveksamt importera slutsatser. Skolsystemenatt skiljer sig Sve-mellan
rige och U.S.A. och England, fr.a. högre grad centralise-genom en av
ring påoch större betoning likvärdighet i utbildningen bostads-oavsett

i Sverige. Därutöver är deort metodologiska problemen kanskestora,
såidag inte mycket när det gäller analysmetoder datamaterial.14°som

Vi kan sammanfatta tidigare studier med konstatera omgiv-att att
påningseffekter skolklassnivåskol- och troligen förekommer, attmen

stårde för rätt liten del den totala variationen i utbildningsför-en av
värv. påInga analyser fråndata Sverige såhar redovisats gårdetatt att
avgöra hur mycket omgivningseffekterna ståkan för här.141

32.10 Den sociala snedrekryteringen som en process

Vi kan komma påbit vägen när förstådet gäller orsakerna bakomen att
den sociala snedrekryteringen till högre studier med Boaltatt,genom

137Coleman m.fl. 1966.
133 ColemanSe m.fl. l966; Jencks m.fl. 1972.
139Se Coleman, Hoffer och Kilgore 0982; Coleman och Hoffer l987; jfr dock
den omfattande metodologiska kritiken i Sociology of Education, januari 1982
och april 1985.
14°Sålunda måste från tvåresultaten de engelska studierna i Rut-stora ämnet

m.fl. 1979;Mortimore m.fl. 1988 iter lämnas därhän. I den förrastort sett stu-
dien individuellaär faktorer otillräckligt i denmätta slutliga analysen, vilket

påverkaravgörande slutsatsernasättett se Heath och Clifford 1980. l den
inteär heller uppdelningen elever efter socialsenare bakgrund tillräckligtav

precis för inte de observerade skillnadernaatt mellan skolor skulle kunna bero
elevsammansättningen varieraratt dem emellan. Alla barn fader hadevarstjänstemanna- eller manschettarbetaryrken såledesfördes tillsamman ensamtidigt de skillnadernastörsta vad gällergrupp. vet att utbildnings-som man

aspirationer tenderar mellan högre och lägre tjänstemannagrupper.attm.m.
Den bakgrundsvariabel tenderar betyda för barnens utbildning för-mestsom -äldrarnas utbildning registrerades över huvud inteegen Mortimoretaget av-m.fl.
1 Bland studier där redovisat skillnader mellan skolor kanman nämnas enanalys IEA-data Noonan 1976 och Amman och Jönssonsav 1985 studieav

skolsegregation. dessal studier redovisas emellertid inteav uppgifterna ettsådant sätt eventuella omgivningseffekter gåratt urskilja.att
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SOU 1993: 85föregångare, För slutsatsenstudera den att repeteraprocess.som ensom
Kapitel 3utbildningssyste-gallring helasocialanalys; det skerBoalts genomenav

Härutbildningsvalet. harkraftigast vid det förstaärdenmet, sena-men
vårökat kunskapverifiera dessa slutsatserstudier kunnat samt omre

uppstår.högre studiersnedrekryteringen tillsocialahur den

grundade betygsskillnaderSocialt

betygsskillnadergrundadesocialtklargörande analysen hurDen mest av
föddaåterfinns IS-materialets kohorteruppstår, Svenssonsi analys av

standard-IO-test,mättintelligens med1953. studerar1948 och Han
13-åringarföri matematik och svenskastandardprovresultat och betyg

måttet på fa-är grundathembakgrundsocial bakgrundmed olika
socialyrke. med olika bak-Grundskoleeleverutbildning ochderns

i tidiga-vilket har belagtssig i genomsnittlig intelligens,grund skiljer
studier.142 olikheter ihuvudsakligenskillnader berorDessa upp-re

både7.1 uppträder med avseende verbalväxtmiljön se avsnitt och
någotförmåga, fallet.år i det Intres-numeriskoch senaremen svagare

görresultat de numeriskaär, bland barn med testen,attsant samma
ifrånfrån studietradition sämre sig standard-med mindrehembarn

såfrån förra har sägamatematik än dem andra hem. Dei attproven
begåvning indikerar. Bety-matematisk än vad deras provresultatstörre

följeri matematik sedan provresultaten.gen
förmågan Där harär situationen annorlunda.gäller den verbalaVad

något försprång intelligens-föräldrar störretill högutbildadebarn ett
förmåga,för numerisk troligen beroendeän gällervad atttestet som

kompli-uppväxt användervälutbildade föräldrar under barnets ett mer
språk ordförråd. Standardprovsresultaten i svenskastörreoch ettcerat

ytterligare effektdärutöverskillnad. Här uppkommerspeglar denna en
föräldrartill högutbildadesocialutbildningsbakgrund betyg. Barnav

indikerar.får än deras standardprovsresultatbetydligt högre betyg vad
frågar sociala handi-vilka liggersig bakom dessaMan processer som

två måttinnehåller skolanpassning skullekap. Datamaterialet som
mått aspira-viktiga. är elevens attityder ochDetkunna ettvara ena

förvänt-uppfattning föräldrarnastill utbildning dennestioner samt om
mått på väl-självsäkerhet i skolarbetet ochandra elevensningar, det ett

måttskolan.143 Svensson för dessabefinnande i När kontrollerar
kanske tredjedelförsvinner mindre del mellanskolanpassning enen

uppstårfjärdedel sociala skillnader mellan detdeoch som nume-aven
begåvningstestet i matematik, Det äroch standardprovsresultatetriska

ordningen variabler detinte lätt avgöra den kausala mellan dessaatt -
också större självförtroendehända provresultat leder tillkan godaatt

skolanpassning.144 Om inte föräldrarnas förvänt-därmed bättreoch

också l-lusén 1950.142 1971. Jämför Hallgren 1946;Se Svensson
återñnnsFrågorna i143 baserar sig 1971, 3.skalorna Svensson App.som

frågor144 problematiskt det vissa skala 2Speciellt är överatt svaren som
på, främst effekter t.ex.skolanpassning tolkas provresultatbygger kan avsom

svåraT.i förtycker du skolan äratt proven
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ningar och självsäkerhetelevens SOUi skolarbetet 1993:kan förklara varför 85de so-
ciala skillnaderna är större för än Kapitelprovresultat för intelligenstest, 3vad

dåkan ligga bakom Svensson ispekulerar matematik i störreatt ut-
sträckning än frånandra ämnen kräver stöd föräldrarna och därföratt
deras kunskaper och färdigheter blir viktiga. Det förtalar barn inteatt
bara lär sig i förvånandeskolan, vilket inte är ändå viktigt kom-attmen

ihåg, och detta troligen är speciellt när det gällerattma sant att om-
begåvningvandla numerisk förmågatill lösa matematiska problem.att

Sammanfattningsvis alltsåär det samband finner mellansom man so-
cial långt ifrånbakgrund och betyg begåvningsskillna-enbart uttryck för
der.145 finnaAtt sig väl tillrätta i skolan, snäll, flitig och ambitiösvara

i återfinnsegenskaper högre utsträckning frånbland barn densom-
välutbildade medelklassen lönar sig i konkurrensen höga betyg.om-Även svårtdet är ändåuttala sig ärdet, det troligtatt det ärom attom
med fårall rätt dessa elever högre betyg; betygen skall inte speglasom
begåvning inhämtandet de i läroplanen definieradeutan kunskaperav

färdigheteroch skolan är förmedla.satt attsom

Sociala övergångskillnader i till högre studier

frånUppenbart resultaten mångapresenterade är barn föregri-attovan,
sitt utbildningsval via bristande intresse för studierper att ettgenom

skaffa dåligasig betyg, detta är vanligare bland demsamt kom-att som
från hem med mindre studietradition. får dåligaAndra betygmer ge-

inte finna sig tillrätta i skolan,att kanske därför den inte byggernom att
på eller till deras vardagserfarenheter. Vi börtar kanske betonavara att
vi talar förhållandengenomsnittliga även de är relativt fär-om settom-

finns mångadet naturligtvis frånbarn arbetarhem trivs brare, t.ex. som
i skolan, fårär ambitiösa och höga betyg.

När tiden kommer för välja utbildningsinriktning,att eller för väl-att
sluta skolan eller fortsätta vidare,att är den sociala snedrekryteringen

alltså grundlagd, eftersom betygen i ganska hög utsträckning bestämmer
framtida utbildningschanser. frånDe barn kommer de minst privi-som
legierade hemförhållandena ändå erhållitoch har goda ärbetyg följakt-

Ändåligen redan utgallrad skara. visar det sig i mindredeen att ut-
sträckning väljer fortsätta i skolan, och de göratt väljer de relativtom
sällan de teoretiska och prestigefyllda utbildningsbanorna. Vimer
minns Boalt fann detta för män födda övergångenatt 1925 frånirunt
folkskola till realskola. sådanDet närmaste jämförelse vi kan kommaen
för det reformerade skolsystemet är val gymnasieförberedande inrikt-av

åkningar i elever7 födda 1953. Det visar sig även där när järn-att
påför elever betygsnivå åki är det skillnader i utbild-samma stora

ningsval. återgesFigur 3:1I andelarna valt gymnasieförberedandesom
linjer i olika betygsgrupper, uppdelat efter social bakgrund.146

145Samma frånresultat barn fårsocialgrupp l högreatt betyg vadän som-skulle utifrånprediceras intelligenstest från den s.k. Västman-rapporteras-lands-undersökningen Carlsten, Jansson Ljungoch 1972.
145Siffrorna frånhämtadeär SCB 1976b, Tab. 7.3.
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SOU 1993: 85
ä E. Kapitel 3100
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AndelFigur 3:1. män respektive kvinnor födda 1953 gymnasiefdrbere-valtsom
efterdande linje 9g betyg och social bakgrund.

är intressantDet för barn med höga finner vi intebetygatt notera att
så sociala medelmåttigaskillnader. ärDet främst bland dem medstora
betyg det sociala är viktigt. till akademiker ärBarnursprungetsom ex-

i det deras utbildningsaspirationer eller kanske derastrema att snarare-
föräldrars är mycket höga även där tidigare skolprestationer ganska-

språk.tydligt talar ett annat
ocksåBoalt kunde visa den sociala gallringen bland elever medatt

övergång,fortsatte frånbetyg i nästa realskola till gymnasium.samma
fårresultat stöd iDetta analyser Härnqvist för män kvinnor föd-ochav

193334J47 Sammada social selektion uppträder för kohorternatyp av
Även1948 1953 3-4-åriga gymnasielinjexnmoch när gällerdet val av

här är socialaden skillnaden kraftig förmycket elever med medelgoda
lägreoch betyg.

Om vi kliv till utbildningshierarkin övergångeni ochtar studerarett
till universitet, finner vi den sociala bakgrunden in ävenspelar näratt

frånvi jämför gymnasielinjer.149studenter gåttdemBlandsamma som

147Härnqvist 1958, Tab. 32-33; Härnqvist och Grahm 1963, sid. 45.
148Härnqvist och Svensson SOU 1980:30, Figur 7. kanDetLex. noteras att
det verkar denna sociala selektion frånminskar bland kohortenmänsom om

till kohorten årskullen1934 vidare1948och till 1953Härnqvist och Bengtsson
1976,Tab. 6. Den sociala selektionen till gymnasium för födda fram-dem 1953
går också analyser ocksåMetropolitdata Janson 1984. Jfr Härnqvist ochav av

övergångenGrahm 1963, sid. 98 för till gymnasium.
149Se SCB 1981, Tab. för4A, dem födda ungefär 1955; SCB 1989b,t.ex. sid.
20 för föddadem 1963.
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SOU 1993:3-4-åriga också något går 85linjer är vanligare akademikerbarn vi-det att
Kapitel 3betygsnivå.15° Förhållandenatill högskola vid given verkar hadare en

årsvarit för 1930 1943 fast skillna-desamma och studenter, de sociala
betygsnivåer då.151påderna högre störrevarnog

intrycket studiet den sociala selektionen vidDet sammantagna av av
utbildningsnivåer såledesolika blir lätt bedövande. medTrots barnatt

utbildningsnivåpåmindre privilegierad hembakgrund varje har gallrats
hårdare ändåfortsätterän andra, de i mindre utsträckning än sina kam-

Ändå såvid nästa delningspunkt. är det flestade arbetarbarnrater att
påtagit sig in längre gymnasieutbildningar hävdar sig välganskasom

när gäller vidaredet betyg och studier. Deras relativa år begrän-chanser
närsade de jämförs med akademikerbarn, liten kategori ien som

många framstårär Omstycken jämför alla barn inte denextrem. man
så sådanatotala sociala snedrekryteringen kraftig ytterlighets-som som

jämförelser vid handen.ger
frågaEn central är naturligtvis i utbildningshierarkin denvar som so-

uppstår.ciala snedrekryteringen främst Det klassiska är: vid densvaret
skolsystemettidigaste delningspunkten i Den sociala selektionen blir

övergångallt för varje successiv i utbildningshierarkin, troligensvagare
övergångar så hård.153beroende utgallringen vid tidiga är Medatt

den expansionen sekundär utbildning skett kan dockstora av som man
fråga frå-detta förändrats. är vanskligtDet mycket besvara denattom

dels beroende vi jämförbarasaknar datamaterial, justdelsattgan,
såföljd svårtskolsystemet förändrats ärdet hitta jäm-att att attsom av

övergångar. två fråga.förbara finnsDet i studier dennastort sett av
på levnadsnivåmaterialet Övergångarna frånJonsson studerar folkskola

från fråntill realskola, realskola till studentexamen, studentexa-samt
till universitetsutbildning för dem födda 1892-1939 respektivemen

1940-1953154 Det förefaller betydelsen social bakgrund isom om av
äldsta övergångenden kraftig vid förstaden och betydligtgruppen var

vid följande,de medan effekten social bakgrund för desvagare av yngre
nivåerna.155jämnt fördelad över olikade Reuterberg och Svens-var mer

övergången 3-4-årigaanalyserar till gymnasielinjer respektive över-son
gången från dessa linjer till traditionella högskolelinjer IS-data och
SCB-data för kohorterna 1948, 1953, 1958 och 1963. Deras ärslutsats

15°Se SCB 1989b, sid. 28 för kohorten 1963.
151Moberg och 1949, DiagramOuensel IV, sid. 106.
152I Boalts studie partialkorrelationen mellan social bakgrund och över-var
gång konstanthållettill realskola, för föräldrarnas inkomst, förekomst i social-
register övergången frånbetyg, 0.59 Boalt sid. Vid1947, 65. realskola tillsamt
gymnasium den sid.0.26 100. Motsvarande partialkorrelationer mellan be-var

övergång,och konstant för bakgrundsfaktorer, respektive0.50 0.67.tyg var
153 förhållanden på levnadsnivåmaterialetFör analyser svenska respektiveav
ULF-data, Jonsson l992; l993d och Jonsson Millsoch l993b. dettaAtt ärse

internationellt typiskt visas i jämförandemönster in-ett analys 13sett en av
dustrinationer Shavit och Blossfeld 1993a.
154 övergångarl strikt mening inte levnadsnivåundersökning-det eftersomär

mått19687481 bara ocksåhar avslutad utbildning. Notera alla iarna att
ingåendeanalysen individer följt det gamla utbildningssystemet.

155Jonsson 1988, Tab. 2.6-2.7.
128



SOU 1993: 85tidigai denstarkast1960-taletundersociala selektionendenatt var
3Kapiteluppträda1980-talen kornövergången, 1970- ochunderden attattmen

senare.155också denvid
sigproblemfria, vadärinterefererade studiernadeTrots att vareovan

ochrätt klartresultatenanalysmetoder,datamaterial eller ettgäller ger
nåttårskull harvarjestörre andelAllteftersomrimligt intryck. aven

snedrekryteringensocialanivåer har deni utbildningssystemethögre
3.1 refereratnivåer. avsnitttidigareVi harupp till högre stu-flyttat

så förskjut-vi tolkaminskat, kanhartotaltvisar dendier settattsom
i rela-snedrekryteringennivåer kvarvarandedenöverningen att ensom

utbildningsnivåer.högrealltskeutsträckning tenderarstörretivt att
spekulationGessersvibörslutsats attvi vill dra dennaOm noteraut

För över-minskar i betydelsesamtidigt densociala bakgrundenden som
prestigeutbildningaröka förgången skulle kunnatill universitet,

skillna-socialadevisar det sig dockGessers analyseruniversitetet. I att
universi-lönsammasådana längre ochtilli rekryteringenderna mer

från till1950-talet slutetför kvinnor slutetminskadetetsutbildningar av
poj-1960-talet.157 verkar förklarasvilket heltFör män ökar de, attavav

sökte siglåga utsträckningi allt högrefrån socialgrupp med betygIkar
juristlinjen.153ospärradetill den

på snedrek-socialatidigare resultat denSammanfattningsvis tyder att
uppåt utbildningshierarkin. Delvisförskjutits itidryteringen över har

så majoritetfunktionautomatisknärmastär detta att stor av enav enen
utbildningsnivâer först real-vidare till högreårskull kommithar att

utifrånockså förstå privi-detgymnasium. vi kanMenskola, sedan mer
går vidare tillnärhandlande: antaletstrategiskalegierade somgruppers

utbildning allarelativa värdetökar, minskar detutbildninghögre av
utgångsläge krävsfå arbetsmarknadennivåer. fortsatt braFör ettatt

till de alltmerkanske kan ledadå än tidigare. Dettautbildninghögre att
ocheller lederpå högre prestigeutbildningsinriktningar med somsatsar

de knappastdock viktigtlön. ärmed högre Dettill yrken attatt notera
verkligenför dettidigare forskning talarfulltgöra detkunnat attut -

utjämning.socialskett en

snedrekryteringenförändringen socialatill i den3.2.11 Orsakerna

till sociala snedrek-forskningen orsakerna denrefereratVi har omovan
förändringen den-forskninggick vi igenomryteringen. Tidigare avom

utjämningsocialsnedrekrytering vi konstaterade det skettoch att enna
vårsvårt Eftersom kun-precisera när den ägdeäräven det att rum.om

svårt tillsig orsakernabegränsad är uttaladetta är detskap att omom
sådana skildamärke till orsaker kanförändringar. Läggdessa att vara

snedrekryteringenssocialafrån ligger bakom denmekanismerde som
individnivånivå. illustrativt tänka sig sambandenDet kan attvara

och Fig. 7.2.156 1987, Tab. 4.3-4.4Reuterberg och Svensson
157 10.Gesser1971, Tab.
153 Fig. 6.1971,Gesser
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mellan föräldrarnas utbildning, inkomstt.ex. å SOUoch samhällsklass 1993: 85si-ena
dan, och barnens åutbildning den andra, betingade Kapitel 3fak-antalettsom av

på makronivå inkomstfördelningen,torer utbildningssystemets organi--
sering och omfattning eller välstånd.nationens Om dessa ändras kan
den sociala snedrekryteringen sjunka eller öka.

iRedan tolkningen läroverksstatistiken 1885 respektive 1897av spe-
kulerades det i de ekonomiska konjunkturerna påverkadeatt den socia-
la snedrekryteringen. Man trodde barn till arbetare och bönderatt hade

större benägenhet skaffa sig utbildning dåligatidernaatten om var me-
dan oftarede valde börja arbeta det fanns jobb.159att Dahngottom om

nyanserad tolkning tidigaden utbildningsstatistiken,ger en näm-mer av
ligen dessa barn visserligen tenderaratt i högre ängrad andra hoppaatt

läroverksstudierna när konjunkturerna erbjuder en mängdav ochnya
väl avlönade platser, intagningen till läroverkatt relaterad tillmen var
social bakgrund sätt: sämre tider, destomotsatt större social sned-
rekrytering.16° dåligaDenna tolkning, tider och större inkomstojäm-att
likhet betyder ökade skillnader och vice har sedan dominerat.versa,
Moberg hänför nedgång i studentfrekvensent.ex. för jordbrukarnasen

årbarn 1930 dåligamed de konjunkturerna för bönder under 1920-ta-
hälft.161lets Dahn tillskriver förbättringen för de lägresenare tjänste-

männen ... nämnda statstjänares avgjort förbättrade ekonomiska lä-
ge.152 En förklaring i liknande ocksåMoberg närtermer han antarger

den utökade födelsekontrollenatt i städernas arbetar- och hantverkar-
klasser driver benägenheten låta barnen studenten.163att ta

Som vi tidigare ansåg års1918 skolkommissionsett omorgani-att en
sation skolan framför allt fastare anknytningenav mellangenom en-
folkskola och läroverk skulle leda till minskad snedrekrytering. Man-

också det positiva fråntog resultatet den kommunala mellanskolan till
intäkt detta.154för Utjämningen den sociala snedrekryteringen underav
1950-talet ocksåkom tillskrivas enhets- ochatt grundskolereformen,

sådani utsträckningt.o.m. i början 1960-taletatt troddeman attav pro-
blemet skulle världen.155snart vara ur

Den till skolorganisationen frågankopplade expansionen ochom
spridningen utbildningsväsendets sågs också orsak tillav ut-som en en
jämning den sociala snedrekryteringen. Dahn tolkarav sina resul-t.ex.

allt eftersom universitetsstudiertat att blir vanligare försom kvinnor,
blir även rekryteringen folklig.166 års1940 Skolutredningmera tror

159 citatetSe i Dahn 1936, sid. 66.
160Dahn 1936, sid. 66.
161Moberg 1950, sid. 54.
152Dahn 1936, sid. 340.
153Moberg 1951, sid. års109. 1940 Skolutredning hävdar intressant iattnogmånga fall önskan begränsa barnantalet betingas justatt föräldraambi-synes avtionen bereda det eller de barn, finnas,att möjlighet till högre utbildning.som
SOU 1944:20,sid. 101.
154Dahn delar helt denna uppfattning Dahn 1936,sid. 340.
165Se SOU 1963:42,avsnittt.ex. 4.3.3.3,speciellt sid. 128.
155Dahn 1936, sid. 349.
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85SOU 1993:ka-skolväsendet,högredetutvidgningockså starka... den somatt av
Kapitel 3högrebreddat deårs avsevärtskolreform,1927eftertidenrakteriserat

k1ientel.157skolornas
socialadenförändringentillorsakerexemplenanfördahärDe av

inteförfattarnaeftersomstår bräcklig grundsnedrekryteringen en
Närförändrats.allssnedrekryteringenkundesäkerhetmed veta om

utjämningen harsocialaden1970-talet diskuterarbörjanGesser i av
åtminstone karak-utjämningdenbild överbetydligt klararehan somen

1960-talet. Hanfrån till slutet1950-taletslutetperiodenteriserade avav
utjämningen.158 förstaDenåtminstone tillolika orsakerispekulerar tre

behovsprövade,universitetsstudier,förnaturastipendiernaär som varatt
från be-mindrekomdemrekryteringseffekt blandstarkhade somen

univer-tillintagningsbestämmelsernahem.159 ärandraDenmedlade att
för intag-så kravstudentexamenliberaliserats,hadesiteten attt.ex. som

deBlandvissa fall.bort ikom1950-talet annatunderning gavsatt tas
ochuniversitetsstudiermöjligheter tillvissafolkskollärarexamenmed

tredjeFör detpåbörja civilekonomutbildning.kundehandelsstudenter
ochgrundskolorregionala utbyggnadenGesser den gymna-att avantar

utjämning.socialbidragit tillsier en
finnerutjämning hanockså till denorsakernadiskuterarJonsson un-

främstnågra nämnda orsakerna1900-talet.17° redandeUtöverder av -
åtkomlighet högre sko-geografiskökadlevnadsvillkor ochutjämnade av

teknologiarbetsmarknadsutsikter ochförändringar ihanlor attantar-
utbild-relativakraftigt förbättradejordbrukarbarnensligga bakomkan

påtagligt inslagfinnsnäringkrympandeningssituation. I ett aven
skolortillgänglighet till högremed ökadi samklangpushüeffekt vilket

studier; förvidaretillfått många jordbrukarbarn stegetkan ha att ta
ocksåbranscheninomutvecklingenharförblivit jordbrukaredem som

framstå nöd-kommithautbildning kangymnasialmedfört att somatt
mellani sambandetreflekterasutjämningen ävenGenom attvändig. att
klass,också socialgivetutbildning minskaroch barnensföräldrarnas

starkaockså utbildning deni högreJonssonspekulerar att ex-genom
kom-betydelsenelitprägel varigenommist sin atthapansionen kan av

minskat.171från hemmiljöintellektuellenma

tankeockså medsärskilt välgrundatintesid. Man157 1944:21, 82. sägerSOU - från ekono-barnutjämningunderlag denstatistiskasitt gynnatatt som-från för övrigt självklar,landsbygden ....hem och ärmiskt manomsvagare
skolorgrad ökats ochi högantalet läroanstalterhögrebesinnar, att upp-att

kommunikationsförhållanden kring-särskiltvilkasrättats även gynnaorter,
sid. 93.SOU 1944:21,landsbygd.liggande

155 sid. 161-165.1971,Gesser
års utredningockså studiesocialaförts fram 1959förklaring hade169Denna av

förelig-också tillReuterbergsoch78. Svenssonsid. SeSOU 1963:53, rapport
olikautjämningseffekter1992:122, därutredning SOU typer stu-gande avav

diskuteras.diemedelssystem
17° 99-103.1988, sid.Jonsson

på-möjligtviskärnfamiljens171 faktorer Jonsson ärAndra nämner svagaresom
utbredningpopulärkulturensmassmediasochi tid därbarnenverkan va-enav

minskade abso-också föräldragenerationeniHusén 1977, derit stark se samt
nivåer.utbildningsår olikai mellanskillnadernaluta
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Sammanfattningsvis kan sägas SOUde 1993:antaganden gjorts 85att som om orsa-
kerna till förändringar i socialaden Kapitelsnedrekryteringen främst 3rört sig
kring ekonomisk utjämning, utbildningssystemets omorganiseringsamt
och geografiska spridningexpansion. Dessa spekulationer har dock näs-

påenbart byggt samtidighet någonitan tendenser och kausalitet haren
långt ifrån kunnat demonstreras därtill vårhar helt enkelt kunskap-

exakt när förändringarna inträffade hittills varit alltför bristfällig.om

3.3 Sammanfattning frånresultat och begränsningar i-
tidigare studier

3.3.1 socialaDen snedrekryteringens omfattning förändringoch

Tidigare utredningar och forskning den sociala snedrekryteringenom
har kunnat påtagligadokumentera den skillnaden mellan samhällsklas-

i rekryteringen till högre frånstudier. Skattningar två1900-taletsserna
första decennier tyder 1 jordbrukarsönernaatt ochrunt procent av
kanske 0.5 frånpojkar arbetarhemprocent studenten, medantogav an-
delarna för deras låg 0.1-0.3systrar Samtidigt kanrunt procent.snarare

än tredje pojke frånoch tionde flicka akademikerhemmer havar var
frånutexaminerats allmänna eller privata läroverk.

Det kan värt barn till övriga kategorieratt inom social-notera attvara
I direktörer och högre tjänstemän ejt.ex. akademiker vidgrupp - -

denna tidpunkt i betydligt mindre utsträckning än akademikerbarnen
Ävennådde högre utbildning. påtagliga förändringar frånägdeom rum

slutet 1800-talet till början nästa sekel, högreden utbildning-av av var
fortfarande huvudsakligen inriktad präst-, lärar- och ämbetsman-en

nabanorna. Utvecklingen under 1900-talet utbildningskrav kommot att
ställas mångaför fler yrkesbanor ocksåatt gjorde frånintresset fleraatt

sociala för högre utbildning ökade. sådanaTillkomstengrupper ut-av
bildningar inriktade merkantila och tekniska yrken bidrogmotsom var

ocksånaturligtvis till detta. En tolkning den tidiga utbildningsstatisti-av
ken, vilken svårdock är veriñera, är det framföratt allt söner tillatt var
den industrialismenmed framväxande medelklassen ökade sinsom re-
presentation i läroverken i början 1900-talet.av

Under 1930- och 1940-talet såvältyder analyser den offentligaav ut-
bildningsstatistiken urvalsundersökningar den socialasom av att
snedrekryteringen bådeminskade; arbetarbarn och jordbrukarbarn

påknappade in det försprångmycket barn till socialgruppstora Isom
traditionellt haft. Statistiken ocksåtalar för utjämning skeddeatt en
även fortsättningsvis, åtminstonetroligen fram till början 1970-talet.av
Därefter har troligen inte mycket förändrats, det är fortfarande intemen

huruvida den sociala snedrekryteringenutrett ökade 1980-talet,under
vilket dock ofta antas.

Som vi diskuterat är svårtdet tyvärr den officiella utbild-attovan, av
ningsstatistiken utläsa hur kraftig den sociala utjämningen varit och när
den varit markerad. Kompletterandemest analyser gjorda urvalsun-
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1993: 85SOUföre änkraftigaretorde varitutjämningendersökningar antyder dock att
Kapitel 3måste devi dock konstateraSom helhetgrundskolereformen.efter att

effekter ännu är obe-frågorna eventuellaskolreformernascentrala om
några när utjämningenbevis förstarkavi inte harochsvarade att var

påtagliga gäller föränd-när detvi luckorstarkast. Därutöver harsom
1980-talet.1970- ochringarna under

vår denofullständiga kunskaptillsammanfatta orsakernaFör att om
på fakto-tid kan vi pekasnedrekryteringens förändring översociala tre

gällt socialafrämst denofficiella statistikenförsta har denFör detrer.
gått varför detutbildning,vidare till högreförhärkomsten dem va-som

övergångssannolikheter socialaför olikavanskligt skattamycketrit att
vida-inte gickför demvi inte den sociala bakgrundenvet somgrupper

påförändratssocial bakgrundklassificeringenre. För det andra har av
jämförelser över tid.försvårat omöjliggjortoch inte sällansättett som

urvalsundersökningar tidi-riksrepresentativatredje har deFör det som
två nämnda problemenoch överkommer deanalyserats somgare --

återkommandesmå för möjliggöraoch för sällanregel varit för attsom
skedde.172utjämningenprecisa studier näravmer

sociala snedrekryteringens orsaker3.3.2 Den

föräld-sambandet mellandet starkastudier har demonstreratTidigare
barnens utbild-ofta faderns eller samhällsklass ochsocialgrupprarnas

också år väsentligNågra föräldrarnas utbildningvisatharning. att egen
ocksåutbildningföräldrarnas och haroch klassi sammanhangdetta att

på andrautbildning. Ett antaloberoende effekter barnensvarandraav
aspirationer, föräldrarnasregional härkomst,bakgrundsfaktorer bl.a.-
skolframgång utbild-korrelerade med ochbefunnitsinkomst har vara-

fåtaliga betydel-hittills gjorts den relativastudierningsval. I de som av
utbildning ochvisar sig föräldrarnasolika bakgrundsfaktorer so-avsen

viktigaste.tillhörighet deciala vara
frågan förändrassociala snedrekryteringenhur denLiksom för om

fråganpåtagliga när gällerfinns kunskapsluckor dettid, detöver om or-
bild denkorrekttill snedrekryteringen. Vi saknarsakerna t.ex. re-aven

sociala klasstillhörighet ochföräldrarnas utbildning,betydelsenlativa av
nästan ingal990-talet. finnsekonomiska i början Det stu-resurser av
utbildning,förbetydelsen familjeekonomin barnensdier över trotsav

svår mäta.notorisktden är viktig är dockdet ofta den attattatt antas -
geografiska faktorer, äveninte heller mycket betydelsenVi vet avom

påtaglig ojämlik-minskningindikerat dennatidigare resultat avenom
från ärdet flervi officiella utbildningsstatistiken kanAtt denhet. attse

på ingetutbildar sig i storstäder än landsbygden heller svargersom
eller ärfrågan den relateradorsaken till detta är just geografisk attom

måsteavstånd viutbildning dettatill högre för kunna studeratill att-

försvårats172 utbildnings-till jämförelser tidorsak har ärEn över attattannan
ändågenomgått varit möj-uppfattar vi detförändringar. Här attstorasystemet

3-4-årigateoretiskajämställaligt komma problemen, attatt runt t.ex. genom
gymnasielinjer med studentexamen.
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kontrollera för individfaktorer vi SOUvarierar 1993:mellan 85vet ortstypernasom
att det bor fler högutbildade i städer t.ex.. frågaEn närliggande vår Kapiteldär 3
tidigare kunskap är begränsad, avståndskänslighetenär är olika förom

frånbarn olika sociala klasser.
När gällerdet betydelsen växa i hel familj tyder tidiga-attav upp en
resultat barn till fårensamföräldrar mindreatt utbildning änre and-

vi behöver påpröva detta datamaterial där vi kan kontrolle-ra, men ett
för fler relevanta faktorer i uppväxten, för Fråganinkomst.ra t.ex. om

andra generationens invandrare är i praktiken hittintills obesvarad, spe-
påciellt med tanke analyserna här sådanbör göras iatt detalj vi kanatt

särskilja fråninvandrare olika länder.
En de viktigaste frågornapolitiska är vilken betydelse skolornasav re-

och organisation har för utbildningsframgångsurser generellt och social
snedrekrytering i synnerhet. Nära kopplat till frågandetta är bo-om
stadssegregeringens roll. Här famlar forskningen i i blindo,stort sett
främst därför frågoranalyser dessa ställeratt höga kravextremtav

såväldatamaterial på statistiska analysmetoder. En vit fläcksom annan
kartan finner vi när det gäller i skolan mikronivåprocesser som

kan tänkas sociala skillnader, lärarnas uppträdande. Härt.ex.generera
bör studierna pågöras klassrumsnivå, svårtvilket gör det dra slutsat-att

är lokala eller allmängiltiga ochser hur viktigaom processerna deom
är totalt för snedrekryteringen såvidasett inte gör mängdstorman en
sådana studier vilket skulle mycket tidsödande och kostsamt.vara

Vidare vi nästan inget orsaken tillvet förändringen eller,om mer
korrekt, variationen i den sociala snedrekryteringen. Den främsta an-
ledningen till denna kunskapslucka är naturligtvis vi ännu inte haftatt
tillräckligt säkra uppgifter hur den har förändrats.

Slutligen finns det studier förändringen utbildningens kon-om av
sekvenser, i form arbetsförhållandent.ex. och lön.av

3.3.3 Slutsatser: hur fyller vi kunskapsluckorna

dåVad kan göra för fylla dessa kunskapsluckoratt Vi harman tids-av
skäl valt arbeta med redan insamladeatt datamaterial, vilka dock i flera
fall ställts offentlig statistik enkom för utredningens räkning.samman av
Arbetet med denna datainsamling har varit mödosamt och tidskrävan-
de, fruktbart i det vi kan genomföra mångaatt analyser imen fallsom
faktiskt på frågorkan de vi rubricerat kunskapsluckorisvara som som

När det gäller skattningen den sociala snedrekryteringens föränd-av
ring vilket är utredningens huvuduppgifter tvåhar vi valten av stra-- -
tegier. För det längre perspektivet har vi valt bygga urvalsunder-att
sökningar med retrospektiv information utbildning och social bak-om
grund. För analyser årende tjugo har vi gjortsenaste speciellav en sam-
manställning officiell utbildningsstatistik, främst högskoleregistret,av

medger mycket detaljerade analyser. Omfattningen ärsom vistor att
också kan använda detta register för studera utbildningschansernaatt
för andra generationens invandrare.
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SOU 1993: 85på vi ställt1990-talet harsociala snedrekryteringenFör studiet denav
Kapitel 3på förgymnasieval och betyg ele-statistik överdata byggersomsamman

1988.går årskurs indenna samlas Denna9 statistik börjadeutsomver
påockså och skol-möjligheten effekter skol-studeradatabas attger oss

klassnivå, betydelsen bostadssegregering.samt av
datamaterial, de inte in-vi utnyttja andraövrigt har kunnatI trots att

Socialforskningsinsti-ställts för utredningen, bl.a.ellersamlats samman
årslevnadsnivåundersökningar speciellt 1991 serieochtutets en av

också förmånen indirektVi haftULF-undersökningar. harSCB:s att ut-
UGU-materialen insamladeviktiga IS- ochnyttja i sammanhangetde -
Universitet, vid Högsko-pedagogiska institutionen, Göteborgsvid samt

SCB fle-Lärarutbildning i Stockholm, i samarbete medförlan genom-
några i detta betän-skrivna för utredningen och analyseruppsatserra

på dessa data.kande baserats
teknisk beskrivningföljande kapitel följer närmare ochI aven mer

statistiska underlagen.de
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1993: 85SOUDatamaterial4
Kapitel 4

svenska skolsystemetdetkunskapentilldet tillskottAvgörande för om
tillgånghaftviärutredningdenna attsamhälletsvenskadetoch gersom

viFaktisktdata.mycket goda attsammanställa tror nukunnattill och
någoninte harSverige mot-iutbildningsdata sammantagnaexisterande

också empiriskadenvioch hoppasDärför attvärlden.isvarighet tror
utbildning, ochbakgrund,socialmellansambandenforskningen om

änbetänkandei dettalevnadsförhållanden motkanframtida ta avstamp
studier.avanceradedetaljerade ochmer

forsk-högklassiginternationelltkvalificerad ochmöjliggöraFör att en
tvåområde kompletteran-vårt krävsstatistikredovisning inomning samt

datamaterial, nämligen:de typer av
stati-löpandebaserad,registercentralahelstRiksomfattande,l

möjligtärtill vilken detutbildning, attstik över medborgarnas
socialtuppgifterföra m.m.ursprungom

longitudinellalhelsturvalsundersökningar,Specialutformade2
riksrepresentativa.och

ärbefolkningen,omfattar helavilkamaterial,förstaDen typen av
snedrek-socialai denförändringenstuderaoundgängliga för kunnaatt

invandrar-mindrevissaundersöka t.ex.ellerryteringen gruppers,om
också förnödvändigaärförsämras. Deförbättras ellerlivschanserbarns,
ekonomiskafrågan organisation,skolornasviktigareallt resurserden om

förlär sig ochelevernanågon mycketbetydelse för hurprofil hareller
går studier.högrevidare tillutsträckning dei vilken

mekanismer-studietcentrala fördatamaterial ärandraDen avtypen av
frågan viktigahurförsnedrekryteringen,socialaden t.ex.bakom omna

andra aspekterochrelativt inkomstär derasaspirationerföräldrarnas av
också därförviktformen är delongitudinellaI denuppväxthemmet. av

förgång skolansådana individensfölja att t.ex.data kanvi via genomatt
ochuppkommer,snedrekryteringenutbildningskarriärennär iutröna

Longitudinellam.m..betyg, utbildningsval,denfaktorervilka styrsom
förändra-utbildningensockså för undersökningarväsentligaärdata av

arbetsförhållandenlön,i formde konsekvenser m.m.av
vi använt,datamaterialpresentation dekortfattadföljerNedan aven
diskuterarAvslutningsvisinformation.utförligtillreferensersamt mer

nödvändiga förönskvärda ochär ettdata attvilkavi getyper somav
fruktbarförochskolpolitiska övervägandenför ut-underlagfullgott en

bildningsforskning.

indi-följa enskildamöjligtstudie där detlongitudinell är1Med attmenas enen rådernågra år. bredDet över-tidsperiod minst,längreundervider enom,en
nöd-studierdenna ärsamhällsvetenskapeninomensstämmelse typatt avom

påverkar våraförståelse dedjuparevill vinnavändiga vi somprocesseravenom
livsförlopp.
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4.1 Utredningens forskningsmaterial SOU 1993: 85
Kapitel 4

4.1.1 Högskolematerialetz

Utredningen fick i sina direktiv uppgift lägga särskild vikt vidatt studiet
hur den sociala snedrekryteringen förändratsav under de tjugosenaste

åren. För ungefär den perioden i själva frånverket slutet 1960-taletav-
och i vissa fall fram till och med 1992 har vi kunnat ställa da-samman-

från officiell utbildningsstatistikta mycket högt ställdamotsvaratsom
krav Påprecision. utredningens uppdrag har denna sammanställning
gjorts vid SCB:s avdelning för arbetsmarknads- och utbildningsstatistik
högskolefunktionen, i samarbete med för befolkningsstati-programmet
stik.3

Utgångspunkten för detta material har varit folk- och bostadsräkning-
FoB år 1960, 1970 Frånoch 1980.arna dessa kan hushålletviaman

koppla barn till sina föräldrar både fader och moder i fallde de finns-
närvarande hushålleti För barn födda mellan 1943 1974,och om vars
föräldrar såledesvi har vissa uppgifter yrke, yrkesställning, emigrations-
år och -land bl.a., har vi sedan hämtat frånuppgifter olika registertre
över utbildning:5

1 Sökandeintagna-registret sökande respektive intagna till olika
årtalgymnasielinjer, för intagning m.m.. Vi har använt uppgif-

årför 1972-90.ter

2 Avgångna-registret avgångna från gymnasieskolan, årtal,linje,
betyg m.m.. Högskolematerialet innehåller åruppgifter för
1968-1992.

3 Högskoleregistret inskrivna och examinerade från olika hög-
skolelinjer, årtal, skola m.m.. Uppgifter finns årför 1962-89
examination och 1960-92 inskrivning.

Till dessa uppgifter har vi sedan fört information föräldrarnas ochom
barnets utbildning från SCB:s s.k. utbildningsregister. Detta uppdatera-
des och kompletterades med hjälp års1990 folk- och bostadsräkning,av
vilket synnerligen värdefullt våraförvar analyser.

Informationen i materialet har kodats till hanterbara variabler.om
Analyserna har gjorts avidentifierat, slumpmässigtett urval 25om

materialet totaltprocent 900 000 individer.av vårtFörca uppdrag har
2 Materialet kodning variablersamt beskrivs närmare i Eriksonav ochm.m.Jonsson 1993b.
3 Hans-Eric Ohlsson har i samarbete med Agneta Sträng-Abrahamsson svaratför sammanställningen registren, samt utredningensav uttaget avidentiñe-av avrade urval. Utan deras tillmötesgående och skickliga handläggning hade utred-ningens tidsramar hållit.inte
4 Detta betyder olika barn varit ålderatt i olika uppgifternanär frånhämtats in
deras föräldrar. Det sigrör dock åldrar,rimliga barnen århögstom är 16 viddetta tillfälle och inganästan har flyttat hemifrån vilket innebär träffsäker-storhet. l praktiken innebär det föddaatt 1943-63 har isöktspersoner FoB60 ochFoB70, medan uppgifter barn födda 1964-74 frånhärrörom FoB80.
5 Se SCB:s Statistiska meddelanden, serie U.
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1993:souindividnivå. Samtidigtuppgiftermedarbetanödvändigtvaritdet att
Kapitel 4SCB,vidregistrenindividbaseradeomfattandeutnyttja devi kunnatsom

indivi-identiñerbaraenskilda,tillgång uppgiftertillhaftintevihar om
identifiera enskildaförvarit möjligthellerinte attdet harochder oss

någothaftnaturligtvis inte hellernågot vimaterialeni sompersoner -
intresse av.

Årskurs 9-materialet54.1.2

där informa-årskurs 9-register,SCB:ssig s.k.material baserarDetta
år-hämtats inhargår grundskolanklass iniondeelevertion utsomom

avgångkohorternabestårmaterialår Utredningens1988.fr.o.m.ligen av
tillval, skola,ämnen,i olikabetygUppgifter finns1988-92. m.m.om
också infor-räkningför utredningensSCB sparat1992 har1991 ochFör

avgöra hurgått vigör kandetelevenskolklassvilken attmation om
bakgrundsocialgäller betyg,skilt sig vadskolklasserna m.m.

från folk- .ochuppgifterhögskolematerialet harPå försätt somsamma
i vissaföräldrarna ochFoB90 rörandeFoB85 ochbostadsräkningarna

informationsåPå visätt har kunnathushållet till.lagtsfall omom
faderbåde ochfall, moderi förekommandeföräldrarniondeklassarnas

bostadssituation,utbildning, inkomst,klasstillhörighet,yrke,gällervad
födelseland,familjesammansättning, m.m.

sökandeintagna-registef,från SCB:suppgiftervi lagtTill detta har
än tilllängrefölja elevernainte kunnat startenVi harbeskrivet avovan.

ändå indikation derasgoddettagymnasiekarriår,deras omengermen
utbildning.framtida

avidentiñeradeanväntårskurs 9-materialet har viFör analyserna av
Påskolor. det-landets25urvalfrån slumpmässigt procentdata ett avom

ochför skol-materialet även analyseranvändavi kunnatsätt harta
skolklassnivå.

Stockholmsmaterialet4.1.3

vi konstrue-årskurs beskrivet har9-materialet,fullständigadetUr ovan,
ViStockholm.datamaterial föravidentiñerat,likaledessärskilt,ettrat

Storstockholmsområdet utom isamtliga skolor ienkelt valthelthar ut
Storstadsutredning-läggamaterial SCB kunnatSödertälje. harTill detta

för-utredningensbostadsområdena, ställts tillvilka haruppgifter omens
Regionplanek0ntor.7 DärmedLandstingsLänsStockholmsfogande av

bostadsområdetsmått påframblandmöjligtvaritdethar annatatt
boendesegrega-studiummöjliggjortvilketsocioekonomiska ettstatus, av

snedrekryteringen.effektereventuellationens

årskurs 9-registretsin kunskap5 medEnequist, SCB, harGunnar stora om
för.vilket vi tackarutnyttja materialet,bättrehjälpt attoss

Ãke Jennefors vid Regionplane-Anneliochvi fick Boalt7 hjälpdenUtan av
förVi tackaruppgifter.fram dessavarit möjligtintehade detkontoret att ta

hjälp.denna
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SOU4.1.4 Tidsseriematerialet 1993: 85
Kapitel 4

Utgångspunkten för detta material är SCB:s pre-ULF-undersökningar
årgångarna Frånnedan, 1976-90.senterade dessa har uppgifter hämtats

bakgrundintervjupersonernas utbildning socialaoch gi-Detta harom
frånvit 80 000urval individer födda sekelskiftet framochettoss om ca

till början 1970-talet.och med Därmed blivithar det möjligt att stu-av
långdera förändringen socialaden snedrekryteringen över tidspe-av en

riod.
Sambandet socialmellan bakgrund och utbildning är grunden för tids-

seriematerialet och den beroende variabeln i analyserna. Som predik-
vi använt fått tillgånghar sedan olika tidsserier utredningentorer som

till.9 Dessa tidsserier inkluderar utvecklingen produktivitet,BNP,av ar-
årsklassernasbetslöshet, inkomstskillnader, storlek antalsamt ettmm,

återgervariabler förändringar i utbildningssystemets organisationsom
dimensioneringwoch

4.2 Andra centrala databaser

För antal analyser presenterade i Kapitel 7-10 i utredningensett samt
ocksåspecialrapporter har frånandra datamaterial använts, främst ur-

valsundersökningar.

UGU-materialen4.2.1 IS- och

Ett flertal specialuppsatser till utredningen har baserats datamateria-
förlen Individualstatistikprojektet IS och Utvärdering Genom Uppfölj-

UGU,ning vilka är longitudinella till sin karaktär. De har använts till
analyser i skolan, hur den sociala snedrekryteringent.ex.av processer
förmedlas begåvning,betyg, skillnader tillval.i ocksåoch bildarDeav
underlag för den omfattande behandlar betydelsenrapport stu-som av

utformning.diemedelssystemets På detta ocksåmaterial grundas en
analys effekterna högskoleprovet rekryteringen.den socialaav av

3 Staffan tillgångWah1ström,SCB, hjälpte till dessauppgifter och P Oattoss
Fredriksson, hjälpteSCBNAL, med datauttaget, vilket härmed tacksamtoss
noteras.
9 Tack framför allt till Rolf Ohlsson och Lars Svensson vid institutionen för
ekonomisk historia i Lund.
10Mac Utbildningsdepartementet,Murray, har utredningens främstexpertsom
bidragit med uppgifterna förändringarna i utbildningssystemet.om
11För presentation IS-materialet, Härnqvist och Svensson1973; SCBen av se
1976c. UGU-materialet, kohorten 1967, i Emanuelsson 1981.presenteras
12Härnqvist 1993a i Erikson och l993a.Jonsson
3 Reuterberg och Svensson 1992, utgiven delbetänkande utred-ettsom avningen SOU 1992:122.
14Gustafsson och Westerlund 1993 i Erikson och Jonsson l993a.
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1993: 85SOUocksåHärnqvist,bistånd Kjellvänligtmedfrån UGU har,Resultat av
Kapitel 4för sned-betydelsefaktorernasgenetiskadei analysenoersättligavarit av

7.1.15avsnittrekryteringen

Levnadsnivåundersökningarnam4.2.2

med19911981 och1974,LNU 1968,Levnadsnivåundersökningarna
frågor intervjuper-innehåller antalregisteruppgifter etttillhörande om

utred-studie föriutnyttjatsuppväxtförhållanden vilka separatensonens
ningen.

avkastningenförändradestudiet denockså föranvänts avharLNU av
sin panel-datamaterialutbildning. endaär detDet genomsomhögre -
underlönekarriärindividersinformationerbjuda enkan omansats -

för utrönaanalyseratsäven attliv. LNU haryrkesaktivaderasdelstor av
avseendefrämst medutbildning,högreeffektericke-ekonomiska av

9.arbetsförhållanden Kapitel

ULF-undersökningarna4.2.3

tidsseriematerialet, be-använts tillharULF-undersökningarnafrånData
avlänk-analyserULF-data föranväntviDärutöver har avskrivet ovan.

in-jämförandeför8.1.2,avsnittsnedrekrytering samtsocialochning
ULF-under-storleksammanlagdastudier.2° sinGenomternationella ger

frågor föränd-studeraretrospektivaviamöjlighetergoda attsökningarna
födelsekohorter.olikamellanringar

CASMIN4.2.4

innehållervilketCASMINdatamaterialetinternationellaDet stora -
frånklasspositionutbildning och ettursprungsklass,uppgifter egenom

två studierianväntsländer har separataindustrialiseradedussindrygt -
från och 19811974utredningen kommeruppgifternasvenskaDeför

levnadsnivåundersökningar.års

från s.k. Malmö-denockså publicerade datavianalys har använt15 dennaFör
1975.Fägerlindundersökningen

Åberg och LundbergFritzelll984;Erikson ochpresentation,16 För seen
1993.

l993a.ochl993a i Erikson Jonsson17Dryler
också Kapi-1993a;Erikson och Jonsson1993 iKjellströmBjörklund och18

nedan.tel 9
Levnadsförhållandenäserienim.fl. 1987,19 VogelSe rapporternasamtt.ex.

1993.MüllerMills och20 SeJonsson,
1988.m.fl.i Erikson21 CASMIN-data presenteras

19930.1993: Jonsson22 Müller
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4.3 Framtida behov statistikav SOU 1993: 85
Kapitel 4

Som framgåtttorde ha ovanstående genomgång finns i Sverigeav ett om-
fattande statistiskt material kan användas för frågorbelysasom att om
utbildningens fördelning och konsekvenser för individer. Trots denna
omfattning ändåñnns det vissa brister, målet är skapa fullgottatt ettom
underlag för statistik forskningoch frågorcentrala för svensktom ut-
bildningsväsende. Vi vill därför utnyttja de erfarenheter vi har gjort i ar-
betet med utredningen till påpeka hur underlagetatt för utbildningssta-
tistik och forskning utbildning kan förbättras. Vi förstom detar upp
frågor vi kommertror inom områdetcentralaattsom under detvara
närmaste decenniet för sedan diskutera det önskvärdaatt statistiska un-
derlagets utformning.

4.3.1 Släpar Sverige efter

förhållandeEtt vid flertal tillfällen årendeett bl.a.som senaste av pro--
duktivitetsdelegationen och ekonomikommissionen framhållits ettsom-
problem är den internationellt lågarelativt andelsett inompersoner en
årskull universitetsexamen Sverige.tar i Det föreliggersom en idag
också politisk måletenighet antaletatt med akademiskaom personer
examina behöver höjas kraftigt. Utifrån måldetta förefaller det väsentligt

kunna besvara frågor:fleraatt olika

1 Vilka börjar studera vid universitet och högskolor, och vilka gör
det inte Särskilt den delen frågan är väsentligsenare av om

vill öka antalet universitetstuderande, eftersomman påsvaret
den kan ytterligare rekryteringsunderlag Cbegåvnings-ange var
reserven finns. Hår krävs uppgifter kön, uppväxtort, socialom
bakgrund, tidigare studiegång, betyg, både för gårdemm.m. som
till högskolan och för dem inte gör det.som

2 Hur individernas utbildningsgång måsteut Viser kunna följa
studenternas gång högskolor och universitet, förgenom kun-att

bedöma studietid, omfattningen och konsekvensernana bytenav
studieprogram, dåDet är viktigt tillgångetc.av ha till uppgif-att

kvalifikationerter vid inträdet, ocksåom studiefinan-men om
siering, hel- eller deltidsstudier, familje- och försörjningssitua-
tion m.m.

3 gårHur det för studenterna efter det de lämnat högskolanatt
Om duktiga och talangfulla ungdomar skall söka sig till univer-
siteten måste de uppfatta det lönar sig de böratt kunna räkna-
med studieinsatsen lederatt till intressanta, någorlun-säkra och
da välbetalda jobb. Vi behöver då uppgifter arbetslöshet,om ar-
betsvillkor, lön löneutvecklingoch för med olika aka-personer
demiska examina och för dem med utbildning. Förannan att

23Enligt OECD 1992 andelen cirka årskull13 1988,var medanprocent av engenomsnittet bland tjugo OECD-länder 15procent.var
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1993: 85SOUkrävslivscykelnöverutbildninghögrevärdetbedömakunna av
Kapitel 4förtidlängreförhållanden översådanaockså information enom

individer.samma

universitetär ochskolorbra4.3.2 Hur

gymnasiersåväl grundskolor,kommerplanernanuvarandeEnligt de
möjligheterökade attsjälvständiga ochbli allthögskolor att mersom

poli-fördå väsentligtärstudieinnehåll Detstudieprogram.ochutforma
kunnasjälva ut-för skolornaoch attmyndighetercentralatiska organ,

organisa-väl olikaavgörasåledes hurkunnaverksamheten,värdera att
bådebörUtvärderingenfungerar.studieprogram avseochtionsformer
hurkvantitativaskolan ochisig elevernavad läraspekterkvalitativa

lång tid dethursig ochlär de tarmycketgår i skolan, hurmånga elever
valfri-ökadmedexamen Förtill systemsig fram att ettför dem att ta
valiföräldraroch derasdemoch ledsagastudenterna avskallhet gagna

olika skolorsockså kunskaputbildningsinriktning, fordrasoch omskola
effektivitet.derasegenskaper, t.ex.

där deplacerasuniversitetsinstitutionernasituationdenl nusom
nå-många tilleleverförasnabbtincitamentekonomiska attstarkahar

kunnaväsentligtsärskiltblir det attstudieprogram,avklaratform avgon
nivå kunskaperde stu-kvalitet ochutvärdering somgenomföra aven

undervisning-bildrättvisandekunnaFörinhämtat. avattdenterna enge
kun-elevernasbildgoddå nödvändigt haär deteffektivitet att avenens

utbildningsanstaltentillkommerinnan deskapsnivå kvalifikationeroch
inhäm-dekunskaperläst ochämnen devilkanaturligtvisifråga, och av
högsko-gymnasier,såväl grundskolor,gång. gällerDettaundertat resans

vär-korrektbetonasärskilt viktigt attäruniversitet. Det att enior som
sida barafrån föräldrarsocheleverseffektivitetolika skolorsdering av

väl sko-huranalysfrån kvalificeradpå resultatbasisgöras avkan enav
elevmaterielåuförmår givettilllorna ettta vara

datastrategi4.3.3 En

longitudinellakrävsfrågor ställtsdebesvarakunnaFör ovansomatt
tid. Denindivider överenskildaföljamöjligtgörvilka detmaterial, att

forskningsmaterialsammanställa deföljt förutredningenstrategi attsom
använ-generellt kunnavåraför analyserbildat underlag mersynessom

förmyndigheter,centralaandraochellerSCB,förutsätterDendas. att
vidavseendenförhållanden i olikaindividersöverregisteroch bevarar

bostads-inkomst,yrke,utbildning,gällaDe kantidpunkter.olika t.ex.
insamlasregelmässigtuppgifterförhållanden, vill sägadet genomsom

gåttår medharSkolförvaltning 1993Stockholms utinformation24 Den som in-vidhäftarsvaghetervisar deegenskaper,grundskolornasvad gäller som
medel-ellermedelbetygsådan Uppgiftenkunskap.formation omutan som ges

indi-naturligtvis värdelösför given skola, ärstandardprov som enpoäng en skoltiden.undersiglärmycket elevernapå eller hurbra skolanhur är,kator
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follk och bostadsräkningarna, också specifika SOUuppgifter 1993: 85men mer som
getnmgången utbildning och därvid erhållna betyg, emigrationsland, Kapitel 4
ITILII

kopplingGnom över kan avidentiñerade forsknings-personnumren
maatrial sammanställas, med frånuppgifter de olika specialregistren, och
stäälls till utbildningsforskningens Påförfogande. sätt lämnas inga

enskildaupppifter identiñerbara individerom samtidigt forskar-ut, som
tillgång till empiriskt underlagett väsentligtnaa ökar deras möj-som

ligghter bedrivaatt Samhällsrelevant forskning.en
register,lDt utgör den lämpliga utgångspunktensom mest för ska-att
material för utbildningsforskningpa: den redovisas här, ärtypav som

SCB: årskurskallade 9-register. I detta samlas för närvarande in in-
formation betyg för samtliga årskurslämnarom 9 i offent-m.m. desom
ligga grundskolorna se ovan. Materialet bör emellertid innefatta hela
årsskllar, vilket innebär uppgifter även ingåböratt dem lämnarom som
gruuriskolan förtid,i liksom, vilket blir allt angeläget, demnu mer om

isormgår privatskolor. Till detta månmaterial bör, i tillgänglighet,av
lägggs frånresultat eller standardprovtest utförts före eller undersom
gruuuskoletiden. Vidare bör register över elevernas fortsatta gång genom
utbbilningssystemet, de beskrivna sökandeintagna-registretsom ovan
ochhhögskoleregistret, läggas vidmakthållasoch för alla utbild-upp
ninngnivåer. Speciellt viktigt det in uppgifteratt in-synes tavara om
skrrining frånoch examination såväl offentliga privata påskolorsom

högskolenivå.0-chgyrmask- Genom kunna kopplaatt dessa uppgifter
tilll Taskurs9-materialet blir det möjligt skapa databas överatt utbild-en
ninngcairiärer.

fAxcdltral betydelse för den skisserade datastrategin är naturligtvis att
fullllsindiga folk- och bostadsräkningar eller liknande undersökningar

totalpopulationenäccer regelbundetsonm genomförs. Därvid är det ut-
omnode-ttligt: betydelsefullt uppgifteratt yrke och utbildningt.ex.om
kooda detaljeratett och enhetligt sätt, gör det möjligt skapasom att
jämnfrbara lçlassiñceringar för olika tidpunkter. Vår bedömning är där-
vidllla SCBzsat nuvarande kodning SEI, NYK och SUN är relevant
ochh lög kvalitet, även i internationelltett perspektiv.v

[Deaxidenttiñerade forskningsmaterial, kan ställas frånsom samman
såddaa registerøentrzala skulle möjlighet till studier hurge eleversav
kunnsajsinlälrning och studieframgång påverkas olika förutsättningarav
ochh btiagelsxer, liksom olika studieprogramvart för eleverna i li-senare

ocksåletvore: möjligtvet.t. sammanställaatt material för effektiv ut-en
värrdrirg olika utbildningsprogram och skolformenzñav

lDäenot ärr intedet möjligt på detta sättatt tillräckligt preciserade
för möjliggöraupppgfte att studier exempelvis vad bestämmerav som

elevvena: skoilframgång. Därför är det angeläget den här skisseradeatt

25 FFö flestta frågor kandc forskningsmaterialen bestå slumpvisa urvalav avsCBBzxegister.
25EEtt-,xanpel sådanviktig databas det s.k.är BINH-72-materialeten vid pe-dagqogkainstiitutionen, Göteborgs Universitet, vilket till utred-uppsatsenningge grulndad Gustafssonä och Westerlund 1993 i Erikson och Jonsson
l9933a
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SOU 1993: 85material denlongitudinellamindre,meddatastrategin kompletteras av
Kapitel 4UGU-materialenlevnadsnivåundersökningarna och de s.k. ut-typ som

ställasinformationspecifiksådana material kangör. I samman,mer
påverkarförhållandena barnensi föräldrahemmethurbland annat om

bedömasådana möjlighetLikaså störreskolgång. materiali att av-ges
arbetsförhållan-sysselsättning,lön,utbildningen i formkastningen avav

den m.m.
förutsättning förför skapavill förordastrategi vi attDen ensom

fruktbar samhälls-generelltutbildningsforskning ochfruktbar enmer-
på två kompletterande element. Detsåledes varandraforskning bygger-

från olika tid-materialmyndigheter, lagrarSCB, och andraärförsta att
uppväxtförhållandenindividernashjälp enskildademedpunkter vars

kartläggas.utbildningsprestationer kanutbildningskarriärer ochm.m.,
aviden-från källor kanolikauppgifter dessasammanställningGenom av

förfogande. Denforskningensställas tillmateriallongitudinellatiñerade
forskningsinstitutioner byggainomstrategin ärdelenandra att uppav

befolkningen. Genomför slumpmässiga urvalmateriallongitudinella ur
desådana fördjupad kunskapmaterial kananalys processer somomav

erhållas.våra livsförloppstyr
datastrategin,skisseradegenomföra denförutsättning för kunnaEn att

ärbetänkande,i dettaforskning dendärmedoch presenterastyp somav
folk-via ochfortsättningsvis insamlasindividuppgifter ävencentralaatt

kopplaviaär möjligtdetbostadsräkninger, attattsamt personnummer
så stäl-görligtOm sker blir dettill varandra.i olika registeruppgifter att

från livssfärer,från olikaolika tidpunkter ochinformationla samman
förståelse uppkommerför sociala problemså bättre hurvi kanatt en

blir be-möjlighet detUtan dennamänskligahuroch genereras.resurser
bristernå utbildningssystemetssvårare svenskainsikt dettydligt att om

fun-samhälletväl det svenskagenerellt hurförtjänster; ochoch mer om
Kostnadeninstitutioner är.offentliga och privataeffektivaoch hurgerar

nås avsevärt.ändå stiga Endessutomkan kommerinsiktför den attsom
risk för sekre-datastrategin kan följaslång visarerfarenhet utan attatt

blir offentliga eller med-enskilda individeruppgiftertessbelagda attom
till skada.sätt kommerborgarna annat
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1993: 85SOUsocialadenFörändringen5 av Kapitel 5
snedrekryteringen

svenskadetomvandlinginneburit starkbekant1900-talet har avensom
därjordbrukande landvaritbörjan haFrån sekletsvid ettsamhället. att

postindustri-blivitSverigeharinletts ettindustrialisering hadevissen
in-minskandeochjordbrukssektorlitenservicesamhälle med enellt en

sätt,ofattbartnärmasthöjtsLevnadsstandarden har ettdustrisektor.
kvin-män ochmellanåldersgrupper ochmellanrelationernaoch t.ex.

Är snedrekry-socialadå troligt dendetgrunden.förändrats i attharnor
samhällsutvecklingdennakonsekvensförändratsteringen avensom

industrialiseringhävdatsdetsamhällsvetenskaplig teori har attInom
produktions-samhälletsintedjupgående förändringar baratillleder av

samhället iikonsumtionsnivå relationernaävenochkapacitet utan av
ochinkomstskillnadergeografisk rörlighet, sta-rörlighet,socialform av

för-på konsekvensernapekathartusrelationerJ Framför allt avman
ihantverkproduktion ochfamiljebaseradefrån jordbruketsändringen

avpersoniñerademassindustri ochdominanstillskala,mindre aven
betydelseninnebärabl.a.marknadsförhållanden. Detta att ensantas av

socialvilkengällernär detminskakommerär attfamilj vem man --
förmåga vadnår; istället kommerinkomstochposition egenensman -

ocksåförväntasavgörande antagandeEnligt dettablikan attman -
ökadmedminskai utbildningssystemetsnedrekryteringensocialaden

och delösesfamiljebandband ochgeografiskaindustrialisering; upp
ställer kom-marknadenpå internationelladenkonkurrensenkrav som

går vidare tilllämpadeärbarnnödvändiggöra de mestattatt sommer
studier.högre

empiris-emellertid iharsamhälleligaMånga underliggande processer
omvandlings-förvånansvärt detresistentasig motstudier visatka vara

exempeltillharinneburit. Detindustrialiseringsprocessentryck som
ochutbildningssystemetiselektionsocialinkomstskillnader, sam-gällt

ålder.3 Somisocial positionochsocialtmellanbandet vuxenursprung
socialadiskussionen densvenskai denframgått Kapitel 3 har avmanav

minska medskulleskolanselektionen iväntat sigsnedrekryteringen att
utbildningsreformerna.förstärktaekonomiska villkorförbättrade av-

sådan minsk-också funnits teckennågra studier har detEnligt en
vilkenunderpå inträffade ochosäkra när denvi äräven pe-ning, om

3.3.1.se avsnittaccentueradvaritriod den mest

för denkonsekvenserindustrialiseringensdiskussionerteoretiska1 so-För av
1970 och Bell1960: Treirnanm.fl.exempelvis Kerrskiktningen,ciala se

1973.
förlora i be-tillskrivna egenskaperterminologi kommer2 sociologisk attEnligt

stratiñeringenfrån skergår därsamhällevirelativt förvärvade;tydelse ett
kriterier heltuniversella ärtill därkriterierpartikularistiskagrundval ettav

1967.Blau och Duncan1951;dominerande. Se bl.a. Parsons
Erikson ochl993a; ochBlossfeldShavitl988; ochFeinstein3 respektiveSe

områ-nämndaförändringar inom deför diskussioner1992 treGoldthorpe av
dena.
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Erfarenheterna svårthur det har varit i andra länder SOUbelägga 1993:av att 85
långsiktiga förändringar grundläggande skiktningsprocesser Kapitelhur för- 5av -
väntade de än frånhar varit teoretiskt perspektivett och den ofta bris--
tande jämförbarheten mellan de olika svenska studierna skäl iattger oss
detta kapitel försöka lägga fast bild hur den sociala snedrekryte-en av
ringen frånändrats årtiondenseklets första till de decennierna.senaste
Speciellt intressant är det kanske studera förändringenatt under 1970-
och 1980-talen någotfinner vi stöd för den inte ovanliga uppfattning--

snedrekryteringen har ökatatten
Vi kommer i detta kapitel studera hur denatt sociala selektionen till

högre studier förändrats från generationerna föddes i början sek-som av
let till dem påföddes 1960-talet avsnitt 5.1. Därefter,som i avsnitt 5.2,
analyserar vi i detalj utvecklingen under de decenniernasenaste

långsiktiga5.1 Den utvecklingen

Vi anlägger långt tidsperspektivett i detta avsnitt. årskullarnaDe äldsta
vi studerar växte i huvudsakligenett samhälle. framgåttSomupp agrart

Kapitel 2 deras utbildningsgång oftaav rudimentär; intevar med attnog
högre utbildning räckhåll för folkflertalet, mångautom fickvar i prakti-
ken inte års folkskola. Om de förmodanens någonsex skullemot

utbildning, hade de rätt besvärlig vägmer till universiteteten med ett
flertal övergångar där utkuggningar vanliga och där familjeekono-var
min ofta årskullarnaDesatte stopp. vi studeraryngsta födda 1960--
talet har erfarit helt andra villkor. Bara i undantagsfall har de erfaren--
het arbetslivet innan de fyllt årav och derassexton arbete är sällan nöd-
vändigt för uppväxtfamiljens ekonomiska trygghet. mångaDe har i avse-
enden haft helt utbildningshistoria, främsten naturligtvisannan en
längre, också skolgång övergångendär årskursermen mellanen och ut-
bildningsnivåer inte varit beroende prövningar eller examina.av

Är då bådadessa tidsepoker alls jämförbara Ja, i vissa grundläggande
är ändåavseenden skolsystemen möjliga jämföra. Det är främstatt vissa

kvalitativt viktiga språng i utbildningssystemen, från utbildningsni-en
vå till individer födda underen annan, generationersom hartre gemen-

När vi vill jämförasamt. utbildningskarriärer vid seklets början med
dem idag, kan vi åtminstoneurskilja väsentliga sådana förgreningartre
eller delningspunkteri5 Den första gäller beslutet lämna skolan efteratt
de Ävenobligatoriska skolåren eller studera vidare. detta beslut inteom
tagits i ålder för födda i börjansamma sekletpersoner och 1960-av

4 Kapitlet bygger resultat redovisade i Erikson och Jonsson l993b. Dataun-
derlaget används för beskriva utvecklingensom att under huvuddelen 1900-avtalet utgörs SCB:s ULF -undersökningar från årenav 1976till 1990.Underlaget
för beskrivningen utvecklingen under de decenniernaav utredning-senaste är

kallade högskolemateriak Datamaterialenens presenteradesi Kapitel
5 Begreppen delningspunkter och förgreningar, litet klumpiga,är vi harmennågotinte funnit bättre alternativ. skolgången kan kanske vandringsessom endär måsteväg välja huren skall fortsättaman vid olika vägskälman all--ellermän särskild kurs i grundskolan; olika gymnasielinjer Delningspunk-etc.heltär enkeltterna vägskälen denna väg.
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85SOU 1993:också beslutvid dettaärkaraktär. Detär beslutet somtalet, sammaav
Kapitel 5vårsebetydelsestörsthafttraditionelltbakgrundensociala sett ge-den

6. Bland demKapiteli3.2.l0 analysernanomgång avsnitti somsamt
högskoleut-således selektionen tillgymnasium ärteoretisktifortsatthar

tillutbildningfrån obligatoriskselektionen ärän vadbildning svagare
stude-nödvändigär därmedtidiga delningspunkt attgymnasium. Denna

studier.högretillsnedrekryteringenförstå socialadenför kunnaattra
karak-grad harbetydandeidelningspunktenandra sammaDen som

fyraårigtellerteoretiskteller avslutat tre-är studentexamentid,tär över
naturligtvisförrklassiska mogenhetsexamengymnasium. Denna var

också förså den,genomgickdärförinte utanexklusiv, bara attmer
Precis delöften denföroch deinramningenrituelladen somgav.mer
på 1950- ochföddesgymnasielinjerna för demteoretiskalängre som

till hög-inkörsportennaturligadendock studentexamen1960-talen, var
också krav.Kapitelibeskrivits ettlänge den,studier somvarre

genomgårellerfrågan studentexamenvilkaärDärför entarsomom
utredning.viktig i dennagymnasielinje specielltteoretisklängre

fullgjord uni-ärutbildningsnivån analyseravi kommertredje attDen
universitetsutbildningarlängreräknaGenom baraversitetsexamen. att

föreuniversitetsutbildningarnivå gälldedvs. dedennatill somsom-
denuppnår jämförbarhet. Ivi hög gradårs högskolereform1977 aven-

nivåemellanåt dennareferera tillvikommer att somfortsatta texten
universitetsutbildningar.traditionella

intervjuuppgifterefterdefinieradenedandelningspunkterna,De tre
centralautbildningsnivå, sekelhela dettaärhögstaindividers genomom

ocksådemVi betraktarsnedrekryteringen.socialadenanalyseraför att
visas indelningen5:1mening. I Tabellfunktionellijämförbara ensom

nivåertill vilkaförtsskolformervilkadrag,ioch, somgrova

5:1Tabell
utbildningsnivåer traditionella ochdetidelningspunkterDefinitionen av nivåernas för den socialafunktionutbildningssystemet,reformerade samtdet

skiktningen.

Äldre skolsystemReformeratskolsystemVår beteckning

för-Utbildning utöverUtbildning 6-,Utbildning utöver1 utöver
8-årig enhetsskola;söksskola;folk-ellerobligatoriska 7-den

grundskolaskola

3-4-årig gymnasielinje;Studentexamen;sekundär2 Högre
post-gymnasial utbpost-gymnasial utbutbildning

Universitets- ochUniversitetsexamenUniversitetsexamen3
120högskoleexamen om

ellerpoäng mer

jämförbarhet.måst funktionellför principenavkall5 i vissa fallVi har göra om
avslutade. Ompågående med bland deuniversitetsstudier räknatsSå har t.ex.

dra denvaritstudier hade viavslutadehade räknat med attvi endast tvungna
år använder,viåldersgränsen 23betydligt högre den gränsundre än som nu

Vi harunder l980-talet.utvecklingeninte kunnat studeravi hade därmedoch
intenivå post-gymnasiala studiervissaockså räknatsekundärhögre somsom

gymnasielinjer, eftersom vi saknatteoretiskaeller längrestudentexamenkrävt
sådanföregåttsutbildningeninformation den högsta av examen.om
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Övergängsandelarna5.1.1 i olika SOUklasser 1993: 85
Kapitel 5

då nåttHur har andelarna till olika utbildningsnivåer utvecklatssom
frånför barn olika sociala ursprung I Figur 5:1 redovisas förändringen

andelarna bland män frånrespektive kvinnor olika samhällsklasserav
erhållit utbildning utöver obligatoriskadensom

återspeglarDiagrammen den dramatiska höjningen utbildningsni-av
vån i befolkningen under 1900-talet tidigare behandlats i Kapitelsom

frånVi andra studier det under 1930-vet 1940-talenatt och framför
allt den kraftigaden påexpansionen realskolenivå svaradevar var som
för utvecklingen,3 speciellt för pådem födda 1950- 1960-talenochmen
står den ökande populariteten hos yrkesutbildningarna för höjningen
se avsnitt 8.1.2.

De mycket skillnaderna mellan klasserna förelågstora vid börjansom
seklet och den kraftiga minskning dessa skett sedanav dess,av som

framgår med all önskvärd tydlighet i Figur 5:1. Medan andelen som er-
hållit ån obligatorisk utbildning bland barn till föräldrar i klass Imer

något frånhar ökat drygt 80 till över 90 har ökningen blandprocent- -
de minst gynnade, döttrar till okvaliñcerade arbetare VII, varit mycket

frånkraftig under 20 till cirka 75 frånFör barn de övrigaprocent.-
klasserna ligger värdena mellan tvådem för dessa Nå-extremgrupper.

fullständig utjämning har emellertid inte skett, relativt ärgon skill-sett
långtnaderna ifrånalltjämt obetydliga. Kurvorna för kvinnor i Figur

5:1 ligger för huvuddelen perioden under dem för män, dessaav men
skillnader utjämnatshar vid seklets slut.

nästaI förflyttar vi intresset uppåtsteg i utbildningshierarkin. I Fi-
på5:2 nästa uppslag visas frånandelarna olika socialagur klasser som

genomgått högre sekundär utbildning eller nått högre utbildnings-som
nivå. Dessa kurvor väsentligt annorlunda intryckett än de tidigare.ger
Ökningen är inte lika framträdande, även den i relativa ärtermerom
avsevärd för de sociala klasser vid periodens inledning hade densom
lägsta studentfrekvensen.

De absoluta skillnaderna mellan klasserna förblir enligt diagrammen
påtagliga under hela bådeperioden för män och kvinnor, även deom

något.minskar Utvecklingen är dock inte identisk för män och kvin-
Bland män frånhar andelen klass högreI tjänstemän m.fl.nor. som

genomgått högre sekundär utbildning under hela perioden legat kring
eller över 75 Motsvarande andel frånprocent. bland män klass VII
okvaliñerade frånarbetare någotökade under 10 bland demprocent
födda i någotseklets början till över 30 bland dem födda i slutetprocent

fyrtiotalet, återför sedan något.sjunkaatt Utvecklingen frånav för män
klass jordbrukareIVcd är ungefär densamma. Kurvorna frånför män
de övriga påklasserna nivåerligger mellan klass I och klass VIIIVcd,

visaroch liknande utveckling den för de ökningen som senare en-
fram till kohorterna födda kring 1950 varefter kurvorna något.sjunker

7 Förändringen impliceradär utvecklingen årsmellan fem födelseko-genom
horter. Mittenkohortew är i figurernax-axeln iutsatt detta avsnitt.
3 Se Ohlsson 1986: Jonsson och Mills l993a.

152



1993: 85souMän
Kapitel 5

Procent

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Födelseår

Kvinnor

Procent
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Födelseår

utbildningobligatoriskfortsatt utöverandelenFörändring5:1Figur somav
Procent.samhällsklasser.i olikaoch kvinnormänbland

ULF.Källa:

153



För kvinnor någotfinner vi annorlunda mönster SOUiett Figur 5:2. 1993: 85För
det första ökade andelen kvinnor med högre sekundär Kapitelutbildning i 5alla

Ävenklasser. frånför dem klass I frånandelen cirka 60steg förprocent
dem födda i början seklet till cirka 75 bland dem födda iav procent
mitten 1900-talet. Denna generella ökning sammanhänger för denav
första halvan perioden med kvinnor bereddes ökadeatt möjligheterav
till gymnasiestudier, bland fick de tillträde till de allmännaannat läro-
verken 1927 samtidigt flickskolorna förlorade i attraktivitet.som

För det andra visar diagrammet till skillnad utvecklingenatt, förmot
män, ökar andelen kvinnor med utbildning högre nivåsekundär un-
der hela perioden. De minst frångynnade kvinnorna, klasserna IVcd
jordbrukare, yrkesarbetareVI okvaliñceradeoch VII arbetare star-
tade påmed andelar eller under 5 Mellan 25 och 40procent. procent av
kvinnorna föddes 1960-talet i dessa klasser erhöll utbildningsom

nivå.denna Bland kvinnor finner således,vi oberoende av ursprungs-
genomgåendeklass, ökning andelen med studentexamenmotsv.en av

och högre yrkesutbildning.
Utvecklingen andelen med studentexamen eller bland döttrarav mer

till jordbrukare IVcd framstår remarkabel. Bland dem föddessom som
före 1940-talet hörde jordbrukardöttrarna tillsammans med döttrarna
till arbetare VI och VII till dem i minst utsträckning studen-som tog

även sällan än jordbrukarnasten, söner. För kohorterna föddamer
1940-talet och stiger emellertid studentexamensfrekvensen påtag-senare
ligt bland jordbrukardöttrarna så den bland dem födda i börjanatt av
1960-talet är ungefär lika bland söner och döttrarstor till lägresom
tjänstemän småföretagareoch III lVab.och

Även vi över finnerlag genomgående ökningom andelen meden av
utbildning högre nivåsekundär bland kvinnor åtminstonetycks, för

fråndem vissa samhällsklasser, andelen ha i kohorterna föddastagnerat
efter 1950-talets inledning. Vi finner dock nedgånginte blanden som
männen. Under nästan hela perioden frånhar män alla samhällsklasser
oftare än sina erhållit utbildningsystrar högre nivå.sekundär För de

ñnner vi dockyngsta mönster: i nästanett motsatt alla sociala klasser
tenderar döttrarna nå denna utbildningsnivåatt i högre utsträckning än
sönerna

I Figur 5:2 kunde vi andelarna med högreatt sekundär utbildningse
ökade ganska markant för vissa sociala klasser fram till kohorterna föd-
da i slutet 1940-talet. Därmed ocksåökade andelenav kvalificeratsom
sig för skriva in sig vid universitetatt och högskolor. dåHur har ande-
larna med universitetsexamen förändrats FigurI 5:3 nästa uppslag
visas utvecklingen för kvinnor respektive frånmän olika social bak-
grund.

9 Vi dock offentlig statistikvet detta förändradesav ytterligareatt till kvinnor-
fördel för kohorterna födda slutetnas 1960-talet som vi intemot har imedav

detta avsnitt. l SCB:s Utbildningsstatistisk Arsbok för framgår1988 köns-attfördelningen fyraårigaoch teoretiskatre- gymnasielinjer frånutjämnades år
årtill1982 1987Tab. årsboken5.3B, sid. 231. l för framgår1992 kvinnornaatti majoritet bland dem årskrevs in 1990var Tab. 5.2, sid. 107.som
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framgårAv diagrammen i Figur 5:3 SOU 1993:självklart 85andelarna med uni-att
versitetsexamen ligger för utbildningsnivåerna. Kapitelunder dem lägre 5de

årskullarBland män har i vissa från50 eller dem klass Iprocent mer av
erhållit universitetsutbildning nåttsverkar ha föddabland demtoppen-

fråni början 1940-talet. sönerAv klass har cirka 30mestav som pro-
tagit frånakademisk medan övrigadet aldrigklassercent en examen, va-

rit än 20 För kvinnor är 40motsvarande tal drygtprocent. procent,mer
drygt 25 och drygt 15 procent.

absoluta skillnadernaDe mellan klasserna bland män tycks endast
minska obetydligt under perioden medan förde kvinnor förefaller ha

någotminskat Kurvorna för kvinnor åtminstoneligger dock,mer. un-
der huvuddelen perioden, frånunder dem för män motsvarandeav
klasser. Andelarna universitetsutbildning bådemed stiger för män och

frånkvinnor i alla klasser fram till kohorterna födda istort slutetsett av
1940-talet för därefter sjunka igen.att

Att andelen med universitetsutbildning frånminskar är känt högsko-
utifrånlestatistiken, och väntat minskningen högre sekundär utbild-av

framgårning Figur också5:2. Vi har tidigare visatsom motsvaran-av
gångende utveckling mätt antalet första inskrivna vid universitetsom

högskolor Figuroch 2:3, där framgickdet minskningen mycketatt var
årenkoncentrerad i tid, till 1968-1971.

Ändå är anmärkningsvärtdet andelen universitetsstuderande iatt ett
utvecklat industriland har sjunkit årJOunder följd ärDet troligenen av

kombinerad marknadseffekt och utbildningspolitisk broms letten som
till Sverige erfarit generationer i allt mindreatt utsträckningatt yngre
valt studera den högsta utbildningsnivån. framgåttSomatt tidigare
Kapitel 2 har dock utvecklingen vänt och vi har sedan mitten av
1980-talet haft ökning antalet högskolenybörjare. uppgångDennaen av
är dock alltför datum för vi skall kunna registrera den i Fi-sent attav

5:3.gur

5.1.2 En sammanfattande bild förändringen snedrekryteringenav av

I avsnittet kunde vi förändringen fråni andelar olika socialaovan se
nårklasser utbildningsnivåer.olika Som vi diskuterat i Kapitel 1 ärsom

intressantdetta i och för sig, det ingen bild hur denmen ger oss av so-
ciala snedrekryteringen förändrats. snedrekryteringen bör istället mätas

förändringen sambandet mellan social bakgrund och utbild-som av
ningsnivå, vilket bäst måttmäts med andra än procentskillnader. I detta
och följandedet avsnittet skall vi analysera förändringen dettaav sam-
band.

Närmast skall vi försöka sammanfattande bild hur den socia-ge en av
la snedrekryteringen förändrats årskullar.mellan olika Det gör vi ge-

måttanvända den genomsnittligaatt socialaett selektionen.nom

10Se ICED 1976 refererad i Ohlsson 1986.
11En diskussion nedgångenorsakerna till finns i Murray 1988.om
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Måttet varierar mellan råder SOUnoll, 1993:det när det 85oberoendeantarsom
mellan social bakgrund och utbildning, Kapiteloch det vid 5ett, antar ettsom

samband.fullständigt En minskning alltsåinnebärsambandetav en
minskad social snedrekrytering. Inledningsvis hur selektio-presenteras

påmätt sätt,detta utvecklats för män och kvinnor när det gällernen, att
uppnå någon utbildning utöver Figurden obligatoriska 5:4.

Diagrammet visar klart den sociala övergång frånselektionen föratt
den obligatoriska påtagligtskolan minskathar bådeunder 1900-talet för
män frånoch kvinnor. För kohorterna födda mitten 1920-talet ochav
fram till 1960-talet tycks selektionen ha varit större bland kvinnor än

Attbland män. kurvan för gårmän födda 1960-talet börupp nog
någontills vidare inte substantiell tolkning, ökning snedrekry-ges en av

teringen inträffat, ocksåkan ha det kan röra sig tillfällig-men om en
het.13 Den minskning skillnaderna mellan klasserna vi fann iav som
Figur alltså5:1 minskande samband mellan socialtmotsvaras ettav ur-

och fortsatt utbildning. väsentligEn del förklaringen till dettasprung av
är rimligtvis fråni alla barn klass klaradeatt stort sett attsom av ge-
nomföra fortsatta studier, redan vid periodens ocksåbörjan gick vidare i

Övergångsfrekvensernaskolan. såledesi klass kanI under hela seklet ha
legat nära tak även de andra klasserna närmar sig.ett som nu

FigurI 5:5 redovisas sammanfattande bild utvecklingen denen av av
sociala påsnedrekryteringen högre nivå.sekundär Selektionen bland
män verkar ha sjunkit frånganska kraftigt kohorterna födda 1920-ta-

framlet till föddadem i slutet 1930-talet för därefter sjunka iattav
långsammare takt. För kvinnor fortsatte nedgångsnabb i selektionenen
ända fram årskullarnatill och med födda i mitten 1950-talet. Efter-av

snedrekryteringen i början seklet större bland kvinnor änsom av var
bland män ledde detta till utjämning i social selektion mellan könen.en
Bland l950-talskohorterna snedrekryteringen ungefär lika storvar
bland kvinnor årskullarnabland män. För de förefaller kur-yngstasom

plana vilket indikerar snedrekryteringen förändratsut, obetyd-attvorna
ligt under 1970- förstaoch halvan 1980-talet.av

Den redovisade utjämningen behöver inte innebära det skettovan att
utjämning den sociala snedrekryteringen till universitetsexamina.en av

Tidigare studier tyder den sociala övergångenselektionen vidt.ex. att
från studentexamenmotsv. till universitetsstudier kan ha ökat över tid,
så utjämningen är påtotalt nivån.högreatt densett Av Figursvagare

framgår också5:3 utjämningen mätt i procentskillnaderatt ganskavar
nivån.liten den högsta

Måttet,12 sådant intedetär avhängigtär den kraftiga ökningenattsom av avfåttandelen utbildning den obligatoriska,utöver bygger logitmodellsom en
redovisas i Erikson och Goldthorpe 1992, Kap. 3. diskussionEnsom av mo-ocksådellen i Erikson frånoch Jonsson 1993b. De modellen väntade kors-ges

produkterna mellan klass I och klass Vll omräknade tillär Yules GoodmanY
och Kruskal 1954.
13Antalet observationer årenminskar sistade och glidande medelvärden, somför jämnaanvänts värdena, mindre tillförlitligaär iatt ändarnaut kurva.av en
En tillförlitlig bild hur den sociala snedrekryteringen till gymnasie-mer av
nivån förändrats åren,under de 20 i avsnitt 8.1.2.senaste ges
14Jonsson och Mills 1993b.
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Figur 5:6 Förändring den sociala snedrekryteringen för universitetsexamenav
bland ochmän kvinnor. Utjämnade y-koefñcienter.
Källa: ULF.

Figur 5:6 visar dock otvetydigt den sociala snedrekryteringen tillatt
högre århundrade.studier minskat under detta Kurvorna beskriver ett
likartat mönster i de diagram tidigare Såledessom presenterats.som
tycks socialaden selektionen frånha minskat seklets början fram tills

pådet kohorterna födda 1950-talet påbörjadeatt universiteten. Därefter
konstant. Påverkar den ha varit universitetsnivån är snedrekrytering-

under större delen perioden starkare bland män, vilket främst be-en av
på könsskillnaderna tidigare särskilt iatt klassror storavar

nivåOberoende vilken utbildningssystemeti vi studerar fin-av som
såledesvi den sociala snedrekryteringen minskatatt under 1900-ta-ner

ändålet, den fortfarande påtaglig. påär högstatt När, 1980-talet,men
cirka från40 barnen klass högre tjänstemänprocent I ñck uni-av - -
versitetsutbildning frånmotsvarande andel klass VII okvaliñceradevar -Ävenarbetare cirka 7 i början seklet fick ungefär 40procent. av pro--

frånpojkarna klass universitetsutbildning,I dåcent gällde detav men
frånknappt 1 dem klassprocent VII.av

vilken dåUnder period skedde den sociala utjämningen Det verkar
särskilt årskullarnaha varit bland påfödda tjug0-, trettio- och fyrtiota-
len selektionen minskade, det vill säga påtagligtden minskade isom att

frånskolan mitten eller slutet trettiotalet till slutet sextiotalet. Det-av av
resultat preciserar den bildta minskad snedrekrytering fram-av som

vårträdde i tidigareanalys studier, ipresenterad avsnitt 3.1.av
Återigen15 bör vi försiktiga med tolkningen förändringarna för devara av yng-kohorterna, kurvans värde vid påverkasändpunkternasta kan lättare tillfal-avliga fluktuationer och statistisk osäkerhet.
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föregående socialasammanfattande bild hur denavsnitt viI avgav en
beräkna för-1900-talet. Genomsnedrekryteringen förändrats under att

vigenomsnittliga selektionen kundedenändringen presentera enav
avsnitt skall vi ökasociala utjämningen. I dettaöversiktlig bild denav

våra i vilka sociala klasseri och studera mellandetaljskärpan analyser
universitets-ii andelenutjämningen tydligast, hur tarsamt som envar

från samhällsklasser.skiljer sig män och kvinnor olikamellanexamen
då samhällsklass och utbild-närmare sambandet mellandetHur ser

årskullar För studera detta har vi delat urvaletför olikaning attut upp
födelseår social bak-efter och beräknat sambandet mellani tolv grupper

åldersgrupper.universitetsexamen för och dessagrund och en avvar
nå utbildningsnivå kanske in-för sannolikheten denResultatet att som

framgårgenomgått universitetsutbildning,hamest, atttresserar avoss
sida.nästaFigur 5:7

diagrammet 0-linjenräta linjen i bottenDen representerar- -
till okvalificerade arbetare, klass VII, iuniversitetsutbildning bland barn

Övergångenårskullarna. till värdet 0 föri denna klass harolikade satts
jämföra utvecklingen i delättare skall kunna med den andraatt man

förhållandemäts i till linje. andra kurvorna idenna Deklasserna, som
således få universitetsutbildningchansendiagrammet representerar att

från frånövriga i relation till chansen bland barnbland barn de klasserna
från årskull årskulllinjen för sjunker till inne-klass VII. Att klass It.ex.

vi tidigare, inte bland barnbår, andelen dessasett attsom som genom-
universitet sjönk hela 1900-talet relativa för-gick under detutan att

minskadesprånget till klass VII
får naturligtvis generella bild Figur 5:7 FigurVi som avsamma av

årskullar-i konstant snedrekrytering bland de första5:6: stort sett treen
minskande selektion fram till och med kohorterna föddasedan enna,

på närmast oförändrad därefter.1940-talet och selektion Det kanen
påpeka påtagligtåterigen värt även selektionen minskatatt attvara om

är fortfarande inte födda 1960-under seklet den obetydlig bland dem
talet.

från16Vi redovisa sambanden logitmodell.kommer Enatt parametrarsom en
redogörelse för modellprövningen redovisningoch modellernasnärmare av an-

passning i Erikson 1993b.och Jonssonm.m. ges
17 utbildningsnivåerMotsvarande diagram för övriga ihar stort sett ut-samma

skillnadernaseende, mellan samhällsklasserna mindre för dessaäven är ut-om
bildningsnivåer.
18Parameterestimaten kan precis tolkning. Värdena dengesen mer anger na-

övergången frånlogaritmen förturliga oddskvoten för bland barn den klass som
övergången frånindikerar i relation till barn för-kurvan bland klass Vll. I den

årsklassen frånpararneterestimatet för klass ungefär likabarn medärsta t.ex.
erhållit erhållituniversitetsutbildningOddset ha sannolikheten haatt att

sådan fåttutbildning dividerad sannolikheten intemed ha det bland barnatt
från årskull således gångeri denna cirka tjugo e320.lklass stortvar

frånföroddset barn klass VII. l procenttal det cirkanärmotsvarar attsom en
barnen i klass utbildade universitet cirkahalv Vll blev blev 9procent av

ibarnen klass det.procent av
161
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Relativ effekt
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För oli-5:7 Sambandet mellan social bakgrund och universitetsutbildningFigur
årskullar. oddskvoter.lmgaritmeradeka

Källa: ULF.

då relationerna mellan sociala utbildningschan-de klassernasHur har
nerifrån,börjarförändrats Om vi kan vi konstatera kurvornaattser

VI IVcdkvalificerade arbetare och jordbrukare löper iför stort sett
frånokvaliñcerade arbetare.referenslinjenparallellt med Barn dessa

något nåttbåda perioden oftare universi-klasser har under helhetsom
måttligatetsnivån, deras relativa fördel barn till okvaliñ-gentemotmen

på det hela varit konstant perioden.arbetare har undercerade taget
mellanposition förmycket likartad kommer därefter kurvornaI en

bådaIVab IIIoch lägre tjänstemän klasserföretagare dessaegna -
tidigare nämnda framsig de till kohorterna födda i slutetnärmade tre

någotfall1930-talet. liknande fast ännu ochEtt markeratmerav -
vi för överstai tid de tjänstemän mel-utdraget kurvorna,sermer -

lannivå II tjänstemän m.fl. I.högreoch
minskningen i den sociala snedrekryteringen till högreTotalt harsett

från jordbrukarhem knap-studier skett barn arbetarhem ochattgenom
försprångövriga i börjanin alla klasser. Dessas dockpat stortvar av

bestårär intressant ordningenseklet. mellan klassernaDet att notera att
avståndetoförändrad, störstai med det enskilda mellan barnstort sett

frånfrån och klassklass I barn II.
i förra avsnittet visadeAnalyserna den sociala snedrekryteringen som

bådesammanfattande kurva. Vi kunde förändring-styrkan ochatten se
utbildningsnivåsocialti sambandet mellan rätt likaochen ursprung var

män och kvinnor. Mer detaljerade studier relatio-bland visar dock att
män kvinnor närmellan och det gäller högre utbildningattnerna
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SOU 1993: 85småföretagare, sär-ochklasser. Döttrarna tillsocialaskiljer sig mellan
Kapitel 5förhållande bröder än kvin-till sinagynnade ibonddöttrar, ärskilt mer

något olika ibehandlasfrån söner och döttrarklasser. Attandranor
överensstäm-mån företagarfamiljeri viss även ijordbrukarfamiljer och

länder.från i flera Vadrörlighetstudier socialresultatenmed avmer
oftare övertarföretagaretill jordbrukare ochär sönernafunnit attman

någon hög-inte behövakanskedärmedgården företaget deeller antas-
fåroftare arbeterelativtdöttrarna i sinutbildning medan ettsettturre -

förhållande till si-i1.30 missgynnaderelativt ärDei klass sett mestsom
högrefrån universitets- ochgällerklass vadär kvinnorbröder yr-na

frånkvinnor arbetarklassen.kesutbildning, samt
också utjäm-socialadendetaljerade, analyser visarYtterligare, attmer

något för flickorolikastudierrekrytering till högre hari utningen sett
Övergångarnapå snab-ökat myckettyderresultatpojkar. Dessaoch att

förbättrat sinkategoripojkarna.än bland Denflickornablandbare som
från de hade ock-jordbrukarhem;relativt är döttrarposition sett,mest,

utgångslägetdet svagaste

universitet ochsnedrekryteringen tillsociala5.2 Den
1967-90högskolor

snedrekryteringenförändringen i socialadenvi analyseratharOvan
framåt, historisktvilket kunnatfrån 1900-talet ochbörjan ett per-geav

snedrekryteringensocialapå Slutsatsen denomfattning.dessspektiv att
utjämningen tycks hapåtagligt 1900-taletunder avstan-minskat attmen

ihåg när vi kommer80-ta1en är viktig70- och kommaunder att nunat
skärskådavi deNärmast kommertidshorisonten. senastekrympa attatt

1980-taletsnedrekryteringen ökat underåren. socialadenHartjugo
uppåt utbildningshie-förskjutits imånga hävdat den kanskeHarsom

så prestigeutbildningarnaökat fördenrarkin att
högskolemate-datamaterial,analyser är detför kommandeGrunden

officiell utbildningsstatistik,sammanställtutredningenrialet, avsom
föränd-gången möjligt i skala studeragör detför förstaoch att storsom

bakgrund och uni-socialmed jämförbara definitioneröver tidring av
versitetslinjer till universitet ellerinskrivningVi analyserakommer att

skäl använda be-praktiskafortsättningsvis kommer vihögskola attav

l993b.visas19 sammanfattas här. i Erikson och JonssonDeResultaten
till fö-tenderar döttrarde yrken deras bröder har20 jämför medOm somman

också imedrelativt ofta gifta med yrkenjordbrukare mänochretagare vara
rörlighet, Erikson ochkönsskillnader i socialanalyserFör dessaklass seav

Förhållandet företagaretill och7.1992, Kap.Goldthorpe sönernaatt egna
själva, giltigt i Sve-sina i klasseroftare hamnar dessa ärjordbrukare än systrar

19930.Jonsson Millsi 1980-talet ochrige slutetännu av
21 1992.Jfr Jonsson

diskus-beskrivning och22 finns beskrivet i avsnitt FörDatamaterialet 4.1.1. en
l993b.kodningar Erikson och Jonssonsion m.m., seom
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universitet.23 Det är inte längre självklart SOUgreppet vad universitet 1993:in- 85
nebär. För använda definition göratt det möjligt Kapitelstudera 5en attsom ut-

bådevecklingen före och efter högskolereformen 1977 har vi i stort sett
hållit till traditionella akademiska universitetsutbildningar. Deoss
utbildningslinjer tillkom i och med högskolereformen har intesom ta-

med.25gits Analyserna kompletteras med analys 1977de nytill-en av
komna utbildningslinjerna.

5.2.1 Social bakgrund inskrivning årskullarnaoch bland 1943-68

Vi börjar med anknyta till det förra avsnittet,att påbaseradessom en
analys födelsekohorter. Nedan studeras inskrivningen vid universitetav
bland årdem föddes 1943 årtill och med 1968. ocksåVi harsom upp-
gifter dem har i början 1990-taletom yngre personer, men av av
hunnit över till årskullaruniversitet. I de vi behandlar har mellan
16 och 22 ungdomarna skrivits inprocent vid universitet och hög-av
skolor. dåHur förändras skillnaderna frånmellan barn olika sociala ur-
sprung Figur 5:8l visas, för män och kvinnor,separat hur denna skill-
nad varierar över födelsekohorter.

Figur 5:8 intryck gårallt färre över tillatt universitetsstudier.ger av
Delvis är detta riktigt, nämnts gick sökandeantalet ned i bör-som ovan
jan 1970-talet och sedan spärrades efterhand alltfler utbildningar.av

nedgångenDelvis är ålderseffektemellertid bland dem födda i bör-en -
jan 1960-talet och kommer fler någotbörja vid universitetav attsenare
efter 1990, den inskrivningstidpunkt tillgångsenaste vi haft till.som

23 alltsåDet gäller individens första registrering, det är enstakaoavsett om enkurs eller spärrad utbildningslinje och intentionenen stude-oavsett ärom att
termin kvällstid eller skaffa långsig prestigeutbildning.ra en att Enen ana-lys examination som redovisas i Erikson och Jonsson 1993b fokuserarav

det viktigt för individensär fortsatta karriär, nämligen vilkensom merittyp avkan utnyttja arbetsmarknaden. Man kan dockman förargumentera att enanalys inskrivning sociologisktär intressant jfr Gambetta 1987av ochmer
dessutom måttprecist för förändring.ett mäta Den berör individensmer att
valbeteende det manifesterar sig vid viss tidpunkt olikasom en som summan avbarriärer attraktionsmekanismer.och
24 Grovt räknar vi till universitetsutbildningarsett universitetens fakulteter
Teol, Hum, Jur, Sam, MedOdontFarm, Nat, civilingenjörsutbildningar
främst vid de tekniska högskolorna, utbildning vid veterinärhögskolan, skogs-
högskolan, lantbrukshögskolan, bibliotekshögskolan, lärarhögskolorna, journa-
listhögskolorna socialhögskolorna inklusive Sköndalsinstitutetssamt sociala
linje. Utbildningar vid gymnastik- och idrottshögskolor och vid sjukgymnast-
instituten ursprungligenär kodade universitetsutbildningar har räk-som menbort, liksom l-årigaden linjen vid bibliotekshögskolan.nats
25 Det sig framför alltrör kortare utbildningar, till sjuksköterska, för-om t.ex.
skollärare, fritidspedagog, sjukgymnast, laboratorieassistent, operationsassistent
och röntgenassistent, utbildningar vid de yrkestekniskasamt högskolorna
YTH. Det kan låg-värt och mellanstadielärareatt notera inteatt hellervara
ingår bland dem vi Ävenräknar till universitetsutbildningar. andra typer avutbildningar mindre betydelsenumerär tidigare till fristå-delav storsom varfrånende universiteten de bl.a. vid Konstfack, Dramatiska Institutetsom gavs-och Grafiska Institutet har räknats ingårbort. De inte i den utbildningsstati--stik fördes före 1977.som
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AndelFigur 5:8 män respektive föddakvinnor, 1943-1968, skrivits in vidsom
årsklass.efteruniversitet, social bakgrund och Procent.

Högskolematerialet.Källa:
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två SOUintrycket 1993: 85Det omedelbara de diagrammen är den socialaattav
påtaglig. påminner Kapitelärsnedrekryteringen Bilden naturligtvis 5denom- -

föregående avsågredovisades genomgångeni avsnitt, fast den ut-som
gångenbildning medan dessa figurer visar förstaandelen inskrivna till

universitetsutbildningzö är framförDet allt barn till högre tjäns-klass I
gårtemän m.fl. över till universitet i mycket högre utsträckningsom

än barn.andra
sociala snedrekryteringen ärDen tämligen stabilt fenomen för deett

årskullar framgår bådevi vilketstuderar, för män och kvinnorattav
påligger rätt prydligt stapladekurvorna överstvarandra, med klass I

okvalificerade klass Vlloch arbetare Skillnadernaunderst. mellan des-
båda ytterlighetskategorier är mycket För äldsta männen idestor.sa

vårt material den ungefär 50 procentenheter för 35-och de yngstavar
40; för kvinnorna 40-45 respektive cirka 35 procentenheter.

från övergångsfrekvensersamhällsklasserBarn andra uppvisar som
två tvåligger mellan värdena för de extremkategoricrna. tjäns-De andra

temannaklasserna ligger närmast klass fastän olikheterna mellan klass
och är betydligt mindre änIll skillnaden mellan klasserna l och II.

Därefter mellan kurvorna för barn till tjänstemän och kurvorna för-
arbetarbarn finner vi till IVab.barn företagare Skillnadernaegna-

okvaliñcerademellan och kvalificerade arbetare är inte särskilt istor
vårt material. årskullarna,De har, utslaget alla procent-senare en

övergångsfrekvens.högreenhet
från svårajordbrukarhemBarn är placera in generellt: sönernaatt

frånlikna sinatenderar kamrater arbetarhem döttrarnamedan skrivsatt
in i utsträckning företagare.döttrar till andrasamma som egna

framgårMönstret i Figur från5:8 känns helhet igen förradetsom som
återigenavsnittet. Det är värt jordbrukardöttrarnas relativaatt notera att

århundrade,position har förbättrats kraftigt frånunder detta ha varitatt
utbildningsmässigtde förfördelade kategorierna till ligga imest atten av

slags mellanpositioni De är födda 1960-talet liggeren som sam-
nivå döttrar långttill företagare inte efteroch döttrar tillma som egna

lägre tjänstemän.

25 Eftersom avbrutna universitetsstudier verkar lika vanliga bland barnvara
från olika social bakgrund SCB sid.l989a, 44-45 det i viär egaltstort sett om
väljer studera inskrivning eller examination, den totala andelen in-att även om
skrivningar högre examinationsfrekvensenär än medan skrivits16-22% in är-det mellan 7 och 13% examinerats.som
27 troligt viDet underskattarär skillnaderna mellan den okvaliñcerade ochatt
kvalificerade vårtdelen arbetarklassen kodningsförfarande, vidärav genom vet

felklassiñceringar mellan klass Vl och Vll förekommer. Liknandeatt problem
vi troligengör underskattar skillnaderna inom något,tjänstemannaklassernaatt

försprångdvs. klass ls till någotoch III sannoliktär vad fram-större än somgår Figur 5:8. utförligEn diskussion kodningsförfarande och felskatt-av mer av
återfinnsningar i Erikson och Jonsson 1993b.

28 Skillnaderna 9,2%-8,1% förär och vårtmän 8,7%-7,7% för kvinnor bland
totala urval, födda 1943-74.personer
29 övergångsandelJordbrukarsönernas i genomsnitt 10,2% bland dem föddavar
1943-74,motsvarande för jordbrukardöttrarandel 13%.var
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SOU 1993: 85på l980-talen1970-5.2.2 Fokus och
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alltså årskullarna 1943-68. Vigäller för födda harBeskrivningen ovan
år 1990, vi har inteskrivits in fram till och meddemstuderat mensom

mångainträffade. skulle w viljatill när detta fall docktagit hänsyn I ve-
tid,snedrekryteringen förändrats över historisksocialahur denta snara-

förändring-födelsekohorter. Om vi vill effektenmellan studeraän avre
utbildningspolitiska insatser ärantagningsregler eller andra deti avar

årtal fokusera. är intresse stude-vi bör Till exempel detvissa stort attav
någon förändring ihuruvida högskolereformen 1977 innebar den so-ra

årsnedrekryteringen, liksom förändringarna antagningsreglernaciala av
Vid analyser s.k. periodeffekter är det inskrivning än1982. snarareav

börexamination studeras.som
förmånliga vårtpositionen i datamaterial urskil-Vi är i den kunnaatt

påår in universitet. följervilket skrevs De analyseren person som nu
därför röra förändring i sociala snedrekryteringen idenkommer att

årtalövergång från år år1967 1990.till universitet till och med Valet av
betingat vilka individer vi har uppgifter för. De äldsta kohorternaär av

vårt material är födda 1943 tidigaste inskrivningsuppgifternai och de
från år alltså övergångar1962. För detta vi förhärrör kan bara studera

år. åldrar gårär till 19 är det dock över tilll dessadem som upp som
nå-behöva finnsuniversitet varför vi skulle utsträcka detMengruppen.

naturlig definition är under risk för skrivas inattav gruppen somgon
universitet, skrivas indvs. skulle kunna

någotlätt inse inte finns självklart sätt beräknaär detDet attatt att
år. mångainskrivna visst Vi visserligen föddaandelen exakt hurett vet
universitet 1962-90,1943-74 skrevs in mellan andel krä-som men

också vi sättmotsvarande skall kunna identifiera risk-attver en
frågansom utgöra nämnare.grupp skall andelens Med andra ord: an-

då någotinskrivna vilka har inte givet rimlig avgräns-del Enav svar.
år ålder.är för varje dem ining studera viss Men vilketatt som var en

åldersintervall välja Egentligen ärskall vi ju alla tidigare inte skri-som
gångenman registreras första behöriga förvits in bara och är uni-som

övergångar.versitetsstudier potentiella realitetenl är det dock som
år gångenär trettio eller äldre skrivs in för första vi därföroch harsom

årocksåinte inkludera dem. är är 17-18 närvalt Det deatt som
fångar övergångarvi inteskrivs in, derasdessa kommermen om upp

registrerasaldrig och detta skulle snedvrida resultaten Vikunnaatt mer.
två åldersgrupper, årförst urskiljahar valt den första 17-24 gamlaatt

år25-30och den andra gamla. För kommer viden yngsta attgruppen
övergången årtill universitet förstudera varje mellan 1967 och 1990

1990.30för äldstaden mellan 1973och och

30 praktiken skrivitsl har de in undan för riskgrup-undan exkluderatssom ur
ingårinskrivningsår årbetyder i förDet analysen visst de dettaatt ettpen. som

årrespektivemellan 17-24 25-30 gamla med undantag för skrevsdemvar som
årtal.förein detta
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på SOUutjämning 1993:5.2.3 85Tecken
Kapitel 5

dåförändrades socialaHur den snedrekryteringen 1970-under och
1980-talen Vi väljer här beskriva utvecklingen jämföraatt attgenom

två sociala tvåde klasser i tidigare analyser visathar sig utgöra desom
på gårmed avseende i vilken utsträckning barnen ige-extremgrupperna

fångaruniversitetsutbildning. Relationerna mellan dem mycket välnom
förändringar skett,de totalt sett.som
Figur 5:9 visas hur skillnadernaI mellan söner och döttrar till högre

I utvecklades.31 Påtjänstemän respektive okvaliñcerade VIIarbetare
lodräta visasden y-axeln styrkan den sociala snedrekryteringen, därav

bådahögre värde betyder större skillnader mellan de dvs.grupperna,
universitetsövergång.starkare samband mellan socialt och Detursprung

övre förändringen 17-24-åringarkurvor beskriver för mänparet re-
kvinnorspektive 25-30-åringarna.och det undre paret representerar

såledessnedrekryteringen är i den äldresvagare gruppen.
så två åldersgrup-Förklaringen till snedrekryteringen är olika i deatt

frånbör ligga i barn olika samhällsklasser har delvis olikaatt stra-perna
inför från gårtegier eventuella högskolestudier. Ungdomar klass l i stor

utsträckning över direkt frånefter gymnasiet, medan ungdomar andra
i högreklasser utsträckning studier och förvärvsarbete. Där-nog varvar

många frånmed finns i den äldre arbetarklassen attgruppen som avser
några årshögskoleutbildning efter förvärvsarbete, medan de flestata

sådana gåtthaft över.har planer i klass I redan perspektivetI detsom
är det kanske märkligt det allt finns snedrekrytering i denatt trots en
äldre förklaringEn kan utbildningsaspirationernaattgruppen. vara ge-

år frånnerellt mycket höga bland ungdomar klass även blandsett
medelmåttigadem med rätt betyg dessa kvalificerar sig inte för direkt--

övergång, måste påvänta arbetslivspoäng jfr avsnitt 7.2. Enutan an-
förklaring kan vi kommer i nästa kapitel, barnatt, attnan vara som se

från oftare än påklass I andra sig till universitet omvägar, viatar t.ex.
studier ocksåi komvux eller seutomlands avsnitt 8.4.

Det intressanta i Figur 5:9 är någotvi inte finner stöd för hypote-att
den sociala snedrekryteringen ökar, sådanaäven finnsdetattsen om

bland män itendenser den äldre Sambandet mellan socialgruppen.
övergångbakgrund och till universitet nå-verkar faktiskt försvagatsha
åldersgruppen.i den Utjämningen bland männen är litengot ochyngre

oregelbunden, jämnare måttetoch övertygande för kvinnormen mer
frånselektion för kvinnor minskar 2.5 i början 1970-runtyngre av

någottill övertalet 2.0 i början 1990-talet.av

31 måttVi använder inte beror hur andelen skrivits in videttovansom som av
universitet och högskolor förändrats, nämligen övergångoddset för bland barn
från klass divideratl med frånmotsvarande odds för barn klass viVII tar se-
dan den naturliga logaritmen detta värde. vidareSe Kap. Erikson ochav

199313.Jonsson
32 En anledningarna till de skilda frånstrategierna rimligtvisär barnav att
klass iI genomsnitt har högre gymnasiebetyg och därför har sannolikhetstörre

direktövergångüviaatt antas
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effektRelativ
0

Mänj.
2.0 17-24

55 -7....&#39;....&#39;e . Kvinnoru, . .v av , ...nu,r1.5 17-24

Män1.0 Iolnln
25-30

0.5 Kvinnor............
25-30

univInskrivningsår

efter inskriv-respektive kvinnorÖvergång mänblanduniversitettill5:9Figur VIIklassjämförd medm.fl.tjänstemänålder. högreIningsår Klassoch
oddskvoter.Logaritmeradearbetare.okvaliñcerade

Högskolematerialet.Källa:

fluktuationerkraftiga runtvi rättåldersgruppen finneräldredenFör
snedrekrytering-ökningnämnts,kvinnor,1.5 för avvärdet ensommen,

Vi1970-talet.halvandennivå män underlåg förfrån avsenareenen
åldersgruppi dennarelativtårdeteftersomhålla minnetibör att

påverkar sned-inteprocent,under 1universitetsstudierpåbörjarsom
nivån särskilt mycket.totaladendemblandrekryteringen

1973-78 ärperiodenunderäldreför denundantagMed gruppen
denbakomfaktorernasmå. tycksDetmycketkönsskillnaderna omsom
förstyrkamedårpå verkarsnedrekryteringen sammasociala senare

iresultatenockså antyddesnågot av-för kvinnor, avmän somsom
5.1.snitt

huvudsakligen skenbarärUtjämningen5.2.4

i denkvinnorblandminskathasnedrekryteringensociala ut attDen ser
då draviKanäldrestilla i denåldersgruppen och legat gruppen.yngre

1980-ta-underminskadekvinnorblandskillnadersocialaslutsatsen att
ärkanske baradensådan eftersomslutsatsmedbör avvaktaVilet en

skerdetför sigåldersgruppvarje envi studerar tagen omnärgiltig -
iuniversitetgår tillövertotaltså fler ungaallt settförskjutning att t.ex.

annorlunda.blihelhetsbildenår kan
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3.5
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2.5 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.,

17-30
0.5 ........................................................................................................................................................................................ Kvinnor......

17-30
á77b72&#39;7&#39;4&#39;7&#39;c5&#39;78&#39;80828486 8890

Inskrivningsår univ

ÖvergångFigur 5:10 till universitet bland män respektive år,kvinnor, 17-30 ef-
inskrivningsår.ter Klass I högre tjänstemän mfl. jämförd med klass VII

okvalificerade arbetare. Logaritmerade oddskvoter.
Källa: Högskolematerialet.

För kontrollera stårresultatetatt sig när vi 17-30-åringarstuderarom
har analys gjorts bådadär åldersgruppernadesom en grupp sla-en ny

gits ihop vilket i föroch sig medför vi bara kan studeraatt perioden
1973-90. Figur 5:10 visar resultatet denna analys. Den sociala sned-av
rekryteringen framstår i denna åldersgruppbredare oförändrad, bå-som

män33de för och för kvinnor. dåVi kan förmoda den utjämning viatt
fann i Figur 5:9 för åldersgruppenkvinnor i år17-24 kompenseras av

allt fler kvinnor kommitatt över till universitetetatt i åldraryngre
där snedrekryteringen är starkare.

Förändrad5.2.5 social snedrekrytering vid prestigeutbildningarna

Tidigare studier har övertygande visat det finns skiktning ävenatt in-en
vad vi kallat det traditi0nel1a universitetetom efter utbildningslinje
Den socialatyp. snedrekryteringen har visats starkare för vissa ut-vara

bildningsvägar, har kallats prestigeutbildningari34som Dessa karakteri-
de långharatt normalstudietid oftastseras av minst sjuen terminer

långa, de ofta har varit spärradeatt även årsföre 1977 högskolereform,
de ofta och närmastsamt att automatiskt leder till högstatusyrken och

goda inkomster.
33Vi kan påtecken snedrekryteringen ökar åratt förse män 1990, detmen vo-tillrådligtinte någotfästaatt större avseendevidre observationer från ett ensta-år;ka preliminära åranalyser för 1991 visar lägre värde notera ocksåett de
tillfälliga backen i kurvan årför män 1979och 1987.
34Se Gesser 1971.
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1993: 85SOUgodtycklig, dedelvisärprestigeutbildningarnaAvgränsningen somav
Kapitel 5höga in-ochsäkra arbetenleder tilltypisktär deinräknas settbör som

under denråda någon tvivel att,det knappastDärmed kankomster. om
civil-civilingenjör,läkare ochtill samtutbildningvi studerar,period

Stockholm Jurist-hör dit.Handelshögskolan ividekonomutbildning
på läng-beroendeprestigeutbildningockså räknasbörutbildningen som

juri-vidlåder baseradeyrkenoftastpå högadenochden status som
inkluderatviåklagare. Slutligen har ut-domare,advokater,dikstudier

jägmästare;ochtandläkare,veterinär,apotekare,tillbildningar agronom
ävenhögutbildningsvägar meddefinitivt statusär detraditionellt sett

särskilt fördärvidlagtidöverförändringartroligen har skettdetom
tandläkarutbildningen.

är ganskaprestigeutbildningarna deturskiljaanledningarnaEn attav
villkor egentligenochiojämlikheter chanserantagandetvanliga att

de för-alternativtflyttas;ellerform attbyterförändras baraaldrig utan
När arbetar-sker.än debetydligt störreärskeändringar somsynessom

också antaletökarstudenten,utsträckningökandeibarn tarklassens
arbetsmark-värde sjunkermedför dessvilket attdennamed examen,

dyli-där de observerarhar ofta arbetenmedelklasseniFöräldrarnaden.
så-vänner medeller harrelativa värde,i utbildningarsförändringarka

angelägetfinna det allt attdeDärmed kommerarbeten. att merdana
utbildningsnivåer. antaletNärhögre tartillfortsätter vidare sombarnen

för-motsvarandeökar, skeruniversitetsexamengrundläggande enen
från privilegieradekommerprestigelinjerna. Detillskjutning mersom

föreliggatidenhelaförhållanden enligt detta ett steglyckas resonemang
ock-sociala, kulturella, kanskeekonomiska,de haratt resursergenom

aspirationeruttaladepåpåverkan sina barn attså större mergenomen
försprång.hämta in derasbörjarnär andrainsätta grupper

förstaanalys inskrevshögskolestuderandePå grundval somavenav
1960-taletfrån 1950-talet till slutetslutetperiodengången under avav

universitetettillsnedrekryteringenmedanslutsatsenGesserdrar att
När vi räknarprestigelinjerna.tillökatden hagenerellt,minskat synes

måt-användaredovisar till dehaninskrivningsandelarna ovansomom
snedrek-universitet ökadeinskrevsblandvi demfinner attten, som

kvin-förminskadedenför män medanprestigelinjertillryteringen
nybör-recentiorernablandandelennor.36 samtidigtskeddeDetta som -
kraftigtminskadepå prestigelinjerbörjadeuniversitetenvidjarna som-
utbild-ospärradetillinskrivningarökningengrund den stora avav

1956mellanfrån till 1535andelen minskade procentningar procent
universi-expansionentroligt den starka1968. förefallerDetoch att av

IIIsocialgruppdöttrarfrämst gynnade1960-taletbörjani urteten av
Söneralltså eftersattasmåbrukare, denocharbetare mest gruppen.

från huvudsak-socialgrupp Iin sönerknappadefrån IIIsocialgrupp
oftast till dentroligenicke-prestigelinjer,över tillligen attgenom

bådedå före ochdenfanns 1970-79,i Göteborgutbildning35Motsvarande men
vid samhällsvetenskap-ekonomutbildningeninlemmad iperiodefter denna var

tagitsinte med.Universitet har denvid Göteborgslig fakultet
148-55.1971, sid.36Gesser
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ospärrade filosofiska fakulteten.37 Samtidigt ökade frånsöner SOU 1993:social- 85
I sin pårelativa andel prestigeutbildningarna mångagrupp Kapitel 5attgenom av

lågadem med betyg i hög utsträckning valde skriva påin sig juridiskatt
dåfakultet, ospärrad.33som var

Vi har tidigare kunnat konstatera samtidigt universitetsin-att som
skrivningarna totalt sjönk i slutet 1960-taletsett och början 1970-av av
talet, avstannade den sociala utjämningen. Samtidigt åtminstonesjönk,
under första halvan perioden, de relativa lönerna för universitetsut-av
bildade jfr Kapitel 9. sådanI situation är det fullt rimligten att tro att
prestigelinjerna blev allt attraktiva. Genom sig påin dem kanmer att ta
ungdomarna troligen relativt förmånliggaranteras position isetten ar-
betslivet, högstatusjobbmed och goda inkomster, vilket kan ha innebu-
rit frånbarn klass med föräldrarnasatt goda minne, ökade sina an-
strängningar sig in dessa linjer.att ta Tesen ojämlikheternaattom

uppåtflyttas såledesskulle kunna giltig under 1970- och 1980-ta-vara
len. I detta avsnitt skall vi pröva detta studera förändringenatt igenom
snedrekryteringen till prestigelinjer under åren.de tjugosenaste

Genom urskilja prestigelinjeratt enligt alltsåhar vi delatovan upp
universitetsutbildning tvåi majoriteten de studerandegrupper, varav av
ca går75 procent icke-prestigelinjerna. Nedan analyserar vi, lik-

tidigare, förändringen i den socialasom snedrekryteringen attgenom
jämföra söner frånoch döttrar klass l frånmed dem klass FigurVII
5:11. Vi har begränsat åldersgruppentill år.17-24 vårtEftersomoss
huvudintresse här är förändringen prestigelinjerna de övriga ut--
bildningarna är medtagna referenspunkt är det oproble-mer som en -
matiskt exkludera 25-30-åringarna dåatt övergång till prestigeutbild-
ning är mycket ovanlig i ålder.denna Trenderna har i Figur 5:11 accen-

vituerats har jämnat kurvorna.attgenom ut
Ökar eller minskar då den sociala snedrekryteringen till prestigelin-

jerna Resultaten påtyder faktiskt den minskar, tvärtemotatt vad man
det förda kunde förmoda.av ovan resonemanget Utjämningen för kvin-

visar sig genomgåendei minskningnor i de relativa skillnadernaen i
övergång till prestigeutbildning mellan klass I och klass VII, vilket allt-
så är fortsättning den trend Gesser fannen för 1960-talet.av Försom
män sjunker någotkurvan i slutet 1970-talet ioch början 1980-ta-av av
let återtycks stiga i årtiondet.slutetmen svagt Vi ocksåkanav notera

medan klasskillnadernaatt i början perioden större bland kvin-av var
än bland män de slutet periodennor mot bådadesamma förvar kö-av
När vi gör analys förnen. dem ärsamma mellan 17-30som ovan som

år fårgamla vi i allt väsentligt resultat.samma

37 Observera relativa jämförelser inte någotatt säger de absoluta talen; iomsjälva verket ökade antalet söner socialgrupp lll skrevs in prestigeut-ur sombildningar från år245 195657 årtill 457 196869 Gesserca 1971,sid. 154,ca
Tabell 10.
38Gesser1971, sid. 156,Figur 6.
39 Formellt det inte frågaär i alla fallsett linjer utbildningen kanom t.ex. re-ferera till juridisk fakultet före linjesystemets införande, vi kommer än-mendå använda den iatt betydelsetermen prestigeutbildningar.samma som
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år, ef-17-24kvinnor,respektiveÖvergång bland mänuniversitettill5:11Figur högreIKlassövriga.prestigelinier kontrainskrivningsär linjestatusochter Utjämnadearbetare.okvalificeradeVIIklassmedjämfördmfl.tjänstemän
oddskvoter.logaritmerade

Högskolematerialet.Källa:

snedrekry-socialaär denavsnitti detta attanalysernaslutsatserna av
deunderkvinnorförminskatprestigeutbildningar har se-tillteringen

initialtdetinnebärpåtaglig och attärUtjämningenåren.tjugofemnaste
sjunkit tillövergång harbakgrund ochsocialmellansambandetstarka

ordandramed tesentalar motResultatennivå för männen.somsamma
minskadedenlyckas kompensera av-privilegierade klasseratt merom

si-utsträckninghögrei alltutbildninghögre attkastningen genomav
universiteten.prestigelinjertillöverbarn attna

prestigeutbildningarenskilda5.2.6 Analys av

prestigeutbildningarnatillkvinnorblandsnedrekryteringensocialaDen
1980-talet.och1970-underi avsnittetframgickminskade, ovan,som

presti-hosattraktivitetenrelativadenmedhänga attdetKan samman
arbetsmarknadssituationTandläkarnasförändratshargeutbildningarna

försådan utveckling, att taförtalapå kansättförändrats ett enhar som
gradvis justerari klass Ioch barnföräldrarOm viexempel. attantarett

vår rätt heteroge-kankonjunkturförändringarefterutbildningsvalsina
rekrytering.iförskjutninginternprestigelinjerkategori rymma enna
utbildnings-på enstakaanalysenmåste nedvi brytadettastuderaFör att
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linjer. Detta lämnar småmed rätt tal det ligger i SOUsakensoss 1993:när 85natur-
vi behandlar exklusiva företeelser går ändå genomföra Kapitel fattmen genom-

födelsekohorter.att gruppera
Här skall vi redovisa analys förändringen i den socialaen snedrek-av

ryteringen till fyra olika prestigeutbildningar läkarlinjen, juristutbild-
ning, civilingenjörsutbildning, Handelshögskolan i Stockholm. Som
jämförelse vi förändringen för socionomutbildningen,anger ärsom en
universitetsutbildning med ovanligt bred social rekrytering, för-samt
ändringen för alla icke-prestigeutbildningar. I Tabell 5:2 visas graden av
social snedrekrytering med det ojämlikhetsmått tidigare använts. Visom
har i analysen jämfört barn med i klass I frånmed barn arbe-ursprung

klasstarhem VI-VII: högre värde, desto större sociala skillnader fö-
religgerO

När vi jämför snedrekryteringen för samtliga icke-prestigeutbildning-
med den för prestigelinjerna framgårar det tydligt de haratt senare en

betydligt skevare rekrytering. Läkarlinjen och Handelshögskolan uppvi-
den klart starkaste sociala selektionensar och kan kontrasteras mot so-

cionomutbildningen.

Tabell 5:2
Social snedrekrytering till olika universitetsutbildningar årskullefter ochkön. Logaritmerade oddskvoter.
Källa: Högskolematerialet.

Män Kvinnor

Födelseår Födelseår

Utbildning 43-49 53-59 60-66 43-49 53-59 60-66

Läkarlinjen 3.12 3.11 2.78 3.25 3.04 2.95
Juristutbildning 2.79 2.50 2.39 3.30 2.72 2.26
Civilingenjör 2.03 2.13 2.10 2.76 2.61 2.48Handelshögskolan 2.60 3.25 3.28 - - -
Socionom 1.33 1.10 0.66- - -
Alla icke-prestutb. 1.83 1.72 2.01 2.02 1.78 1.95

Könsfördelningen för ojämn för beräkna den socialaatt selektionen förbåda könen.

För öka jämförbarheten åriatt under risk för högskoleövergång mel-årskullarna,lan har inskrivning beräknats fram år för1973 demt.o.m.födda 1943-49;19831953-59; 19901960-66.samt

49 ocksåVi har gjort analyser där vi jämfört prestigeutbildningarna andramotuniversitetsutbildningar, dvs. där vi studerat benägenheten frånför barn olika
sociala klasser läkarlinjen blandatt t.ex. alla på någonskrivits in univer-somsiteulinje. Resultaten i alltär väsentligt desamma de redovisas i Tabellsom somnågot5:2, tydligare i tendensen för läkarlinjen och juristutbildning. Förutom
de logaritmerade oddskvoterna ocksåhar sambandsmått ettett slags pseudo-R beräknats. Dessakoefñcienter visar bild den i tabellen.samma som som ges
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1993: 85SOUñn-kvinnorbåde ochmäntid Föröverdå förändringarnaärVilka
Kapitel 5läkarlinjen ochsnedrekrytering tillsocialminskadtilltendensvi enner

dess-harkvinnorFörjuristutbildningen.gällervadutjämningklaren
för in-utslagsgivandenågot mindreblivitbakgrundensocialadenutom

framgår förtendenscivilingenjörsutbildningen. En motsatttillskrivning
denStockholmiHandelshögskolanuniversitet,privataendaSveriges -

Handels-tillrekryteringenexklusiv harEventuelltsocialtblir mer
in-periodencivilekonomutbildning underpåverkatshögskolan attav

fakulteterna.samhällsvetenskapligavid deförts
socia-Denavsnittetvåra islutsatserresultatenstyrker ovan.Totalt sett

läkarlinjenförbl.a.uppträderprestigeutbildningarnatillutjämningenla
båda tillhör dencivilingenjörsutbildningenkvinnor förför somoch

överdrivainteVi skalllandet.utbildningar iexklusivaste skaranallra
linjerför dessaskillnadernasocialautjämning dei denna storatakten -

iungdomarnaförtalartendensen atti kantenhar naggatsmest men-
på karusel-förloratpå vadigentainte kunnatI manklass gungorna

1len .

högskoleutbildningKortare5.2.7

antalinrättandetårs högskolereform ett1977iviktigt inslag avEtt var
högskolornayrkestekniskadeskapadesFramför allthögskolelinjer.nya

teoretiska,delvispraktiska,delvistvååriga utbildningarmed som var
yrkesverksam-studiemotiveradeinriktadesdeltill motoch storsom

1977linjer, innebarfåtal nyinrättadeandraochma. Utöver dessa, ett
utbildningarpostgymnasialaexisteranderedanårs somreform att -

mellanstadielärarutbildningarnalågstadielärar- ochsjuksköterske- -
ochomfattadelinjerflestahögskolan. Deunder deninordnades nya

och ävenutbildningarfinns kortareårs dettvå studier,omfattar men
organisatorisktblevhögskolantvååriga. Denpåbyggnad de sam-nya

utbildningsin-iskillnadernasegregeradstatusmässigtmanhållen men -
1-2-åriga ochde kortarearbetsmarknadsutsikter mellannehåll och

uppenba-ärochhögskoleutbildningarnalängre3-åriga ochlängre var
också åtskilda i rumsligttypisktutbildningarna ärolika avse-settDera.

samlokali-inteärhögskoloryrkestekniskavårdhögskolor och t.ex.ende,
universiteten.traditionellademedserade

högskoleutbildningarna,ingår utaninte de kortareanalysernaI ovan
socialatidigare denVi sedanspecialstuderas. atthär vetde kommer att

traditio-till deänär mindreutbildningartill dessasnedrekryteringen
snedrekryteringdennaförändrashuruniversitetslinjerna. Mennella

tidöver

något efter-osäkerHandelshögskolan ärförförändringen41 börDet attnoteras
år.där varjeså skrivs indet är sompersonersom

sou 1973:12.42Jämför
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SOU 1993: 85
Kapitel 5Relativ effekt

4.0

3.5

3.0

2.5

Kvinnor---- --2.0
univ

1.5 Män--
univ

1.0 Kvinnorun..
högsk

0.5
Män-
högsk

Inskiivningsår högsk

ÖvergångFigur 5:12 till högskoleutbildning bland män respektive kvinnor, 17-år,30 efter inskrivningsår och linjestatus kortare högskola kontra universi-
tet. Klass I högre tjänstemän m.fl. jämförd med klass VII okvaliñcerade ar-betare. Utjämnade logaritmerade oddskvoter.
Källa: Högskolematerialet.

I Figur framgår5:12 förändringen mellan 1977 och 1990 det relati-av
försprång söner och döttrar tillva högre tjänstemänsom m.fl. har över

barn till okvaliñcerade arbetare när det gäller övergång till kortare hög-
skoleutbildning. För kunna relateraatt till snedrekryteringen för tradi-
tionella universitetslinjer har dessa kurvor, tidigare visats i Figursom

också5:10, lagts in i figuren tunna kurvor. För den studerade perio-
den kan vi konstatera dels den socialaatt snedrekryteringen till kortare
högskoleutbildningar är betydligt mindre än för de traditionella univer-
sitetsutbildningarna sambandet är mindre än hälften starkt dels- -inteden har förändratsatt mellan 1977 1990.43och

5.3 Sammanfattning och slutsatser

Hur den sociala snedrekryteringen har förändrats har inte tidigare sä-
kert kunnat fastläggas, främst begränsningar i de datamaterialpga. somÅsiktenfunnits. den varit iatt konstantstort undersett längre tiden
har inte varit mångaovanlig, ocksåhar förmodat den socialaatt sned-
rekryteringen till högre utbildning ökat under 1980-talet. Vi har ovan
kunnat demonstrera den socialaatt snedrekryteringen har på-minskat

43 Möjligen finns tendens till utjämning för kvinnoren svag under det sena1980-talet.
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1993: 85SOUövernågon utbildningövergång tillförsekel,under detta mesttagligt
Kapitel 5sär-förefalleruniversitetsstudier. Detockså förobligatoriska,den men

inträffade.utjämningen1940-1970periodenvarit underskilt ha som
inte hellerochinträffatförändring hastörre un-ingen1940 tycksFöre

universitetsstudier ellertraditionellaåren, tillvarken20deder senaste
års1977högskolestatusfickutbildningar re-genomkortaretill de som

form.
snedrekryteringen ökadesocialadenavfärda hypotesen un-Vi kan att

inträf-faktiskt haiställetutjämning verkarsocialvissEn1980-talet.der
prestigeutbildningar, dvs.tillrekryteringengällervadkvinnorblandfat

arbe-högavlönadetilllettrelativt säkert harlånga utbildningartill som
högretillsnedrekryteringensocialautjämning är dendennaTrotsten.

prestigeutbildningarna.påtaglig, tillspecielltfortfarandestudier
samhälleligabetydelseinledningsvis vilken storadiskuterade om-Vi

teorierrefereradeViskiktningen.socialaför denha somvandlingar kan
utveckling ochindustrialiseringensmedminskardennaattmenar

ändå funda-tyderstudierempiriska attvi pekadeochkrav, att
Vårabestå. resul-tenderarsamhällsklasser attrelationer mellanmentala

ökatSamtidigt medbeskrivningar.båda dessa ettillustrerasägaskantat
århundrade, befolk-hardettautveckling undervälstånd teknologiskoch

bör-ihar deutbildningsnivå I dennahöjts enormt. somningens process
ställ-förfördeladeutbildningsmässigtden mesthade1900-taletjan av

jordbrukar-specielltsmåbrukar- arbetarhem,från ochbarnningen -
iutjämningensocialaDenrelativa framstegen.störstagjort dedöttrar -

varitobligatoriska harutöver den stor.utbildningtillrekryteringen
Skulle vi kunnadock konstans.vifinnerförändringenSamtidigt med

börjanvid sekletspionjärer,utbildningsforskningensåteruppväcka som
bild deninskrivningsstatistik sökteuniversitetenshjälp avmed ge enav

vårpå vidögonbrynenhöjainteskulle desnedrekryteringen, re-sociala
undantagår medMöjligenhundrakaraktärdess avdovisning senare.av

vifinnerbarn,för jordbrukarnasutbildningschansernaförbättradede
gjorde ord-snedrekryteringen desocialai denmönster somsamma -

avstån-oförändrad fastäniärsamhällsklassernamellan stort settningen
från 1960-talettidsperspektiv slutetvårt kortareminskat. lhar avden -

opå-över hurockså förundraslättär1990-talet det attbörjantill av -
ekonomiskadesnedrekryteringen verkarsocialadenverkad vara av
utbildnings-förändringar,politiskavariationer,konjunkturernas avav

skiftningar. Ettungdomskulturernasomorganisering, ochsystemens av
ocksåslutligenärkonstansskiktningenssocialadenför tankenstöd om

övergång studierhögretillochsocialtmellansambandet ursprungatt
uppfattarkanskevi iblandär starkt,1990-taletbörjani trots attännu av

undanröjda.utbildningshinderflestade som
frågor. är vadtvå DenkapitelVåra i dettaanalyser typer enaavreser

Är i den nationellapå. tillväxtendetutjämningen berorsocialaden
sämsttidigareför deutbildningsmöjligheternaförbättratekonomin som

Är fram allttvingathårdare konkurrensenalltdenställda det ensom
skiktningsocialgrundad,kvalifikationerpersonligarationellÅmer

utjämningen Denförklarautbildningspolitiska insatserkanKanske

177



frågorandra gäller vilka SOUtypen ligger 1993:bakom 85den socia-av processer som
Ärsnedrekryteringen. det kvardröjande Kapitelekonomisk ojämlikhet 5som

Ärligger bakom det utbildningstraditionen väger tungt Kansom ge-
netiskt förklara den sociala snedrekryteringen, det iblandarv som spe-
kuleras frågori Dessa snedrekryteringens orsaker och vadom om som
kan förklara den sociala utjämning ändå skett, kommer studerasattsom
i Kapitel 7 och Som inkörsport till dessa analyser skall vi närmast,en
i Kapitel detaljerad bild över socialaden snedrekryteringenge en mer
vid 1990-talets början.
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851993:vid SOUsnedrekryteringensocialaDen6 Kapitel 6
1990-talet:början av

bildsammanfattandeen

snedrekrytering-socialadenvi hurredovisadeföregående kapitletdetI
åren.20deundersärskilt senasteochsekelunder dettaförändratsen

social sned-stabilganskahadegenerelltvi settvisarVåra resultat enatt
denlite ochmycketförändradesden1990-talet;börjanirekrytering av

försö-skall vikapitelI dettakvinnor.blandmänblandlika stor somvar
snedrekrytering-bildändå detaljerad,sammanfattande, avka menenge

l990-talet.börjankaraktär iochomfattning avens
två: ärstarkHurfrämstärförsöka besvarafrågor vi kommer attDe

delningspunkter Hurellerförgreningarolikavidsnedrekryteringen
högskolestudiertillsnedrekryteringen genom se-upptotaladenbyggs

sned-socialadenförstdelningspunkter Violika tarvid upplektionen
behandla6.1 sedanföravsnittgymnasiestudier atttillrekryteringen

två sättpå olikaviförsöker62. Därefter sam-ge enhögskolestudier
6.4. Av-respektive6.3selektionsprocessenhelabildmanfattande av
6.5.skolformerolikaielevsammansättningenvislutningsvis tar upp

gymnasiettillsnedrekryteringensociala6.1 Den

mellanvarierargymnasielinjertill olikarekryteringenhurFör att se
tvååriga teoretiskayrkeslinjermellanvi samtskiljersamhällsklasserna

på andra;trefyraåriga denlinjerteoretiskaochsidanpå denlinjer ena
nå utbildning.högremöjligheterskildavitt attharbåda kategorierdessa

emellertidgymnasiet skertillkommer upp-enelevernainnanRedan
årsklassen.sjundekursalternativ iolikavalenefterdemdelning avav

förutbättrebetydligtmatematikochengelskaisärskild kurs gerVal av
där-börår Vigymnasiestudierteoretiska trevälja senare.sättningar att

Vibakgrund.socialaelevernasval berordessaockså hurstuderaför
matematikbåde ochengelskaisärskild kursvaltdemskiljer ut som

från andra.alla
9-material iårskursutredningensgrundvalredovisas6:1FigurI av

klassniondegicksamhällsklasserolika utiandelarnadiagramform som
matematik ochfrån ikurssärskildbetyg1992 med eng-ochåren 1991
då all-valtdegjordegymnasievalvänster. Vilkatill somlängstelska

redovisas6:1Figurihögertillkurs Längstsärskild an-respektivemän
medfortsättaintevalde gymna-samhällsklasser attolikaidelarna som

deyrkeslinjervalde samtL, andelengrundskolaneftersiestudier som
längrevaldeandelenY,utbildningarnateoretiska samttvååriga som
förde-detta valvisar hurtvå spalternamitterstaT.linjer Deteoretiska

särskild kurs.respektiveallmänhade valtdemblandsiglade som
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Allmänsärskild kurs Allmän kurs A Särskild kurs S Samtliga SOUA+S 1993; 85
V5 U T Kapitel 6

1âäâäâ:;:;:;:;ä$:;:;:I

.v f4.315
553%#433.4+§?+.+.0.4

äääâtâiijtátjäVI 4+33,gøçgg4+&#39;+$&#39;o9*+*4*4*4+050,0343+$+4.,›.+.&#39;+.+T+.4&#39;.g

1 högretjänstemän, företagarestörre mfl L gymnasium
tjänstemän mellannivå Y yrkeslinjer Z-årigateoretiskalinjer+

III lägretjänstemän T längreteoretiskalinjer
IVab företagare A allmänkurs
lVcd jordbrukare,fiskare S särskildkurs

VI kvalificeradearbetare
Vll okvaliñceradearbetare

Figur 6:1 Val allmän respektive särskildav kurs samt gymnasielinje efter soci-al bakgrund bland dem frångick ut nionde klasssom i någotgrundskolan avåren 1991och 1992.Procent.
ÅrskursKälla: 9-materialet.
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85SOU 1993:mellan olikaframgår mycketärskillnaderna6:1 storaFigurAv att
6Kapitelengelska ochisärskild kursvaldeandelen eleversamhällsklasser i som

m.fl. cirkavaldefrån högre tjänstemänklass lBland demmatematik.
okvaliñceradetillbland barnandelensärskild kurs medanfyratre av

framgår AproportionenDettaungefärVII ärarbetare ett tre. avav
mellan-tjänstemänklass. tillför varje BarnS i boxarnarespektive

tvåfrån underklass Ibarnen trenivå II valde i straxstort avsom -
låg nä-VI sina valitill yrkesarbetareoch barnensärskild kursvalde -

särskild kurs.tio valdecirka fyraokvaliñcerade arbetaretilldem avra -
småföretagare IVab jordbrukareochIII,tjänstemänlägretillBarn

är detsamtliga klasserpå sätt, ilikartatsinsemellanIVcd väljer treett
väljer särskild kurs.hälftenungefär som

allmänpåtagligt valtmellan demolikagymnasielinje ärVal somav
väljersamhällsklassersärskild. allavalt Inomdemochkurs en ma-som

gymnasie-teoretiskatillfortsättaläst särskild kursdemjoritet attsomav
arbetareokvalificeradetill53 barnminst är detlinjer procent avsom-

likaså in-valde,i grundskolanallmän kursföljdeVII. Bland dem som
gymnasielinjerl lägstyrkesinriktademajoritetklasser,alla somenom -

grundskolan är dettillval iOberoendeinom klass70 procent en-av
någon gymnasiestu-formfåtal fortsätta tillväljer intedast att avett som

IVcd ochtill jordbrukarebland barntiodier procentmestsom-
VII, allmän kurs.lästokvaliñcerade arbetare som

itillvaletmån sambandet mellandet starkakanvissI nog seman
för deluttryckgymnasielinjevaletgrundskolan och attett ensomav

över vilkensjätte klass klaraiföräldrar redan typoch derasbarn var--
föregrep dettadärmedvälja och degymnasiestudier önskadede attav

många ochandra barnemellertid troligtärgrundskolan. Deti attval -
till sjundehur tillvaletmånga omedvetnaåterigen föräldrar omvar-
såNär valetvalmöjligheterna.begränsar depraktikeniklass avsenare

naturligt för demblir deti nionde klassgymnasielinje aktualiseras som
någon gymnasie-yrkesinriktadetill defortsättaallmän kursvalt att av

några sådana olikai sjätte klass. Dessaplanerfannsdetlinjerna, attutan
samhälls-inte likadant överfördelar sigföräldrarbarn ochgrupper av
beroendesärskild är inte baraallmän eller kursdvs. valetklasserna, av

ocksåskolgången berortidigareprestationer i denpå skillnader i utan
utförligt ivisassociala tillhörighet. Detta kommerföräldrarnas att av-av

också 3.2.5.jfr avsnitt7.2.2snitt
framgår och valsamhällsklasssambandet mellanFigur 6:1Av gym-av

demBåde allmän och blandläst kursdemnasielinje tydligt. bland som
påstudierfortsätta sinaintevaltsärskild stiger andelenläst attsomsom

okvaliñceradefrån till VII,högre tjänstemän, klassgymnasiet klass ar-
mönst-jämnafaller detjordbrukare, klass IVcd,barnen tillbetare ur
tillfortsattPå andelensystematiskt sätt sjunkerret. likartat teo-ett som

från tillbåda klassklass Iinom tillvalsgruppernagymnasielinjerretiska
26allmän kursSåledes lästfortsatte bland dem procentVII. avsom

8från gymnasiestudierteoretiskaklass tillI procentungdomarna mot

Även beteckningenlinjeryrkesinriktade1 huvudsakligen sig ärdet rör omom
tvååriga diträknade.teoretiska linjernaeftersom de ärhelt korrektinte även
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fråndem klass VII. Motsvarande siffror bland SOUdemav läst särskild 1993: 85som
kurs i grundskolan år 85 och 53 Kapitelprocent. 6

Den totala snedrekryteringen till gymnasiestudier är emellertid starka-
än vad dessa siffror eftersom andelen valde särskildre kursanger, som

påtagligtskiljer sig mellan klasserna, sågvi framgårDetsom ovan. av
spalten längst till höger i Figur 6:1 där vi slagit tvåde tillvals-samman

gåttAndelen över till teoretiskagrupperna. gymnasiestudier sjun-som
frånker 71 i klass tillI 23procent i klass VII. Klassernaprocent II, III,

IVab, IVcd och VI kommer däremellan övergångsandelarmed i fallande
ordning om respektive 55, 42, 40, 39 28och procent.

6.2 Betydelsen social bakgrund övergångenför tillav
högskolestudier

När vi vill beskriva den sociala snedrekryteringen till högre studier är
det lämpligt skilja mellan traditionellaatt universitetslinjer, prestigeut-
bildningar och korta högskolelinjer i förra kapitlet kunde visa att-
den sociala snedrekryteringen varierar avsevärt mellan dessa högskoleal-
ternativ. Vi urskiljer därför fyra de påbörjataldrig högsko-grupper: som
lestudier E; påbörjatde kortare högskolestudier H; desom inlettsom
traditionella universitetsstudier vid prestigelinjerna U;utom desamt

påbörjat någon form prestigeutbildning P.2som av
I Figur 6:2 redovisas frånandelarna olika samhällsklasser framsom

påbörjattill 1990 dessa olika former högskolestudier bland dem föd-av
da 1962 till 1966. Andelarna redovisas dels totalt, dels uppdelade efter

ungdomarna lämnade skolan efter denom obligatoriska utbildningen
L, genomgåttde yrkesinriktade Y ellerom teoretiska gymnasiestu-
dier T, alltså indelning i förra avsnittet.samma Uppgifterna ärsom
hämtade från utredningens högskolematerialÅ

2 Avgränsningen kortare högskoleutbildning och prestigeutbildningav har
gjorts i Kapitelsätt varvid prestigeutbildningarnasamma såledessom om-fattar utbildning till läkare och civilingenjör, civilekonomutbildning vid Han-
delshögskolan i Stockholm, juristutbildning utbildningar tillsamt apotekare,
veterinär, tandläkare, och jägmästare. Vi kommer i detta kapitelagronom med
vanlig universitetsutbildning sådan utbildning prestigeutbild-änavse annan
ning. Beteckningen uppenbarligenär inte helt adekvat, fullständigtmen omkorrekta beteckningar skulle användas språketbleve orimligt otympligt.
3 Kodningen samhällsklass har gjorts årskursolika iav sätt 9-materialet och
i högskolematerialet, delvis grund kodningen i högskolematerialetattavmåste sådantgöras sätt uppgifterna frånett olika folk-att och bostadsräk-
ningar blev jämförbara se Erikson och Jonsson 1993bför beskriv-närmareenning kodningsförfarandet. I SCB:s kodningav yrkesuppgifterna i FoB90,avvilka årskursanvändes i 9-materialet, ocksåverkar något för hög andel haenplacerats i klasserna l och ll. Gränserna mellan olika samhällsklasser har därvid
kommit dras olika tvåi deatt materialen, vilket klassernasgör storlekatt va-någotrierar dem bådaemellan. l materialen har vi uppgifter valom av gymna-sielinje bland ungdomar födda 1974.En beräkning sambandet mellan socialavbakgrund och gymnasievalen för årskulldenna identiskanärmast värden igertvåde materialen skillnaden i sambandet är mycket liten mindre 0.01.än-Vi bedömer därför uppgifternaatt snedrekryteringens omfattning fulltom ärjämförbara.
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85L+Y+T SOU 1993:Samtligalinje TteoretiskYrkeslinjer Y LängregymnasiumL
EHIUPEHU/PEHUIPEHU/P Kapitel 6

I

lIII

lVab

ÅVcd

Il IVI

nv11
V

högskolaEföretagaremfltjänstemän,I högre större
högskoleutbildningH kortaremellannivåtjänstemän

universitetsutbildningvanligUtjänstemänlägrelII
prestigeutbildningPföretagarelVab

fiskareJ-hrdbrukare,lVcd
kvalificeradearbetareVl
okvaliñceradearbetareVII

årenfödda 1962-66,högskolealternativ blandVal olika6:2Figur personerav
gymnasiealternativ. Procent.social bakgrund ochefter

Högskolematerialet.Källa:
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Skillnaderna mellan de spalterna till SOUvänster i Figur 1993:tre 6:2 visar 85tyd-
ligt det väntade, valet gymnasielinje har Kapitelatt betydelse för 6fortsattastorav

Påhögskolestudier. det hela är det endast gåttblandtaget dem utsom
teoretisk gymnasielinje någravi finner påtagliga andelar ien som mer

högskolan.
Oberoende vilken gymnasium ungdomarna genomgått,typ harav av

och de över gåtthuvud gymnasiettaget eller ej, föreliggerom tyd-en
lig social snedrekrytering till högskolan. Inom nå-inte hargruppen som

gymnasieexamen spalten längst till vänster är det endastgon bland
fråndem klasserna I och än tio har fortsatt till hög-procentsom mer

skolestudier från27 klass frånI och 14procent klass II. I deprocent-
övriga klasserna sjunker frånandelen 9 i klass III till 4procent procent
i klass VII. Av dem frångymnasieexamen klassutan I har 14 procent
fortsatt till traditionella universitetstudier någonoch 4 tillprocent pre-
stigeutbildning. I alla de övriga klasserna har hälften eller demmer av

fortsatt till högskolan gått någontill de kortare högskoleutbild-som av
ningarna. För ha kunnat fortsätta till högskolanatt fullständigutan
gymnasieutbildning måste dessa ungdomar olika sätt ha kompletterat
sin tidigare utbildning. Som kommer visas i avsnitt 8.11att ett senare
utgör den kommunala vuxenutbildningen ofta väg till högskolan fören

frånungdomar klass I fullständig gymnasieutbildning.utan Särskilt
bland dem med detta sociala finns det också sådanasannoliktursprung

erhållithar sin gymnasieutbildning tvåutomlands. Dessasom alternati-
utbildningsvägar skulle kunna förklara den andel iva dennastora

fortsatt till traditionell universitetsutbildning någongrupp som eller
prestigeutbildning.

Även bland gåttdem igenom yrkesinriktad gymnasieutbildningsom
är långtidet alla klasser över hälften inte fortsatt till högskolan.som
Andelarna fortsatt varierar från 29 i klass I till 9 isom procent procent
klass SkillnadernaVII. mellan klasserna är här mindre än blandsnarast

gåttdem igenom gymnasiet. Inom tvåårigtmedsom gruppen gymna-
sium är det än markerat de fortsatt gåttutbildaatt sig harmer attsom
till kortare högskoleutbildning än det är bland dem fullständigutan
gymnasieutbildning. Oavsett social bakgrund är här denna andel över
50 procent.

Bland dem slutfört längre teoretiska gymnasiestudier är isom det alla
samhällsklasser Ävenrelativt fortsatt till högskolan.storen grupp som
här påtagligaföreligger skillnader i övergångsfrekvens mellan barn med
olika socialt skillnaderna är mindre än iursprung, de and-men snarast

två Andelarna fortsatt frånvarierar 72ra grupperna. i klasssom procent
l till 42 i klasserna VI och återigenprocent VII. Här bryter barnen till
jordbrukare den jämna progressionen mellan klasserna, fler bland dem
fortsätter till högskolan än bland frånbarnen klasserna III och IVab.
Skillnaderna mellan klasserna i gårandelen till kortare högskoleut-som
bildning små.är Däremot är det skillnader när det gällerstora fort-att
sätta till den vanliga universitetsutbildningen. övergångDenna gör 42

frånbarnen klassprocent 24 frånbaraav klass VI. An-procentmen
gåttdelarna till prestigeutbildning också påtagligtvarierarsom mellan
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851993:SOUfrån VIklassernafrån till 7klass I procentfrån 20 procentklasserna,
6Kapitel12jordbrukaretillbarnhög blandrelativtärandelDennaVII.och

procent.mellannivå 13tjänstemäntillbland barnprocent och
övergång-försättmotsvarandeär,högskolanövergången somtillI

sned-änstarkaresnedrekryteringenden totalagymnasiestudier,tillen
vilketgymnasiestuderande,respektiveinomrekryteringen avgrupp

tillfortsattAndelen6:2.i Figurhögertilllängst somframgår spaltenav
Ii klassfrån 57 procentklasserna,kraftigt mellanvarierarhögskolan

IVcdIVab,III,Il,för klassernaAndelarnaVII.i klass13till procent
procent.1520 och19,36, 25,respektivemeddäremellanfallerVIoch

från 11varierarhögskoleutbildningpå kortarebörjatAndelarna som
varia-MotsvarandeVII.i klasstill 6och procentIi klassernaprocent

32mellanäruniversitetsutbildningpåbörjat vanligdemblandtion som
varierarprestigeutbildningpåbörjatandelarnaoch6och procent som

från till 114 procent.

sammanfattningisnedrekryteringennuvarandeDen6.3

sammanfatta denredovisadesutifrån data ovan,Låt somsammaoss nu,
be-universitettill attfrån grundskola genomselektionsprocessensociala

ochochbakgrund ettsociala vartelevernas avmellansambandeträkna
valetgrundskolanivitidigare avPrecis upptarutbildningsvalen. som

valetdelsbehandlasgrundskolanEfter omkurs.särskildellerallmän
någonmellandels valetej, attellergymnasiumtillskalleleven

för-i detvi,skiljergymnasietEfterellergymnasielinje somteoretisk
nå-tillfortsättaintevaldede attfyramellanavsnittet, somgrupper:ra

utbildning,sådannågon kortarevaldehögskoleutbildning, de somgon
vidaregickdeuniversitetsutbildning ochvanlig somvaldede ensom

prestigeutbildning.till en
tillselektionsprocessenochallmän kurs gymna-ellersärskildValet av

måttdärtvå förgreningar, ettnästa sida6:3Figuriredovisas somsiet
förgreningspunkt:vid varjeselektionensocialai denpå styrkan ges

snedrekryte-socialhögredestodvs.samband,starkarevärde destohögre
vär-lägstanollså hardetSambandsmåttet standardiseratär att somring.

högsta.5snedrekrytering och ettingende som-- särskildellerallmänvalbakgrund ochsocialmellanSambandet av
föregående visaravsnitt,framgår attockså0.35, vilket,ärkurs avsom

selektionenistyrkanbörDet attstark i dettaär noterasselektionen steg.
ärIVcdIVab ochsmå III,klassernarelativti devalenmodereras attav

VII. TarVI ochII,större klassernadeän inomfördeladejämntmer
starkarefnågotytterligareframstår sambandetdettatillhänsynvi som

allagymnasiestudierteoretiska motvaltde somställsfallet4 detl somsenare
det.gjortinte

klas-olikademellansambandengenomsnittredovisas5 Sambandet ett avsom de loga-absolutvärdenamedelvärdetberäknadesparvis. Först avavtagnaserna antilo-medelvärdeDettaklasser.samtligaförkorsprodukternaritmerade par av
och0 1mellanvariera trans-tillstandardiserades genomgaritmerades och att

medelvärdet.antilogaritmeradedet1 därx-lx+ ärformationen x
sambandsmåttet 0.73.blirVllklassIklassvi ställaenbart mot5 Skulle
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0.3l

3-4
gymnasium
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kurs gymnasium
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34
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Figur 6:3 Sambandet mellan social bakgrund och tillvalet i grundskolan re-spektive valet gymnasiealternativ för dem gjortav olika tillval. Ungdomarsom
gick grundskolan 1991ut eller 1992.som ÅrskursKälla: 9-materialet.

Valen efter grundskolan inom varje tillvalsgrupp någothar lägre sam-
band med den sociala bakgrunden än vad valet allmän eller särskildav
kurs har, vilket framgår den högra delen Figur 6:3. Sambandetav av
mellan social bakgrund och ha fortsattatt såledesgymnasiet är 0.20
för dem valde allmän kurs och 0.27 för demsom valde särskild.som
Sambandet någotär högre när vi kontrasterar dem valde längresom en
teoretisk gymnasielinje med övriga cirka 0.30. Generellt uppvisarsett
selektionsprocessen här det mönster påtalades i tidigare avsnittettsom
32.10: inflytandet det sociala i tidigareav ärursprunget ett starka-steg

än vid den uppdelning sker därefterre inom de selekteradesom grup-Även tvåinom de tillvalsgrupperna,perna. kan relativtantassom vara
homogena med avseende utbildningsplaner är emellertid denm.m.,
sociala selektionen till påtaglig.gymnasiet

Till vänster i Figur 6z4a redovisas sambanden mellan den sociala bak-
grunden och valen till gymnasiet avseende vilketutan tillval ele-som

gjorde i grundskolan. Omverna jämför dessa värden med dem förman
selektionen inom respektive tillvalsgrupp, vilka redovisas i Figur 6:3,
framgår det den totala selektionenatt är starkare än den inom grupper-

Detta beror naturligtvis påna. selektionenatt i grundskolan och den ef-
sågrundskolanter säga adderas tillatt varandra.
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Ä högskola
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högskola
hög-Kortare0,4l skoleutbildning
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utbildning

respektivegymnasie-valetbakgrund ochsocialmellanSambandet6:4 avFigur
1962-1966.föddablandhögskolealternativ personer

Högskolematerialet.Källa:

respekti-inomhögskolanockså tillselektionenredovisas6:4aFigurI
övergångbakgrund ochsocialmellangymnasiekategori. Sambandetve

fullföljt sinaintebland demstarktär mycket gymna-högskolantill som
någon yrkesinrik-gått igenombland demärdensiestudier, somsvagare

bland demnågotytterligareden ärgymnasielinje och somsvagaretad
tillsnedrekryteringensocialagymnasielinje. Denteoretiskfullföljt en

gymnasiegrup-olikapåtaglig deallainomemellertid treärhögskolan
gåttÄven ige-hårt gallradeganskaredandeninom grupp somperna.

mellansambandstarktföreliggergymnasielinjeteoretisk ett so-ennom
högskoleutbildning.bakgrund och valcial av
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Den särskilt snedrekryteringenstora bland dem inte någon SOUhar 1993: 85som
fullständig gymnasieutbildning påtyder ungdomar finner Kapitelatt de 6om att
valde fel i sågymnasiet, frånhar de högre socialgrupper förmågastörre
eller finna vägaratt korrigeraresurser att detta felval t.ex. viasenare
komvux. ocksåDet är tänkbart några hade planeratatt följa den al-att
ternativa vägen redan vid valet gymnasiealternativ. Som nämndesav

kan dåalternativet ha varit studierovan utomlands.
I Figur 6:4b redovisas också den totala sociala selektionen till högsko-

alltsålan, påavseendeutan gymnasielinje. Selektionen framstår som
stark, klart starkare än inom gått igenom yrkesinriktadegrupperna som
respektive teoretiska gymnasielinjer. Skälet påär, liknande sätt försom
valet gymnasielinje, vi här denatt sammanlagdaav effekten selek-ser av
tionen vid de tidigare valen. Vi också den socialaatt snedrekryte-ser
ringen till universitets- och prestigeutbildningar är starkare än den till
högskolan ocksåtotalt, vilket framgår de i Kapitel 5 redovisade analy-av
serna.

6.4 En bild selektionsprocessenav

Ovan har vi studerat sambanden mellan social bakgrund och olika över-
gångar i utbildningssystemet. Vad dåär det formar beslutensom om
dessa övergångar Framför allt är det tidigare skolprestationer, särskilt i
form betyg tidigareoch utbildningsval strukturerarav beslutetsom att

över till gymnasium respektive högskola. Hur skiljer sig denna pro-
frånmellan barn olika social bakgrundcess Med andra ord, vilket

sätt förmedlas den sociala bakgrundens effekter utbildningsvalen av
de val gjorts tidigare och skolbetygensom av

l detta avsnitt vill vi försöka översiktlig ändåoch informations-ge en
rik sammanfattande bild den sociala snedrekryteringen i börjanav av
l990-talet. Som vi isett Kapitel framkommersamtovan, mängden
detaljer när vi studerar detta fenomen närmare det är till priset des-av-

detaljer vi kommer tillämpa såsa att kallad stiganalys,en som ger oss
möjlighet beskriva selektionsprocessenatt i stark sammanfattning.7 Till-
vägagångssättet kräver vi placerar olikaatt gymnasiealternativ och hög-
skolevarianter i numeriska skalor påoch gör sätt med utbild-samma
ningsnivån och klasstillhörigheten i föräldrahemmet Det vi vinner i
överskådlighet förlorar vi alltså i såprecision, läsaren bör försöka en
total bild snedrekryteringen till högre utbildningav läggaattgenom re-
sultaten de olika beskrivningssåtten tillav varandra.

I Figur 6:5 redovisas frånresultatet stiganalys övergången tillen av
gymnasium. Det översta pildiagrammet a visar hur valet gymnasie-av
linje påberor föräldrarnas utbildning och klasstillhörighet. Sambandet

tvåmellan de bakgrundsfaktorerna, 0.63, redovisas vid den krökta lin-
jen. Pilarna symboliserar bakgrundsfaktorernas kausala effek-antagna

gymnasievalet.ter
7 En relativt enkel introduktion till stiganalytiska metoder i Duncan 1975.ges
3 För kodningar skalorna och närmare detaljerav analyserna, Eriksonom seoch Jonsson l993b.
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Särskild
Xkurs

0.23 0.33
Föräldrarnas 049E 0.08utbildning

Gymnasie-0.l3
alternativ

OAI0.|7 R2
006FöräldrarnasJ

samhällsklass Betyg0,09 9akI

faktorersförmedlandebakgrundens ochsocialaöver denStigdiagram6:5Figur
grundskolangickUngdomargymnasiealternativ. utför valetbetydelse somav

1992.eller1991
Årskurs 9-materialet.Källa:

när denframgår mätsvid pilarna,värdenastyrkaEffekterna, avvars
för el-kontrollerametodkontroll. Dennaär under attfaktornandra
förhjälpmedelstatistisktfaktorer är atthålla för olikakonstant ettler

Exempelvisbakgrund.social mot-effekterrenodladekunna t.ex.avse
gymnasieval denutbildning tillfrån föräldrarnas0.26effektensvarar

vi jäm-närgymnasievaletutbildning harföräldrarnasinverkan som
ocksådetEftersomsamhällsklass.tillhörföräldrarför barn sammavars

0.19, vi drakansom ärklasstillhörighetföräldrarnaseffektfinns aven
varandra oberoen-klass harutbildning ochföräldrarnasslutsatsen att av

0.26 ochvärdenamellanSkillnadernagymnasievalet.föreffekterde
gymnasievaletnågot förutbildningsnivånpå betyder0.19 tyder att mer

iklasstillhörigheten.9 variationen16Totalt kan procentän gym-sett av
utbildningsnivå.återföras klass ochföräldrarnasnasieval

standard-skillnadstandardawikelseenheter. EnMåtten i9 om enanges skillnad iklassposition,vidföräldrautbildning konstantavvikelseenhet i enger,
gymnasievalet.istandardawikelseenheter0.26
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I det andra pildiagrammet b i Figur 6:5 har SOUvi fört in 1993:val särskild 85av
åkkurs och betyg i 9 i modellen för studera i vilken Kapitelutsträckning 6att

hembakgrunden förmedlas två faktorer.dessa framgårsom Detgenom
figuren del effekten socialatt bakgrundstor gymnasieva-av en av av

let förmedlas valet särskild kurs och betygen i grundskolan.genom av
Detta vikan effekterna 0.26 respektive 0.19att pilarna i di-se genom -

fråna föräldrarnas utbildning respektive klass till gymnasievalagram -
sjunkit till 0.08 respektive 0.06. återståendeDessa effekter kallas di-nu

rekta effekter, de är oförmedlade de mellanliggande faktorerna all-av
män särskild kurs respektive betyg. Den totala effekten föräldrar-av

klass utbildningoch för gymnasievalet diagram a alltsåkannas till en
förklarasdel frånbarn högrestor socialgrupperatt och barn för-av vars

äldrar själva har högre utbildning, oftare väljer särskild påkurs hög-
fårstadiet och i genomsnitt bättre betyg. hållerävenMen när vi kon-

för dessa faktorer när vi jämförstant barn inom tillvalsgruppsamma-
påoch betygsnivå har den sociala bakgrunden märkbar in-samma en-

verkan.
Oberoende social bakgrund tvåhar de mellanliggande variablernaav

bådaför övrigt mycket starka effekter gymnasievalet. Totalt kansett
vi hjälp b-modellenmed förklara än 50 variatio-av procentmer av

i gymnasievalet. Det betyder även andra egenskapernen att hos eleverna
än de hänger med den sociala bakgrunden förmedlas viasom samman
tillval och betyg. Det år rimligtvis i första begåvninghand intresseoch
för skolarbetet inspelar här. ocksåDet är värt blandsom att notera att
barn i olika tillvalsgrupper fortsätter de valt särskild kurs tillsom gym-
nasiet i betydligt högre utsträckning än de valt allmän, även desom om

påligger betygsnivå.samma
I Figur 6:6 motsvarande bild selektionsprocessen till högsko-ges en av

lan. För förenkla bilden frånhar viatt bortsett den del av processen
beskrivs i alltsåFigur 6:5b, hur urvalet till sker.gymnasietsom I stäl-

införlet vi val gymnasielinje och frånslutbetyg gymnasietav mel-som
lanliggande variabler.

10Formellt kan beräkna hursett del bakgrundsfaktorernasstor effektman avförmedlas de mellanliggande variablerna multiplicerasom ihopav attgenomkoefñcienterna stig och sedan addera alla produkter församma översomden mellanliggande ifråga.variabeln vidareSe avsnitt 7.2.2.
Även11 från modellen i princip kan beräkna hurom delman bak-stor avgrundseffekten vid konstanta betyg. förmedlas via tillvalet, vill visom, hävda attvi inte kan kan huravgöra denna förmedlade effektstor Skäletär. denär attkausala ordningen mellan tillval och betyg inte självklar.är Den ordning somredovisas i diagrammet tillvalet föregårkausaltatt betygen i nionde klass är- -naturligtvis rimlig grund tidsföljden. Vi saknar emellertid kännedomav omskolprestation i sjätte klass, vilka påverkarstarkt tillvalet ocksåoch harsom enhög korrelation åkmed betygen i Denna felspeciñkation modellen gör attavvi inte exakt kan beräkna hur relativ effekt förmedlasstor tillvalet ensom avbättre specificerad modell visas i avsnitt 7.2.2.

12 Relationerna mellan föräldrarnas utbildning och klass barnens valsamt avgymnasium inte identiskaär i figurerna 6.5a och 6.6b. Det beror delvis attFigur 6:5 dem lämnade årengrundskolan 1991och 1992avser medan Figursom
årskullarna6:6 födda 1962till 1966. Delvis beror det ocksåavser emellertid

i analysen ingårFiguratt 6:6 inte de inte någonfortsatte tillsom ger som gym-nasielinje efter grundskolan. Det medför vi skall väntaatt samband iosssvagareFigur 6:6 i Figur 6:5.än
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faktorersförmedlandebakgrundens ochsocialadenStigdiagram över6:6Figur
gåttfödda 1962-66Personer uthögskolealternativ.för valetbetydelse somav

någon gymnasielinje.
Högskolematerialet.Källa:

utbild-föräldrarnassammanfattas effekten6:6a i FigurdiagramI av
två bakgrundsvariabler-på högskolevalet. Deklasstillhörighetochning

högskolevaletvariationen idelstår ungefär likaför stor somavenna
procent. utbildnings-relativa betydelsenDengymnasievalet, 14för av

klasstillhörigheten,betydelsenjämförd mednivån föräldrahemmet,i av
framgårgymnasievalet. Dettaän vidvid högskolevaletstörretycks vara

i Fi-Figur 6:6a med demeffekter ibakgrundsfaktorernasjämförviom
6:5a.gur

socialaframgår utsträckning deni vilkenb Figur 6:6idiagramAv
gymnasielinjevaletviahögskolan förmedlassnedrekryteringen till av
förmedlar degymnasiumvidLiksom valetgymnasiebetygen.och avav

bakgrunds-socialaeffekten deintevariablerna baramellanliggande av
också egenskapereleverna,andra egenskaper hosfaktorerna somutan

framgår andelensociala bakgrunden. Detta attoberoende denär avav
från när14förklaras stigervariationen i högskolevalet procent,somav

utbildning i modellen,klasstillhörighet ochföräldrarnasharendastvi
gymnasiebetyg.gymnasielinje ochäven inkluderarnär vi40till procent

vigymnasiet förklarar 15tillinte gick13 inkluderar demvi ävenOm pro-som
högskolevalet.variationen icent av
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I likhet med vad sker i SOUden tidigare delen 1993:selektionsprocessen 85som av
de mellanliggande variablerna Kapiteltar del effekten 6denstorupp en av av so-

ciala bakgrunden högskolevalet. alltsåBakgrundsfaktorerna har bety-
delse de utövar påverkanrätt starkatt valet gymnasie-genom en av
linje, vilken i sin har stark effekt högskolestudier,valettur en av
även när vi jämför elever med gymnasiebetyg. Föräldrarnas ut-samma
bildningsnivå klasstillhörighet påverkaroch också gymnasiebetyget och
därmed även vägenden indirekt högskolevalet.

De mellanliggande faktorerna intedock effektenhela soci-tar upp av
påal bakgrund gymnasieval. Särskilt utbildningsnivån i föräldrahemmet

har inte oväsentlig påeffekt högskolevalet, även bland elever meden
gått påklassbakgrund, gymnasium ochsamma typsom samma av som

har frångenomsnittsbetyg gymnasiet. Klasstillhörigheten i för-samma
äldrahemmet likasåhar viss direkt effekt,en men svagare.

6.5 Den sociala sammansättningen olikaav
utbildningslinjer

Vilka blir effekterna snedrekryteringen på den socialanu av samman-
sättningen olika skolformer och utbildningslinjer Den sociala för-av
delningen i skilda tillvalsgrupper, olika utbildningsnivåer, vidsamt
olika universitetslinjer ibland sätta sin prägelantas undervisningen

påoch socialaden situationen i skolan i allmänhet betraktas starkt-
miljöersegregerade mindre önskvärda.som

I Figur 6:7 redovisas fördelningen elevernas klasstillhörighet förav
skolnivåerolika och utbildningslinjer.

Fördelningen över samhällsklasserna bland dem läser allmän ochsom
särskild kurs är, vi kunde utifrånvänta den starka sociala selek-som oss

påtagligttionen, olika. frånMedan barnen klasserna I och utgör cirka
30 dem läser allmänprocent kurs är de bra bit över hälftenav som en

dem läser särskild. frånBarn arbetarklassen utgör drygt 40av som pro-
dem läser allmäncent endast cirka 20 demav som men procent av som

läser särskild kurs.
I grundskolan sker uppdelningen eleverna inom skolklasserna, iav

gårflertalet bådeklasser det elever följer allmän kurs och eleversom
följer särskild. I gymnasiet däremot sker uppdelningensom mellan

skolklasser. Den relativt lilla lämnar utbildningssystemet ef-grupp som
består,grundskolan viter kunde vänta, till oproportionerligtsom stor

fråndel barn arbetarklassen och till liten fråndel barn klassav av
Ungdomarna i det yrkesinriktade gymnasiet har socialgruppsfördel-en
ning i mycket liknar den bland dem läste allmän kurs i grund-som som
skolan medan fördelningen för dem i de teoretiska gymnasielinjerna är

någotytterligare snedare än motsvarande fördelning bland dem läs-som
Såledessärskild bestårkurs. gårte de teoretiska gymnasielinjersom

till än 60 frånungdomar klassernaprocent I och och tillmer av
mindre än 20 frånbarn arbetarklassen.procent av
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utbildningslinier. UngdomarolikasammansättningSocial6:7Figur somav
födda 1962-66.1992rundskolan 1991eller samtgick ut personer

Högskolematerialet.D-materialet;rskursKälla:

någon har fögahögskoleutbildningtagitinte harungdomarDe som
i arbetarklassenoproportionerligt del sin bakgrundförvånande till stor

högskolestuderande minskar sedani Bland deliten del klasstilloch
frånfrån klasserna I ocharbetarklassen och ökar andelenandelen

gått högskoleutbildningkortareår. Bland demutbildningenlängre som
från cirka 35således och och40 klasserna Icirkakommer procent

följtfrån andelar blandmedan motsvarandearbetarklassenprocent som
respektive.16är cirka 65 ochprestigeutbildning procent,procenten

ungefärutbildningslinjerna är barasocialt exklusivaallraVid de mest
från läkarlinjen, utbild-bl.a.arbetarhem det gällertionde studentvar -

internationella eko-KTH,Handelshögskolan i Stockholm ochvidning
Ävenjuristlinjen.14 vanlig uni-följtbland demnomlinjen, samt som en

majoritet.från och iär ungdomar klasserna Iversitetsutbildning

framgår FigurDetta 6:7.14 1992a.SCBSe av
årskurs 9-materialet, vil-i15 gjortsklasskodningen hade sättOm somsamma

ochelevsammansättningen i grundskolanför beskrivaanvändesket att gymna-
varitför och Se 3hade andelarna klasserna l större.siet, ännu not ovan.
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På de teoretiska gymnasierna påänoch universiteten SOU 1993:dominerar 85mer
frånbarnen klasserna I och iII det de utgör majoriteten Kapitel 6deatt stude-av

rande. Den eventuella medelklassprägel skolan har sagtssom genom
stårlärarna för medelklasskultur seatt avsnitt 3.2.8 såle-förstärksen

pådes de teoretiska utbildningsinstitutionerna även majoritetenattav
eleverna har denna kulturella bakgrund.av

6.6 Sammanfattning

Snedrekryteringen kan övergångar vid olika del-ses som en process av
ningspunkter i utbildningssystemet. Den sociala selektionen tenderar att

starkare i de tidiga delningspunkterna än i de när vidvara senare, man
de jämför dem gjort likadana Såtidigare.val är exempelvissenare som
den sociala selektionen till särskild eller allmän kurs i grundskolan star-
kare än den till olika gymnasielinjer bland dem tidigare gjort lika-som
dana tillval. När, emellertid, studerar den totala snedrekryteringenman
till utbildningsnivåerolika tenderar den påstörre nivåer.högrevara

påDet beror den sociala selektionen vid varjeatt delningspunkt adderas
till allt starkare selektion högre i utbildningssystemeten upp man
kommer.

Snedrekryteringen kan tvåuppbyggd samverkande effek-ses som av
Dels tenderar frånungdomarter. högre socialgrupper vid varje del-att

ningspunkt systematiskt ofta än andra välja det alternativ i för-mer som
hand leder till fortsatta fårstudier.sta frånDels ungdomar högre social-

i genomsnitt högre betyg än andra, alla utbildningsnivåer.grupper
På det sättet förmedlas effekten den sociala bakgrunden valenav genom

utbildningsalternativ och utfallen i form Påstudiemeriter.av varjeav
nivå kvarstår emellertid direkt effekt den sociala bakgrundenen av

innebär även bland dem gjortatt utbildningsvalsom ochsom samma
har studiemeriter tenderar de frånkommer högre social-samma som

i högre utsträckning än väljaatt andra det teoretiskagrupper alternati-
vet.
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SOU 1993: 85Individuella faktorer7 - Kapitel 7
uppväxtvillkor

överförändratssnedrekryteringensocialavi denredovisade hurDel III
6.KapitelSverige1990-taletsomfattning i5 dessKapiteltid samt

förstå socialaför denoundgängligäranalyserdessa attbildDen gersom
förstå mekanis-detillräcklig förär intedocksnedrekryteringen. Den att

nå olika högfrån kommerolika samhällsklasserbarn attvarigenommer
måsteförståelse vierhålla gradutbildningsnivå. högreFör att aven
uppväxt-bakgrundsfaktorer,olikabetydelseockså vilken t.ex.analysera

tidigare forsk-redovisatKapitel 3Vi har ii dennavillkor, har process.
på-finnsfortfarandeområdet. detkunde vi konstateraDärning att

osäker bildganskafragmentarisk ochVi harkunskapsluckor.tagliga en
föräldrarnas ekono-olika uppväxtvillkor,viktenrelativa t.ex.den avav

gäller iutbildning. Dettaför barnensarbetsvillkor,utbildning ochmi,
ti-förmedlasfrågan uppväxtvillkorbetydelsenhurävenhög grad avav

på vägen6 viKapitel komskolprestationer. I attdigare ett steg genom
uppstårä nedanutbildningshierarkin snedrekryteringenianalysera var

analyser.fördjupa dessaviskall
betydelse det hartillräckligt väl vilkenheller inte attVi vara upp-vet

invandrarbarn-vi nästan ingetförälder ochmed bara vet omenvuxen
utbildningschanser.ens

områden kapitel kunnavi i dettakommeralla dessa attInom presen-
dåockså oftaaktuella deflesta fall är dedeforskningsresultat. ltera nya

1990-talet.i börjansituationenberör av
någon mån börjarkronologisk. Vikapitlet är iUppläggningen av

snedrekryteringen är be-fråga utsträckning socialai vilken denmed att
från av-socialgrupperolikamellan barnmedfödda skillnadertingad av

antal oli-vi betydelsen7.1. Därefter analysersnitt ettpresenterar avav
sådana faktorer ärutbildningskarriärer, förstuppväxtvillkor förka som

uppväxt-avsnitt 7.2, sedan andraursprungtill socialtkoppladestarkt
7.3.avsnittutbildningsskillnaderförviktigakanvillkor varasom

âk* *

snedrekryteringenförsöka klargöraitu med hurviInnan atttar upp-
variationen idelvärtdet diskutera hurkan ut-kommer att stor avvara

överbakgrunden. I modellertill socialaär relaterad denbildning som
utbildningsnivå på ofta endast fa-föräldrarnasberorindividershur

utbildningsnivå regelmässigtbrukar.klasstillhörighetderns och man
utbildning.1variationen icirka 20-25förklarakunna procent av

familjebakgrunden ochrimligtvis aspekterfinns radDet upp-aven
påverka inteutbildningbarnensväxtmiljön kan antas men somsom

utbildningsnivå eller andrafångas klasstillhörighet,föräldrarnasupp av
1987.1972 eller Erikson Jons-1 Featherman ochDuncan, DuncanSe t.ex.

också föddanår för kohorterförklaringsgrad drygt 251988 procenten omson
når födda i börjantill cirka bland dem40eller1930 procentuppsenare, men

seklet.av
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socioekonomiska variabler har använts i den här SOU 1993:model-som typen av
ler. En möjlighet komma effekten sådanaatt andra variabler Kapitelhar 7av

utgår från likheter och skillnaderman mellan erhål-om man syskon i
len utbildning. Vi kan helt enkelt den större likhetenantaga att mellan
två syskon än tvåmellan slumpmässigt påberoruttagna sysko-personer

bakgrund. Syskon har till ungefärnens gemensamma femtio procent
genuppsättning, deras uppvâxtmiljöer ärsamma likartade och de växer

i likartade samhällen, där avståndenexempelvis tillupp skola och högre
utbildningsanstalter i är desamma.stort Av särskildsett vårtbetydelse i

ärsammanhang kanske de uppfostras föräldraratt med ungefärav sam-
uppfostringsideologi, intressen och aspirationerma för barnen. Samti-

digt syskons situation år likartad är den inte identisk.som Av femtioatt
ärprocent följer hälften inteav generna är det, föräld-gemensamma att

situation och bostadsorten kan förändras tvårarnas mellan syskons upp-
växt och föräldrarnas uppfostringsideologi kan förändras kanske som-

följd erfarenheterna med de äldre syskonenen av
ändåDet är uppenbart utgå frånatt likhetenatt mellanman genom

syskon kan uppfattning betydelsen faktorer ien barns bak-om av
grund oftast inte mäts i studier vad förklararsom variationer iav som
utbildningsnivå. Om bröder är lika varandra än män i allmänhetmer
med ursprungsklass, kan denna störresamma likhet tolkas ett ut-som

förtryck andra uppväxtfaktorers betydelse. Genom ställa variationenatt
inom syskonskaror bröder i levnadsnivåundersökningen 1968 denmot
mellan syskonskarorna kunde Erikson uppskatta betydelsen omättaav
faktorer i männens familjebakgrund och uppväxtmiljöÅ Medan han
kunde förklara ungefär 25 variationen i utbildningprocent medav
hjälp faderns utbildning och samhällsklassav antalet syskon, kun-samt
de han förklara drygt 50 när han hänsynprocent till betydelsentog av
omätta faktorer, utslag i likhet mellan brödernaisom gav

När vi i den fortsatta framställningen diskuterar den sociala bakgrun-
dens påinflytande barns utbildning kan det värt minnas viattvara att
därmed långtär ifrån förklara familjebakgrundensatt hela betydelse,

kanske endast hälftenutan den. Samtidigt bör framhållasdetav att om
cirka hälften den variation i utbildning ärav avhängig familje-som av
bakgrunden beror skillnader mellan samhällsklasser och endast
hälften sammanhänger med skillnader mellan familjer inom såklasser
är klasstillhörighetens betydelse anmärkningsvärt stor.

Ett exempel klasstillhörighetensannat betydelse istora samman-
hanget framkommer i analys Kjell Härnqvist gjort fören utred-som
ningen.5 Bland lågbarn över genomsnitten intelligenstestsom av ge-

årskursnomförda i 6 och årskursbetyg i 9 kan vi jämföraav dem som

2 Se Dunn och Plomin 1992.
3 Erikson 1987.

På4 grund förekomsten mätfel dettaär sannoliktav underskattningav en avden faktiska betydelsen individens totala bakgrund. Samtidigtav kan det varaöverskattning vad familjebakgrundenen betyder, eftersomav bröder växer uppi likartade samhällen. Totalt kanske då 50 rimligär skattningprocent vaden avfamiljebakgrunden står för i variationen i utbildning.
5 Härnqvist 1993a i Erikson och Jonsson 1993:1.
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85SOU 1993:inte valdeochgynnade hemfrån socioekonomiskt mindrekommer som
Kapitelfrån 7klass6 kommermed demtillval i sjundeämnenteoretiska somsom

teoretiska ämnen.valdegynnade hem ochsocioekonomiskt sommer
trefyraårigttillförra38 i denfortsatteflickorBland procent gruppen

poj-blandsiffrorMotsvarandei den81gymnasium procentmot senare.
Även begåvningsmässigtinomoch 87är 41 procent. re-kar procent en

bakgrund.således socialfår effekterstarkavilativt homogen avgrupp

skillnaderMedfödda7.1

faktorerGenetiska7.1.1

framhållitsharsamhällsklassernamellanskillnaderGenetiska or-som
utbildning.7långfårfrån olikasamhällsklasserolikabarnsak till att

Även tåvlingsinrikt-personlighetsdragdärvid pekat att sommanom
musikalitet kan hasärskilda talangercompetetiveness ellerning som

antagitintelligensframför alltär detärftliga komponenter mansom
socialtsamband mellanförmedlatstå genetisktförskulle ursprungett
diskussionen tilldärför här koncentreraViutbildning. kommer attoch

samband.för dettaeventuella betydelseintelligensensgällaatt
förmåga definie-ochallmän intellektuellsägasIntelligens kan vara

frågor ochbesvarakapacitet kunnagenerellpraktiken atti re-enavras
lösning Intelligens, denväldeñnieraduppgifter medda somut en

för-i syfteskapatskonstruktion, begreppsocial attärmäts, ett somen
många ärsituationer. Detolika iförstå beter sigvarför människorsöka

sluterdirekt,inte kan observerasvariabel utanlatent som mansomen
Intelligensproblem.vissa förelagdautifrån individen löserhursig till

förmågan tillgodo-meddefinitionsmässigt samband attnärmasthar ett
syftekonstruerades medförsta intelligenstestenutbildning degöra sig -

svårt fortsattaklara denförväntades haskilja barn attkunna utatt som

socioekonomiskaeffekt denfår denna5 inom närmastValet avsessom engrupp
tillhörigheten.

1979;m.fl.Eysenck 197l; Jencks1971:Herrnstein1969;7 Se Jensent.ex.
docksocialgrupperna harmellanm.fl. 1992. Genetiska skillnaderLichtenstein

snedrekryteringspro-berörtoffentliga utredningarnai dediskuteratssällan som
mil-med kontraproblemetMöjligen uppfattade3.se Kap.blemet att arvman

dock lutaSkolutredningen verkarsvårt brännbart förellerför att ta upp.var
social bak-sambandet mellanmiljöfaktor bakomfinns betydandedetatt en

förskola skulle ledautbyggdskolprestation förmodaroch närgrund att enman
Möjligensid. 101-102.fördelning utbildning SOU 1944:20,jämnaretill aven frånavståndstagande diskussionenspåra visstProposition 1950:70ikan ettman må kraftigtdet ...begåvning, utbildningsocial klass och sägernär attmanom

framgången fallen icke bestämmesi individuellai studierna debetonas, att
uthållighet kon-ochindividens ambition,intelligensenblott ävenutan avav

sid.centrationsförmåga vilka han arbetar.miljöbetingelser, underoch deav
några tillförlitli-också framhållas tiden fannsinte vid dendetskall39. Det att

delvissocial bakgrund,förmedlar effekterintelligensstudier hur avomga
några oftast inskrivnings-användefanns passandedata manintedärför detatt

låg år utbildningsva-avgörandetidsmässigt antal efter deuppgifter ettsom
len.

forskningen3 intelligensbegreppet och denintroduktion tillFör omsenareen
1992.Brodyintelligens se
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skolgången stöd. således souTrots intelligens 1993:ärutan extra social kon-att en
måstestruktion den ha Kapitelneurologisk bas till del är 7antas storen som ge-

netiskt betingad. Det betyder vissa genotyper individens frånatt kon-
ceptionen bestämda, unika uppsättning gener tenderar störrege en pro-
blemlösningsförmåga och därmed högre värden intelligenstest änett
andra. Genotypen utgör emellertid endast förutsättning, individensen
intellektuella kapacitet utformas i samspel mellan givnadenett genoty-

och den omgivning först fostret i.9och sedan barnet lever Indi-pen som
videns intelligens något gånghar därför inte för alla fixt värde utanen
påverkas under hela livet händelser erfarenheter bå-och det gällerav -
de olyckshändelser och alldagliga erfarenheter i skolan och yrkesli-mer

från åldrarTestresultat när tonårenbörjar närma sigvet. tenderarman
emellertid ha höga samband värden fårmed åldrar.i högresom man

gåttDet fram tillhar inte observera direktatt genotypennu utan man
har försökt avgöra dess betydelse för intelligensen jämföraattgenom

från individertestresultat med olika nära släktskap till varandra. Bland
har jämfört sambanden mellan enäggstvillingarsannat testresultatman

med tvåäggstvillingars.sambanden mellan likkönade Beroende hur
mycket högre sambandet blir för enäggstvillingarna har slutit sigman
till hur betydelse det genetiska har för intelligensvariationenstor arvet

Ävenenäggstvillingar har identisk genuppsättning. enäggstvil-en om
lingars miljö sannolikt varierar mindre tvåäggstvillingarsinom änparen
bör tvåjämförelserna mellan de tvillingar goda uppskatt-typerna av ge
ningar genetiska faktorers åtminstonerelativa betydelse, urvalenav om

båda sådanatvillingpar är innefattartyperna de miljömässigav attav en
variation omfattning i hela befolkningenJo Man har ock-av samma som
så jämfört testresultaten för tvillingar adopterats bort i olika famil-som
jer för uppfattning den relativa viktenatt och miljö. Ien om av arv

fårdessa studier svårbemåstradeemellertid problem med denman mer
miljömässiga variationen. Adoptivfamiljer måste uppfylla rad krite-en
rier för möjlighet handatt barn. Därmed böratt ta räknaettom man

förhållandenamed är relativt sådanalugna i välartadeatt familjer och
variationen i social miljö mellan adoptivfamiljeratt det hela ärtaget

betydligt mindre än i befolkningen helhet. Därför finns det skälsom att
beteendegenetiska studier tenderar överskattatro att de genetiska fak-att

betydelse för skillnader mellan människor.torernas
framhållasDet bör någondet inte finns motsättningatt mellan att

hävda genetiskt har betydelse för människorsatt intelligensstor ocharv
hävda den sociala likasåomgivningenatt haratt betydelse. Ett ñk-stor

tivt Låtexempel kan illustrera detta. vi observerar femantaga attoss
tvillingpar där den tvillingen i varje uppfostrats sina biologi-ena par av
ska föräldrar medan den andra adopterats bort. fårVi tänker viattoss
följande IQtestresultat för den biologiska tvåmodern, de tvillingarna
och adoptivmodern:

9Jfr Schiff och Lewontin 1986.
10Med avseende antalet syskon interaktionenoch mellan syskon, vilket sä-
kerligen har betydelse för intelligensutvecklingen, variationenär bland tvilling-

uppenbarligen mindre blandän andra barn.ar
11Jfr Schiff och Lewontin 1986, sid. 180.
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Adoptiv- 351993;Adoptiv- SOUHemma-BiologiskTvilling-
tvillingtvilling mor Kapitel 7morpar

13010590851

12011095902

125115100953

1351201051004

115125110105S

denmellansambandfullständigaviharär konstrueratexempletSom
korrela-vill sägadet atttestresultatbarnensIQ ochmodernsbiologiska

grupperna in-detmedanbådaimed 1likaärtionskoefficienterna, r,
adoptivbarnensochadoptivmödrarnasmellannågot sambandfinnste

fullständigsåledesförefallerärftlighetIntelligensens varar0.IQ
adoptivbarn-ochadoptivmodernssamband mellanbristenMen trots

påtaglig allaeffektmycketuppenbarligenuppväxtmiljönIQ har en -ets
illu-Exempletsyskon.sinaIQ änhögreväsentligtharadoptivbarnen

skillna-individuellatillorsakernakanenkeltvi inte attantaattstrerar
mellanskillnadertillorsakernaär desammader inom somgrupper

skill-förklarakanvarierar inomintefaktorer gruppernasomgrupper,
viceochemellandemnaderna versa.

cirkaärbeteendegenetiken attståndpunkten inomnuvarandeDen
intelligensivariationenindividuelladennågot därunderellerhälften av

påhälften berorden andramedanvariationgenetiskhänföra tillär att
iingentingegentligenemellertidomgivningsfaktorer. säger omDetta

utbildningochbakgrundsocialmellansambandetutsträckningvilken
skillna-något eventuellavi inteeftersomförmedlat, vetgenetiskt omär

Från observeratha attsamhällsklasserna. sam-attmellananlagider
dranämligen intei IQ kansigskiljergenomsnitti V1hällsklasserna

genetiskapå intelligensensavseendemedsigskiljerdeslutsatsen att
ochdirekt,observeraintenämnts genotypen sombas. Vi kan som

verkarfaktorervidarevi inte attkan antavisar somutanexemplet ovan
Genomsnittligagruppnivå.också effektnivå harpå individuell

be-säkerhetmedförklararsamhällsklassernamellan enmiljöskillnader
förkla-välmycketoch kanlO emellani demskillnadendeltydande av

skillnaden.helara

vi valtharsamband,fullständigavi inteskulle väntapraktiken men1 l oss
principielladet resonemanget.tydligt illustreraförexemplet att

McClearnDeFries ochPlomin,kommande;UndheimGustafsson och13 Se
relativa bety-faktorersgenetiskabör observeras1990. DetPlomin att1990;

gång för allagivetnågot ärindivider intemellan ärvariation enfördelse som -
50cirkastuderar. Att procentvariationen i den va-avden beror grupp man genetiska ochdå denfrämstgrund baserasgenetiskhaskullei lOriationen

ideltagaamerikanerbland attvariationen accepterarmiljömässigapå den som
miljö-medpopulation störrevi studeraSkullestudier.beteendegenetiska enen

mindreförklarar änfaktorergenetiskaborde vivariation vänta attmässig oss be-svenskastuderade denexempelvi tillvariationen i lO. Om50 procent av miljöfaktorertroligtvis finnavitidsperiod skulle attlängrefolkningen över en
variationen.hälftenförklarar än avmer

fallacy.geneticaltheslutsats1991 kallar dennaVågerö14 typ av
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Även såledesvi inte kan bestämma nedre gräns förom SOU 1993:den 85en ut-
sträckning i vilken sambandet mellan social bakgrund och utbildning Kapitel 7

påkan bero intelligensskillnader frånmellan barn olika samhällsklasser
förefaller det däremot möjligt bestämma övreatt gräns. Vi kan,en som
framhölls eventuell genetisk påanta att effektovan, sambandeten mel-
lan social bakgrund och utbildning förmedlas via intelligens. Intelli-
gensskillnader mellan individer kan hänföras till bådevariation i arv
och miljö. Därmed skattning hur andelanger en stor sambandetav av
mellan social bakgrund och utbildning kan påbero dessa skillna-som

ocksåder vad genetiska faktorer maximalt kan förklara dettaav sam-
band.

Det finns tvåi Sverige datamaterial där tillgånghar till uppgifterman
social bakgrund uppnåddoch utbildningom och även frånresultat in-

telligenstest. såGenom kallad stiganalys kan hjälpmeden man av upp-
gifterna i dessa material bedöma i vilken utsträckning effekten socialav

påbakgrund utbildning påberor intelligens. På nästa sida visas ett ex-
påempel stiganalys där data har frånhämtatsen det materialen,ena av

undersökning pojkar gick i folkskolansen tredje klassav i Malmösom
år 1938.16

Korrelationen mellan social bakgrund och den utbildning pojkarna
fick är 0.53, korrelationen mellansenare social bakgrund och testresul-

års åldervid tio ärtaten 0.30 och den mellan testresultat och utbildning
är 0.55.17 Med hjälp dessa korrelationskoefficienter kanav vi beräkna
den relativa styrkan de effekter social bakgrund kanav hasom antas
testresultat och utbildning likasåoch för betydelsen intelligens förav ut-
bildningen. Resultatet denna beräkning visas i Figur 7:1.av

Stigkoefñcienterna de direkta effekterna i pilarnasanger riktning.
Så till ärexempel 0.40 uttryck för denett del effekten socialav som
bakgrund påhar utbildning inte förmedlas via testresultaten.13som Kor-
relationen mellan social bakgrund och utbildning kan delas i denupp
direkta effekten 0.40 och effekten social bakgrund testresultatav
0.30 gånger effekten testresultat utbildning 0.44. får såledesViav

0.53 0.40 0.30+ 0.44X

15Som nämnts har även andra egenskaper, påverkakan långhur utbild-somning får,barnen Ävenantagits ha genetisk bas. så kan falleten förefal-om varaler det osannolikt dessa egenskapersatt genetiskt betingade variation mellan
samhällsklassema tillräckligtär för någon påtagligstor effektatt denge so-ciala snedrekryteringen.
15Fägerlind 1975.
17Fägerlind 1975, sid. 58.
13 Koefñcienterna den direkta effekten förändringanger som en stan-om endardavvikelseenhet i den oberoende variabeln innebär räknat i standardavvikel-
seenheter den beroende variabeln. För presentation den stiganalytiskaen avtekniken, Kapitelse
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851993:SOU
Kapitel 7

Social Utbildning0,40bakgrund

0,440,30

Testresultat

uppnåddpåtestresultatbakgrund ochsocialeffektenrelativaFigur 7:1 Den av
utbildning.

Malmö-undersökningen.Källa:

totalamed denekvationdennaisistadendividerar termenOm vi
mellansambandetpå andelmått hurfår so-vi storkorrelationen avett

i detvilketintelligensförmedlasutbildningochbakgrund avcial som -
blirhär fallet

0.250.130.53

utbild-ochbakgrundsocialmellansambandetCirka 25 procent av
års åldervid tiomättesdenintelligensensåledesförmedlasning somav

vidareemellertid intefrån Malmö. Vi kan utanpojkarurvalför ett av
till cirkasambandetprocenttal ochfrån att endetta antageneralisera
förhållandenlång radnämligenärpå intelligens. Det enfjärdedel beror

viväl,på och hurhur,blandberor annatresultatet. Detpåverkarsom
ocksåDet berorutbildning.ochintelligensbakgrund,socialmäter
vi stude-urvali detvarierarintelligensbakgrund ochsocialmyckethur

rar.
där elevernaskolaivår undersökninggörexempel,till enOm vi,

ivariationlitenhasannoliktviskulleterminsavgifter,högamåste betala
delförsvaradeintelligens storfinnaochbakgrunden att enden sociala

skola därstudien igjordeställetOm vi iutbildning.i envariationenav
skolan,tillträde tillförbetygkravhögaställdebetaltinte tog menman

finnaföljaktligenochintelligensvariation irelativt litenskulle vi en
sambandet.dellitenförklararendastintelligens avenatt
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Tabell 7 SOU 1993: 85
Andel sambandet mellan social bakgrund S och utbildning U för-av som Kapitel 7medias via intelligens I enligt olika studier.
Källa: Malmö-undersökningen, Fägerlind l975;

UGU67 bearbetningar åtKjell Härnqvist gjort utredningen.som
Ãrs- ÅlderMåttN Kön Procent-r p p pStudie utbildn. kull IO S-U S-I S-U l-U andel

årMalmö 707 1928 10 .52 .30 .44 .27 16

Malmö nivå707 1928 10 .53 .30 .40 .44 25

årMalmö 707 1928 20 .52 .40 .34 .44 34

Malmö nivå707 1928 20 .53 .40 .29 .59 45

nivåUGU67 7687 1967 13 +F .36 .27 .24 .45 33

nivåUGU67 3772 1967 13 .34 .26 .23 .44 34

nivåUGU67 3915 1967 13 P .36 .27 .24 .46 34

Noter: Korrelationenr
Stigkoefñcienten

I Tabell 7:1 redovisar vi resultaten stiganalyser pågjorda malmö-av
påmaterialet och det andra materialet, UGU67 undersökningen som-

genomfördes när barn födda 1967 gick i klass.grundskolans sjätte För
malmömaterialet redovisas hur resultaten varierar indika-om man som

använder årantalet itor utbildning uppnåddaeller den utbildningsni-
vån likasåoch hur påde beror vid åldervilken intelligenstestet är ut-
fört. För UGU67 redovisas resultat för pojkarseparata och flickor.

Vi finner vissa skillnader i skattningarna vad intelligens betyder förav
sambandet mellan social bakgrund frånoch utbildning, cirka till15 cir-
ka 45 frånResultaten malmöstudien påprocent. tyder betydelsenatt av
intelligens framstår större den mäts åldervid än densom om vuxen om
mäts relativt tidigt skolåren.under någotDetta är märkligt resultat,ett
eftersom svårtdet är intelligens i ålderatt att kan förklara dense vuxen

skolgången.tidigare Snarast pekar det utbildning till på-att delmot en
verkar den mätta intelligensen. Härnqvist ocksåfann intelligensut-att
vecklingen mellan års ålder13 18och påverkasbland bådemän denav
sociala bakgrunden och den utbildning erhållitmännen mellanav som

två åldrardessa och utbildningen stod föratt klart större del denen av
förändring registreras.kunde I uppföljning och utvidgningsom en av
Härnqvists studie fann Balke-Aurell klara belägg för utbildning på-att
verkar resultaten vid intelligenstest så längre utbildning lederatt till en
positiv intelligensutveckling. Typen utbildning hade betydelse förav
den specifika intelligensutvecklingen så till exempel teoretiskatt ut-en
bildning betonar verbala färdigheter positiv effektsom ger en en ver-
bal delfaktor intelligensen. ocksåHon fann yrkeserfarenhetav oli-att av

19Se Emanuelsson 1981.
20Härnqvist 1968.
21Balke-Aurell 1982.
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1993: 85SOUintelligensfaktorer,på olikaeffekter mensättmotsvarandepåka slag ger
Kapitel 7Tuijn-Husén ochutbildning.än denbetydligtär aveffekten svagareatt

in-uppmättamönstringenpå viddenutbildningeffektfann avenman
ålder Feather-Shavit ochårstioviddenmedtelligensnivån jämförd

tillsådan, leddeteoretisksärskiltutbildning, och enlikasåfann attman
från mät-ungdomarisraeliskabland entestresultatenhöjningrelativ av

kausaladenvisar17.23 resultat attDessavidålder tillårsvid 13ning en
Särskilt deentydig.ärinteutbildningochintelligensmellanriktningen

påver-förefaller kunnaintelligenstestingår flestai deverbala somprov
län-olikaflerastudier iiBrody attutbildning. rapporterar mankas av

underintelligensnivå stigithargenomsnittligaungdomarsfunnitder att
på miljö-måste berodelvisintelligensenvisarvilket attefterkrigstiden,

ärresultattolka dessa attförför framhan attfaktorer. hypoteserDe
olika ländernai deutbildningpå förbättradberokandelsökningen en

Någon defini-förbättrats.till barnnåringstillförseln merdelsoch att
Eftersomgöra.möjligintenärvarande att re-förhantolkningtiv anser

utbild-påverkas densannolikhetallmedpå intelligenstest avsultaten
intel-överskattaberäkningsmetodvårfått attkommerharning eleverna

snedrekryteringen.socialaför denbetydelseligensens
villdetsjätte klass,igicknär deintelligensbarnensmättesUGU67I

genomfördesmätningenförstaålder när denännågot högresåga vid en
iännu skettdifferentieringnågontio innantrettoni Malmö mot men

mellansambandetnågot andelstörre so-härfinner avVi attskolan. en
årfalletän vadintelligensförklarasutbildning omochbakgrundcial av

malmöundersökningen,itestresultaten enförsta mendeanvänderman
Enfrån Malmö används.testresultatendeandelnågot lägre senareom
förtestvärdenalåg förklarasandelendasttillförklaring avattmöjlig en

ianvändesskulle kunna testetmalmömaterialet att somtioåringar i vara
godtyckli-ärtestvärdenadvs.reliabilitetlägre att mer1938 harMalmö

någotockså hafthafrån 1938Testet enandraga de uppgesän testen.
olikakorrektion för dessafrån 1948, re-än detreliabilitetlägre enmen

vis.25påtagligtnågotpåresultateninteförändrarliabiliteter
malmömaterialetimönstringenvidfrån testresultatenvi bortserOm

erhållna utbildningenpåverkade denutgå från ärvi kanvilka av -- ilägreärintelligensförklarassambandetandelenvi avfinner somatt av
på intelli-berotänkaskan attSkillnadenUGU67.än imalmömaterialet

vilketOm,två undersökningarna.åldrar i deolikavidmättesgensen
skolundervisning-ochmånga skolanhävdat,harredovisatstidigaresom

referens-medelklassbarnsmedförenligatill ochanpassadebättreären
effekterutbildningensfrån kanarbetarklassenbarnstillänramar

1991.Tuijnmanoch22Husén
1988.Featherman23 ochShavit

varieraintegrunder övergodabefolkningeni en24 Genuppsättningen antas
1992.Brodyså tidsperiodkort

medan0.85reliabilitetfrån hade19381950 om25 Husén testet enattantog
med dessaAttenuationskorrektioner0.95.reliabilitethadefrån 1948det omen utbildning,ochbakgrundsocialförvärdengodtyckligt valdamedochvärden

intelligensberorsambandetandelenför somnågra värdeninte somavger Tabell 7:1.ifrån demväsentligt rapporterasskiljer sig som 205



den uppmätta intelligensen större för den förra SOUvara 1993:Men 85gruppen.
skillnaden kan också tänkas bero det skett faktisk förändringatt Kapitel 7en
under de cirka årfyrtio förflutit tvåmellan de undersökningarna.som
Det är inte orimligt begåvningatt och fåttbetyg relativt större bety-en
delse för ungdomars utbildning under efterkrigstiden.

Det finns goda skäl skattningen frånatt ta UGU67, cirka tredje-att en
del sambandet mellan social bakgrundav och utbildning förmedlas via
intelligensskillnader, den bästa uppskattningsom för närvarandesom
kan göras. Materialet är aktuellt, riksrepresentativt och höghar kvalitet

det är sannolikt de bästaett materialen med denav här- typen av upp-
gifter finns i världen.som

Här bör återknytavi till frågan i vilkennu utsträckning denom so-
ciala snedrekryteringen är genetiskt betingad. En del den socialaav se-
lektionen sammanhänger uppenbarligen med frånbarn skildaatt sam-
hällsklasser i genomsnitt har olika grad allmän intellektuell förmågaav

tonåren,i vilken i sin leder till fårtur de olikaatt grad utbildning.av
Den intellektuella förmågans roll för utbildning är, rimligen, inte obe-
tydlig, även många uppmätta samband ärom överskattningar berorsom
på utbildning påverkaratt resultatet intelligensmätningar. Den socia-av
la selektionen förmedlas alltså till del via intelligens. Av detta följeren
inte den haratt genetisk grund skillnaderna mellan klasserna kan istäl--
let producerade miljöskillnadervara av sammanhänger med bar-som

klasstillhörighet.nens
Sådana omgivningsskillnader kan mycket olikartade faktorer,avse allt

från näringstillförsel till fostret och det nyfödda barnet och exponering
för miljögifter slagzöolika till uppfostranav och intellektuell stimulans
under barna- och ungdomsåren. Många omgivningseffekter är korrele-
rade med samhällsklass och bidrar till sambandet mellan social bak-
grund och intelligens. Vi kan därmed utgå från den genetiskaatt kom-

betydelse förponentens den sociala selektionen är betydligt mindre än
intelligensens totala inflytande enligt skattningarna i Tabell 7:1. Om vi
utgår från resultaten från UGU67, är den övre gränsen för vad genetiska
faktorer kan betyda för den sociala selektionen i skolan cirka tredje-en
del. Deras betydelse är emellertid med säkerhet avsevärt lägre eftersom
omgivningsfaktorer, inklusive utbildning, påverkar testresultaten. Det
finns endast fåtal beteendegenetiskaett studier effekten samhälls-av av
klass på testresultat. De har gjorts påvisar betydandesom miljöeffekten

uppväxthemmets klasstillhörighetav på barns 10.37 Det finns emellertid
också studier påtyder genetisksom effekt de biologiskaen föräldrar-av

socioekonomiska position pånas bortadopterade barns 10.23
Sammanfattningsvis leder denna genomgång till följande slutsats: Det

kan finnas genetisk komponent ien den sociala selektionen till högre
utbildning, gårdet inte påmen att vetenskapligt säker grund mer pre-
cist bedöma dess betydelse. Den samlade evidensen talar dock för att

26 Exempelvis har det kunnat visas blyhalten iatt blodet bland färgade barn iU.S.A. högreär blandän barn i allmänhet Berney 1993.
27Scarr och Weinberg l976; Schiff m.fl. l986; Weinberg m.fl. 1992.
28Capron och Duyme 1989 och andra källor citerade i Brody 1992.
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851993:SOUdellitenmycketellerliten avstår förkomponentengenetiska enden
Kapitel 7säkerhetMedutbildning. anserochbakgrundsocialmellansambandet

selek-socialadenövervägande delenklartden avsägakunna attvi oss
faktorer.genetiskaberorinteutbildningssystemetitionen

skadorPrenatala7.1.2

andraochpå intelligensenockså inverkakanfaktorerMedfödda som
måndenIfosterskador.fosterpåverkan ochärpersonlighetsfaktorer

får,sedermerabarnenutbildningvilkenpåverkarsådana skadorsom
klasser,i olikautsträckningolikaimån förekommer stordei denoch
påverkakanTill detsnedrekryteringen. somsocialapåverka dendekan

ochalkohol-rökning,livsstilsfaktorerolikahörfosterutvecklingen -
olikaförExponeringgraviditeten.underkostmodernsliksomdrogbruk

determinantermöjligaandrautgörarbetslivet,iexempelvismiljögifter,
fö-kan detavseendenfosterskador29 dessaallaIfosterpåverkan ochför

samhällsklasser.skildaikvinnormellanskillnaderrekomma
avgöra hurvi kanhjälpmedforskningnågon varsknappastfinnsDet

Viutbildning.för barnsförhållanden betyder senareprenatalamycket
inflytande,fosterskadornas menbedömaförgrundsåledes attingenhar

oli-så iolikaskullefrekvensderasosannolikt varaattförefallerdet oss
påtaglig andelnågonför avkundede mersamhällsklasser att svaraka

föregå-ochdettaVår samlade slutsatssnedrekryteringen. avsocialaden
uppkommerheltnästansnedrekryteringendärförbliravsnitt attende

kommitvälnär depå barneninverkansamhälletsochfamiljensgenom
världen.till

snedrekryteringenssocialaDenUppväxtvillkor:7.2
dimensionerekonomiskaochkulturella

mellansambandetsnedrekryteringsocialvidefinierade somlKapitelI
ock-diskuteradeViutbildning.barnenssamhällsklass ochföräldrarnas
bre-fångas detinuppväxtenidimensioner avolika somdekortfattat

socioekono-alternativtsocialgrupp,ellersamhällsklassbegreppetda
deñnition. Sam-vårnäraliggeroftastgrupptillhörighet, vilkamisk

produktionen,från ställning iutgårparaplybegreppärhällsklass somett
bemärkelse,arbetsförhållanden i bred sam-sommenochanställnings-

socialaochkulturellaochställningekonomiskmedsamvarierartidigt
nätverk.socialtochutbildningt.ex.resurser,

igrupptillhörighet,indikatordettaförutomår enSamhällsklass en
konsumtions-attityder,värderingar,indikerarbetydelse,lös somen

socialaOlikafaktorer.livsstilsorienteradeandraochsedvanormönster,
tillinteliggerdettalivsstilar,skildaalltså ha mentenderar attklasser

iutförligt Ka-argumenteradeviSomklassindelning.vår merförgrund
bör baserassamhällsklassdefinitionenvi istället att1 avpitel anser

ifinnsfosterskadorförbetydelseeventuellaarbetsmiljöns79 diskussionEn av
1989.KällénochEricson 207



ställning i produktionen på anställning-samt och arbetsförhållanden. SOU 1993: 85
Att det är meningsfullt tala samhällsklasseratt i dagens Sverige Kapitelom be- 7

på det föreliggeratt klart sambandror ett mellan förhållandende som
konstituerar samhällsklasser å den sidan och ekonomiska, kulturel-ena
la och sociala liksom ålivsstil andra.denresurser,

När dåvi studerar föräldrarnas samhällsklass alltså fångar insom ett-
antal förhållandenaaspekter i uppväxtfamiljen och barnensav utbild--
ning, finner vi, vi i Kapitel 5 ochsett rättsom starktett samband. Vi
har svårtdock påpeka vilka mekanismeratt ligger bakom detta: ärsom
det t.ex., i börjanantog seklet, främstsom ekonomiskaman faktorerav

verkar, eller är det kanske i alltsom högre utsträckning subtila kultu-
rella mekanismer Centralt förståelsenför uppkomsten den socia-av av
la snedrekryteringen är urskilja denatt relativa betydelsen olika fakto-av

Förvånansvärt sällan någonläggs viktrer. vid försökaatt olikaseparera
dimensioner i uppväxthemmet vid studiet social se1ektion.31av

l avsnitt 7.2.1 och 7.2.2 skall vi redovisa frånresultat antal studierett
vi genomfört den relativa betydelsen olikaav bakgrundsfaktorer. Viav
skall försöka åtminstoneatt delvis öppna den svarta låda begrep-som

social bakgrundpet och därmedrepresenterar direkt studera vilkamer
mekanismer ligger bakom den socialasom snedrekryteringen. I avsnittet
7.2.3 redovisar vi sedan analyser förändringen i olika uppväxtvillkorsav
relativa betydelse.

7.2.1 Relativ betydelse föräldrarnas klass, utbildning inkomstav och

Hur del denstor sociala snedrekryteringen kanav tänkas någonbero
i vid bemärkelse kulturell skillnad mellan de sociala klasserna I tidi-

forskning har det kunnat visasgare framför alltatt föräldrarnas utbild-
ning är central för barnens utbildningsframgångar se avsnitt 3.2.2; jfr
Kapitel 6. Detta kan tänkas ha flera orsaker. En enkel förklaring är

barnens utbildningsaspirationeratt refererar till vad föräldrarna har
uppnått; både barnen och föräldrarna vill upprätthålla utbildningstra-
ditionen inom familjen. Därutöver besitter högutbildade föräldrar en
3° Detta framgår analyserna i Kapitel För denav vill övertyga sigsom om re-levansen samhällsklass deñnierad liteav olika sätt faktor be-som- en av-tydelse i dagens Sverige hänvisar vi till Erikson och Aberg 1984, Vogel m.fl.1987, Fritzell och Lundberg l993; kommande.
31 Delvis vi detta påtror beroratt studiet den socialaatt snedrekryteringenavoftast utförts pedagoger i regel söktav enda sammanfattande måttsom ettsocioekonomisk bakgrund Sålundae.d. har ofta, även där faktisktman mankunnat belysa den relativa vikten olika bakgrundsfaktorer, slagit ihopav dessatill blandmått seett Svenssont.ex. 1971;Fägerlind 1975;Härnqvist 1992. Detligger naturliga skäl närmare sociologiskav tradition sökaen vadatt utröna deti socialklassituationenär orsakar skillnader i livschansersom och beteende;kanske skulle forskningstekniskt kunnaman säga skillnad mellanatt socio-enloger och pedagoger ligger i de förraatt är koncentrerade den oberoendemeroch de på den beroende variabeln isenare analysen bakgrundsfaktorernas ef-avfekt studieprestation och utbildningsval.
32En ingående redogörelse för teoriermer mekanismerna bakom den socia-omsnedrekryteringen i underlagsrapport tillges en utredningen Erikson ochJonsson 1993b.
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1993: 85SOUinrättade,ärhögskolorgymnasier och samtkunskaper hurmängd om
Kapitel 7utbildningssyste-navigera iolika val de kankonsekvenserna avom -

välutbil-socialisationen:tidigatillhänför sig denorsakEnmet. annan
stimulans ochintellektuellbättresinakanske barnföräldrardade enger

dem.33 Under skol-umgänge medi sittundervisandeärträning, de mer
delochtill i skolarbetetän hjälpabättre andra storkan detiden aven

utanför skolan.inlärning skerbarns
förmedlarockså föräldrarvälutbildadeteorierI attmanmenarnyare
hursina Kunskapenkapital till barn.socialtkulturellt eller manom

åsikter gäller, är enligtochvilka preferenseruppträder,för sig, som
kulturen ochdominerandeiräknas dentradition detdenna av-som

eftersomi skolanhögkapitalkulturelladettakastningen antas varaav
koder.sådana kulturellasubtilabehärskarbelönar demden som

socialmellan bak-sambandetdelvi hurNärmast studerar stor av
pååterföras utbildning. Detföräldrarnasutbildning kanochgrund som

snedrek-socialastark denredogörelse för hurvidnärmast liknaskan en
utbildningsfördel-hypotetiska falletvarit i detskulle haryteringen att

varit lika.samhällsklasserföräldrarna i olikablandningen
övergången universitets-gymnasie- och tilltillvalt belysaVi har att

tabel-den vänstra delen7:2 nästa sida. Igörs i Tabellstudier. Det av
trefyraårigaövergång tillförsamhällsklasseffektenlen visas gymna-av

årårskurs högra delen9 1988-92. I dengicksielinjer bland dem utsom
traditionell universitetsut-videffekt för inskrivningmotsvarandevisas

Låt först1964-68. kon-år födda1990 förbildning t.o.m. osspersoner
a redovisas denpå b.a kolumnernaoch Ikolumnernacentrera oss

där värdenaklasskillnadersnedrekryteringen i formsociala represen-av
somförhållande arbetaretill okvalificeradeläge irespektive klassterar

avstån-årstörrefått jämförelse. högre värde, destoJuvärde 0har som
samhällsklass.missgynnadeutbildningsmässigttill dennadet mest

bådefrån försteg framför andra barn,störstklass I harVi barnattser
därefter kommerövergång universitet;till gymnasium ochgällernär det

jordbrukare.mellannivå, ochtjänstemän, företagarelägretjänstemän
tillhänförtsföräldrarmellan barni utbildningschanserSkillnaden vars
li-är ganskatill okvaliñcerade arbetarebarnkvalificerade arbetare och

vi tidigarefördel. Mönstret är detsammatill de förras settten, sommen
i Kapitel 5 och

område,genomgång 1983.Ekerwaldteorier inom detta33För seaven
ochintroduktion svenska Broady34 1984; förfr.a. Bourdieu l977;Se en

Colemankapitalets betydelse,sociala0985; för analys detPalme seen av
1990.

från logistisk35 logaritmerade oddskvoter genereradeEstimaten är regres-en
deanti-logaritmerade form uttryckerprecis tolkning.kan I desssion och enges

från vidare i sko-viss klass skalloddset eller dotterchansen att enen son
frånför klasschans barndet relativt motsvarandeintelan snarare göraän att

oddsarbetare. logaritmerade oddset 2.20okvaliñcerade DetVll ettmotsvarar
trefyraårig teoretiskväljavi oddsetexakt betecknarOmnästan att gym-

Utbildningschan-tolkningutbildningschans följandenasielinje kan göras:som
gånger goda förnioför till tjänstemängymnasiet barn högre är somserna
Erikson och Jonssonavsnitt 1.2.2 ochtill okvaliñcerade arbetare. Sebarn

l993b.
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Tabell 7:2 sou 1993: 85Effekten föräldrarnas osamhällsklass övergång trefyra-åri-till teoretiskaav pa Kapitel 7gymnasielinjer respektive traditionell universitetsutbildningga kolumn a;
kontrollerat för föräldrarnas utbildningsnivåhögsta kolumn b; för föräldrar-

ekonomiska bådekolumn c; för föräldrarnassamtnas utbildningresurser och
ekonomiska kolumn d. Referenskategori värde 0: barnresurser till okva-
lificerade arbetare. årskursPersoner årgick 9 1988-92ut gymn respekti-som

födda 1964-68 univ. Värdena är logaritmerade oddskvoter,ve genererade urserie logistiska regressioner.en ÅrskursKälla: 9-materialet; Högskolematerialet.

3-4-ârigt Universitetgymn

Social bakgrund a b c d a b

I 2.22 1.26 1.92 1.09 2.42 1.21
1.42 0.81 1.26 0.71 1.49 0.74

lll 0.88 0.69 0.78 0.61 0.98 0.69
lVab 0.70 0.51 0.65 0.47 0.67 0.44
lVcd 0.74 0.55 0.83 0.62 0.56 0.49
Vl 0.29 0.21 0.23 0.17 0.19 ll
VII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Not: I Högre tjänstemän m.fl. lVcd Jordbrukare
Tjänstemän mellannivå VI Kvalificerade arbetare

lll Lägre tjänstemän Vll Okvaliñcerade arbetare
lVab Företagare

I kolumnerna b kontrollerar såvi för föräldrarnas utbildning, dvs.
vi påjämför statistisk frånväg barn olika samhällsklasser där föräldrar-

har utbildning. Vi klasskillnadernana därmedsamma att minskarser
kraftigt; andel den socialastor snedrekryteringen såledesberor påen av

föräldrar i privilegieradeatt klasser har genomsnittligt högremer ut-
bildning än föräldrar i arbetarklassen. Detta är förvånande,knappast

resultatet är viktigt eftersom det ledtrådmen till vilka meka-ger oss en
nismer ligger bakom sambandet mellan social bakgrundsom och utbild-
ning. Av Tabell 7:2 skulle vi kunna dra slutsatsen hälftenatt uppemot

försprånget för barn till högre tjänstemänav beror föräldrarnas höga
utbildning eller kulturella kapital. En nästan lika del utbild-stor av
ningsfördelarna för barn till tjänstemän mellannivå ocksåkan förkla-

deras föräldrars utbildning. För övriga måsteras klasserav den större
delen försprånget framför barn till okvaliñceradeav arbetare förklaras

sätt.37annat
dåHur skall vi återståendetolka den effekten föräldrarnas klass-av

tillhörighet Det faller sig naturligt hänföra den till skillnaderatt i eko-
nomiska ändådet är utåtden domineranderesurser klasskillna-sett-
den. Men det föreligger vi nämnt också skillnader i anställ-som stora
nings- och arbetsförhållanden mellan yrken vi hänför till olikasom so-
ciala klasser. Ett flertal sociologiska och psykologiska teorier hävdar att
arbetets innehåll och krav arbetsmiljön färgar påsamt sig uppväxt-av

36 tidigareSom måttanvänder vi den högstaett föräldrarnas utbildnings-avnivå, enligt kodningen i Tabell 1:1.
37 Notera det inte i är oproblematisktatt tolka residualenatt detta sätt -fåruppskattningarna ganskatas skattning.som en grov
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1993:SOU 85krä-med mentaltanställdafrån empiriska studiermiljön. Vi attvet
Kapitel 7fysisktmedpå demedanfritidenaktivaärarbetsuppgiftervande mer

uttröt-hureffektaktivitetsnivålåg kanskehararbeten aventunga en -
i under-anställdafunnitjobbet.39 harVidareefter attärtad manman

sina barn,hoslydnadvärderatenderarpositionerordnade me-att mer
uppfostranW ärDetifrihetbetonararbetenmeddedan autonoma mer

stimulerandeintellektuelltmindrehemmiljön blirtänkbartdärmed att
umgås medorkinte harföräldrarna attför arbetarbarnen attgenom

värderingaröverförfrån sina arbetendärför deocheller somdem, att
vis-tänkasdetfall kanvärsta attinitiativ e.d. Itillinte uppmuntrar egna

tordevilketutarmande,intellektuelltdirektårarbetenokvaliñceradesa
iförmåga stödja sina barnvilja ochföräldarnasbegränsa att t.ex.kunna

föräldrarnashurdessa hypoteservill gärna betonaViskolarbetet. att om
ochotillräckligt studeradeärskolprestationerpåverkar barnensarbete

eventuellt kanmekanismervilkafastställadärför inte kanvi somatt
verka.

för arbetarbarnnackdelarnavårt ärvidkommandeförSlutsatsen att
ocksåskulle kunnaekonomisk Debehöverenbart natur.inte avvara

utmaning-intellektuellaochstimulanssaknarbestå föräldrarderasi att
uttröttandeochpassiviserandeunderordnade,och harjobbi sina ar-ar

tjänstemän harviktig är ut-ärfaktor attEn annanbeten. ensomannan
därmedutbildning ochkräver högrefält yrkenöver detblick somav

gällerDettainformation dessa.bistå bättremedsina barnkan omen
ingår i över-nivå, oftaeftersom delägretjänstemänäventroligen en

inblick i vaddäremot saknabyråkrati. Tjänstemän kanblickbar manu-
sådanaockså upplevabarnderasvilket kaninnebär, attarbete yr-ellt

kunskapinformation ochklasskillnad ifrämmande. Dennaken som
för infor-kallaviskolsystemet kanoch sammantagetarbetslivetom

mationsdistanså
svårt vilken bety-analyseraoerhörtnaturligtvisär detpraktiken attI

förhållande för-tilliuppväxtfamiljen hariekonomiska faktorerdelse
datamaterialingatyvärr hellerfinnsarbetssituation. Detäldrarnas som

hjälp olikafrågan. Vår är medstrategibelysaindirekt kan attän avmer
för bar-i uppväxthemmetfaktorerekonomiskamått effektenstudera av

levnadsnivåunder-basisgjortförst dettautbildning. Vi har avnens
svårt eko-haft detfråga intervjupersonenställtsdärsökningarna omen

uppgif-faktorNär dennauppväxttiden. vi adderar samtnomiskt under
uppväxtfamil-indikatorklassiskvilket ärsyskonantaletten enom -

föräldrarnassig betydelsenvisar detsituationekonomiskajens att av-
oförändrad ekono-tyderkvarstår Dettai attsamhällsklass stort sett

sned-socialagäller dennär detdimensionenviktigasteinte är denmin
påmåttet ekonomiskamåste dock medgeVirekryteringen. att

också Tåhlin 1987. Enjfr1983;35 1969; Kohn och SchoolerKohnSe t.ex.
1993b.sådanagenomgång i Erikson och Jonssonteorier gesav

Tåhlin39 1987.Se
1969.40 fr.a. KohnSe

1977.refererad i HuchGrimm,sociologen41 tyskaanvänds denBegreppet av
19933 i specialrap-Dryler42 visas inte här,Resultaten presenteras enavmen

1993a.Erikson och Jonssonutredningenförport
211



är ganska oprecist och vi säkert SOU 1993: 85alldeles underskattar bety-resurser att
delsen familjeekonomin i denna analys. Kapitel 7av

Vi bättrehar möjligheter skatta betydelsen uppväxtfamiljensatt av
ekonomiska situation årskursanvända utredningens 9-attgenom
material. tillgångDär har vi till bådauppgifter föräldrarnas inkoms-om

familjestorlek, flera uppgifterter, bostaden bl.a. boendetyp,samt om -
standard från åroch utrymmesstandard då1985 årbarnen 12-15var
gamla. När vi med samtliga dessa ekonomiska uppväxtfaktorertar i en
analys gyrnnasieövergång erhåller vi resultaten i kolumn c i Tabellav

således7:2. Där visas de skattade skillnaderna frånmellan barn olika
klasser i välja längre teoretiska gymnasielinjer omatt föräldrarnas eko-
nomiska inte skilt sig mellan klasserna.resurser

Siffrorna i ckolumn visar viss, inte uppseendeväckandeatt en men
del skillnaden mellan sociala klasserstor, hänföraskan till den eko-av

nomiska dimensionen. När vi jämför bkolumn c framgårmed det
föräldrarnas utbildning liggeratt bakom betydligt större delen av sam-

bandet mellan social bakgrund och gymnasieval. l dkolumn i Tabell
7:2, ingår bådeslutligen, föräldrarnas utbildning och ekonomiska resur-

i analysen. Jämför vi denna kolumn med kolumn b vi hurser ser
mycket vi skulle kunna vinna med utjämna inkomster mellan socia-att

klasser vi redan hade kunnat likadem utbildning. Det är inteom ge
särskilt frånmycket, barn okvaliñcerade arbetarhem skulle knappamen
in påytterligare frånbarn andra samhällsklasser när det gäller gymna-
sievalet.

Vi kan ytterligare fråganpusselbitar till den relativa betydelsenom
olika dimensioner i uppväxten årsanalyser 1968av levnads-genom av

nivåundersökning. Dessa mycket intressant bild betydelsenger oss en av
social klass, kulturella faktorer ekonomiska förav samt barn-resurser

utbildning. Studien baseras födda 1925-47.ens Analysernapersoner
påhar gjorts sätt dem presenterades vi harsamma som som ovan, men

kunnat använda fler måttoch andra kulturell påbakgrund samt
uppväxtfamiljens ekonomiska situation. I Tabell 7:3 visas betydelsen av
föräldrarnas klassposition för realexamen respektive studentexamen,
först brutto i kolumn A, därefter kontrollerat för andra kulturella
och ekonomiska faktorer i uppväxthemmet.

Mönstret samband mellan social bakgrund utbildningoch ärav det-
vi tidigare möjligen är någotsambandensettsamma starkare här,som -

vilket påkan bero någotvi studerar äldreatt generation än i de tidi-en
analyserna. Också i Tabell 7:3 vikan hur effektengare föräldrar-se av
klassposition förmedlas deras utbildning ochnas ekonomiska ställ-av

ning

43Definitionerna ocksåsocial klass någotär olika i de olika materialen, vil-av
ket de absolutagör värdena i tabellerna inteatt alltid jämförbara.är Vi har

inte tillfredsställandet.ex. kunnatett sätt dra mellan klassgränsen och III
i Tabell 7:3, vilket troligen ligger bakom resultatet den klassenatt senare upp-visar övergångsfrekvenshög till gymnasium. Huvudpoängenen här, emel-är
lertid studera de relativa effekternaatt olika bakgrundsfaktorer, någotav somtroligen mindreär beroende de precisa klassiñceringarna.av
44Observera kolumnerna A-D i Tabellatt 7:3 inte har innebördsamma som a-id Tabell 7:2.
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851993:SOU7:3Tabell
studentexa-på respektiverealexamensamhällsklassföräldrarnasEffekten Kapitel 7av utbildningsnivå 8;kolumnför föräldrarnaskontrolleratA;kolumnmen ko-ekonomiskaochCkapital kolumnkulturella resurserderasävensamt

Per-okvaliñcerade arbetare.tillbarnvärde 0:ReferenskategoriD.lumn
genereradeoddskvoter,logaritmeradeär en1925-47.Estimaten urföddasoner

regressioner.logistiskaserie
Levnadsnivåundersökningen 1968.Källa:

StudentexamenRealexamen

DCBADCBASocial
bakgrund

1.251.882.303.720.190.801.152.73l
0.730.991.391.910.670.891.131.54
1.381.381.631.900.38 0.450.670.92IlI
0.861.061.351.580.750.931.28 1.14lVab
0.380.570.630.69-0.260.040.080.15lVcd
0.550.670.82 0.860.030.080.27 0.28Vl

0.00 0.000.000.00 0.000.000.000.00Vll

JordbrukarelVcdm.fl.tjänstemänHögrelNot:
arbetaremellannivå KvalificeradeVlTjänstemän

Okvaliñcerade arbetareVlltjänstemänIII Lägre
lVab Företagare

5%-nivån.signifikantVärdet är

ärförstaDetframstår intressanta.speciellttvå resultatärDet somsom
kulturel-spelarutbildning,föräldrar medjämförnär viäven sammaatt

sociala sned-för denoväsentlig rollintefaktorerlivsstilsanknutnala, en
C jämförs.B ochrekryteringen.45 framgår när kolumnernaDetta

två måttockså inC förtvi i kolumnärdessamellanSkillnaderna att
huruvida det inämligenkapital i analysen,kulturellapå föräldrarnas

tidning, TVtvå dagligböcker,hyllmeteränfinnsuppväxthemmet mer
ellerkonserterofta brukarföräldrarna teater,samt omm.m.,

museer.
tvåför7:3 äri Tabellresultatetandra intressanta att personer varsDet

kapital, harkulturellaochutbildninghöglikaföräldrar har samma
förtydlig effektuppväxthemmetiekonomiskaiskillnader enresurser

jämföra kolumner-når. viDetta kanutbildning de attvilken genomse
ocksåDi kolumnär viD mellan dessaskillnadenC och attna -
antalinkluderaVi har kunnatekonomiska faktorer. ettförkontrollerar

tillgångarförmögenhet,inkomst,bl.a.mått ekonomiska resurser,
viDärmedsocialbidrag. harm.m., kontantmarginaleget hem samt

fånga mellan demskillnaderna7:2än Tabell kunnatsätt ibättre somett
respektive fattiga.förmögnaär

alltså denlevnadsnivåundersökningens data pekar attAnalysen av
framgår våraän vadviktigaredimensionen kanekonomiska avsomvara

eftersom resulta-säkra dettainteVi dockanalyser. kantidigare vara
faktorer kan haekonomiskapå justockså betydelsenberokan attten av

utbildningmått påvårt föräldrarnas är45 berokan dettaTill del atten
vårai andra analyser.ñnindelatmindre än
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minskat över tid analyserna i Tabell 7:2 och 7:3 gäller årskul-olika SOU 1993: 85-
lar. ändåDet är troligt större andelatt den sociala Kapitelsnedrekryte- 7en av
ringen skulle kunna förklaras ekonomiska faktorer vi i analysenav om

våra aktuella data haft bättre informationav uppväxtfamiljens eko-om
nomiska ställning, framför allt förmögenhet, tillgångar o.d.45 Denom
kan viktig förantas den ekonomiska trygghetvara troligen årsom en
faktor bakom beslut välja teoretiskatt gymnasieutbildning lederen som
till universitetsstudier.

Resultaten vad gäller den relativa betydelsen föräldrarnas klass, för-av
äldrarnas utbildning, ekonomiska hemförhållandensamt påbaserar sig
analyser övergången till längre teoretiskaav gymnasielinjer, den vikti-

vattendelaren närgaste det gäller högre studier. Skulle dåvi samma
resultat vi övergångstuderade till universitetom Vad talar för attsom
ekonomiska förhållanden slåskulle någotigenom vid denna över-mer
gång är de privatekonomiskaatt riskerna påmed studier nivånden är
större. Samtidigt våravisar resultat i nästa avsnitt den betyg och ti-att av
digare utbildningsval oförmedlade effekten föräldrarnas utbildning ärav
förvånansvärt övergångstark vid till högskola jfr Figur 6:6. Detta kan

påtyda utbildningtraditionatt år viktigare än ekonomiska resurser
även på högre utbildningsnivåer. gårTyvärr det inte studera denatt re-
lativa betydelsen föräldrarnas ekonomiska för övergångav tillresurser
högskolan någotmed existerande svenskt datamaterial.

7.2.2 Socio-kulturella uppväxtförhållanden, skolprestationer och
övergång till gymnasium högskolaoch

bådeDet är illustrativt och teoretiskt relevant göra tudelningatt en av
den sociala snedrekryteringen. Den delen dåskulleena representera
sambandet mellan social bakgrund och skolprestationer, fr.a. i form av
betyg. Den andra delen skulle gälla sambandet mellan social bakgrund
och utbildningsval vid olika förgreningar i skolsystemet, betyg.givet
Vår tolkning orsakerna bakom den socialaav snedrekryteringen kom-

påbero vilkenatt dessamer delar överväger. Om det ärav betygen,som
ligger det nära till hands barnensatt tidigatro socialisationatt i föräld-
rahemmet föräldrarnasoch hjälp med skolarbetet låg-under och mel-
lanstadiet ligger bakom största delen den sociala snedrekryteringen.av
Den del sambandet är oförmedladav betyg kansom beroantasav att
barnen tagit till sig föräldrarnas värderingar, på råddirekta och öv-samt

påverkanrig när det gäller själva utbildningsvalen.

46 Våra ekonomiska mått specielltär för företagare och jordbrukaresvaga varsekonomiska långtställning ifrån alltid avspeglas deras taxerade inkomst seavJohansson och Hedström 1978.
47Jfr dock Reuterberg och Svensson 1992 avsnitt 8.3.2 nedan.samt Den bästa
möjligheten frågananalyseraatt troligenär årskursföljaatt 9-mate-genom upprialet några år då de ingår däri påbörjahunnitom högskolestudiersom i störreutsträckning.
43 Uppdelningen förstgörs Boalt 1947 och elaboreratav mer utanmen-empiriska data Boudon 1973. Se avsnitt 3.2.1.av-
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851993:SOU
FöräldrarnasÅ Kapitel 7
socialaklass

Prestations-
iåk 9nivååk6

Högskola0.540.070440.59 val

VTeoretiska Gymnasie-
åk 7 valval -OJS--P

0.04

IO

Föräldrarnas
utbildning

faktorersförmedlandeochbakgrundenssocialadenöverStigdiagram7:2Figur
födda 1967.Ungdomarhögskolealternativ.ochgymnasie-för valetbetydelse av

UGU.Källa:

gymnasiumövergång tilliskillnadernadå socialadeförmedlasHur
Härn-Kjellutredningen harval Förtidigareochhögskola betygoch av

betydel-hur1967 studeratföddaurvalanalysiqvist ett personeraven
utbild-för barnensutbildningochsamhällsklassföräldrarnasavsen
ibetyg. visasResultatetbegåvning ochförmedlas sam-ningskarriär av

Analysteknikenåterges 7:2.i Figurstiganalyss.k.manfattning i somen
6.Kapitelipresenteras

vänstertilllängstbörjansinkedjakausalvisar tarFiguren somen
ochklasssocialaföräldrarnasnämligenmått på hembakgrund,tvåmed
för-ochdominerande klasshushålletsär detSom tidigareutbildning.

båda faktorer harutbildningsnivå använts. Dessahögstaäldrarnas som
bådemättårskurs ärstudiebegåvning i ge-barnetseffekt somen

medindikeraseffekternaStyrkanskolbetyg.intelligenstest och avnom
0.20.0.17 ochvärdena

års-val iteoretiskatillordningen i modellenkausalaLåt följa denoss
framför allt,utbildningochBåde socialklass samt,föräldrarnaskurs

påverkar val.årskurs dessastudiebegåvningen 6i
års-ieffekt betygårskurs stark direktPrestationsnivån 6 hari en

teoretiska valen.effekt via deindirektdärutöver0.60 och9kurs en
studiebegåvning gjortharochmedför barnäven sam-Men somsamma

års-iför betygenviss betydelsesociala bakgrundendenval, har enma
från klassgår föräldrarnaspil direktdetdetta visas9kurs att engenom

årskurs 9.betyg ifrån utbildning tillderasoch en

199325.199321 i Erikson och JonssonHärnqvist49
215



I högra delen figuren finns sedan ändpunkterna SOU 1993: 85i den kausalaav
kedjan, nämligen övergånggymnasieval och val linje övergång Kapitel 7samtav
till högskola. När vi studerar dessa kan vi först hur val gymnasie-se av
linje studiebegåvning,beror tidigare utbildningsval och betyg. Gym-av

påverkasnasievalet årskursbetyg i därefter tillvalenmest i hög-av av
noterastadiet tillvalen dels har direkt effektatt gymnasieval, delsen

påverkar teoretiska tillval leder till årskurshögre 9.att betyg igenom
Prestationsnivån årskursi 6 har direkt effekt, främstverkaren svag men

årskursvia betyg i
övergåDärefter kan vi till fokusera den sociala bakgrundensatt bety-

delse för gymnasieval. Vi har tidigare föräldrarnas klass ochsett att ut-
påverkarbildning prestationsnivån årskursi årskursteoretiska val i

årskursbetyg i Det socialasamt har därigenom bety-ursprunget en
påeffektdande gymnasieval via dessa mellanliggande faktorer. Därut-

över ocksåfinns direkta effekter föräldrarnas sociala klass 0.06 ochav
utbildning 0.08, alltså inte förmedlas de mellanliggande fakto-som av

Detta kan tolkas för elever med betyg,att in-rerna. som samma samma
telligens, och gjort tillval i grundskolan, ändåbetyder densom samma
sociala bakgrunden del när det gäller val teoretisk gymnasielinje.en av

Övergång till högskola beror pånaturligtvis tidigaredet gymnasieva-
let, årskurshär har betygen i 9 dåstark effekt, troligen dessamen en
mäter studiebegåvningallmän också gör sig gällande underen som gym-

Ävennasietiden. när vi beaktar hur betydelsen hembakgrund för-av
medlas tidigare skolprestationer och val, finner vi oförmedlade effek-av

både föräldrarnas klasster och utbildning övergångför till högskola.av
Föräldrarnas klassposition respektive alltsåutbildning har betydelse

för barnens utbildningskarriär, påverkadels skolprestationer,attgenom
påverkadels utbildningsvalen för eleverattgenom presta-samma

tionsnivå. På dåvilket sätt verkar ekonomiska i uppväxthem-resurser
met Förmedlas ocksåde delvis via betygen Vi kan frågastudera denna
på årskursbasis 9-materialet stiganalysav genom typen av samma som

fast med mindre uppsättning faktorer. Den visas i Figur 7:3.ovan, en
framgårAv figuren de välkända sambanden mellan bakgrundsfak-nu

och betyg, dentorer betydelse betygensamt stora sedan har för val av
gymnasielinjeprogram. också,Vi vilket såvälvisades för-ser attovan,
äldrarnas klassposition utbildning har betyg oförmedlade effek-som av

för gymnasievalen.ter
Intressant visar sig föräldrarnas inkomst påverkainte alls skol-nog

framgångar i betyg, medantermer den har viss betydelse förav gymna-
Ävensievalet. för barn med sociala liknandemedsamma ut-ursprung,

bildningstradition i hemmet och med årskursbetyg i tenderarsamma
frånde fördelaktiga ekonomiska hemförhållanden någotmer oftareatt

välja längre gymnasielinjer. Effekten är dock och föräldraekono-svag
framstårmin inte någon viktig faktor. Samtidigt långtär det docksom

ifrån självklart föräldrarnas inkomster någonatt skall ha betydelse för
val gymnasiealternativ i dåsituation nästan 16-åringarallaav väljeren

börja gymnasiet konsekvensernaatt för familjeekonomin väljaattav
treårig tvåårigän måstelinje små.snarare vara
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SOU 1993: 85
Kapitel 7

Föräldrarnas
inkomst

0,05
0,4I

Gymnasie-PFöräldrarnas 0.08
alternativsamhällsklass

0 l7 0,57N R1 0,44ZBetyg
åk 9

0.63

0,23
0,l2

Föräldrarnas
utbildning

det socialadimensionereffekten olikaöver7:3 StigdiagramFigur ur-avav
födda 1972-76.årskurspå gymnasieval. Ungdomaroch9betyg isprunget

Årskurs 9-materialet.Källa:

ekonomin be-7:3 vi dra slutsatsenPå i Figur kananalysen attbasis av
Som viklassposition.utbildning ochföräldrarnasänmindretyder

även hänsynsammanlagda inkomstär föräldrarnastidigarenämnt om
mått ekonominotillräckligtförsörjningsbörda docktagits tillhär ett

tillgångar förmögen-ochuppgifterdärför vi saknarfrämsti attstort, om
slutsatsenbetydelse ochekonominsunderskatta attviDärför kanhet.

socialutbildningstradition ochmindre vikt änharrelativaiden termer
definitiv.kan inte betraktasklasstillhörighet som

*ätät

snedrekrytering-socialadenillustrerathartidigare analysernaDe att
tenderartvå högre socialgruppertilli led: Barn att presteraverkaren

prestationsnivå oftare teore-gör devidi ochbättre skolan, mersamma
fråneffekter bak-direkta7:2 i formDessa visar sig i Figurtiska val. av

utbildningsgången dettavarje igrundsfaktorerna. För steg upprepas
inflytandeutövafortsätterhembakgrundenlårmönster. attDet attoss

utbildningskarriär.helaindividersöver
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Tabell 74 SOU 1993: 85Skattade effekter föräldrarnas påklasstillhörighet val gymnasielinjeav av re- Kapitel 7övergångspektive till högskola de förmedlas studiebegåvninga ochsom avpåbetyg, b tillval högstadiet, c gymnasieval, d hur effektsamt stor somförmedlasinte dessa faktorer. Modellen ocksåinkluderar föräldrarnasav ut-
bildning. Standardiserade regressionskoefficienter beta andelensamt denavtotala korrelationen kan hänföras till stigarna a-d.som
Källa: UGU; Högskolematerialet.

Gymnasium Högskola Högskola
UGU UGU Högsk.mat.

Stig Beta Andel Beta Andel Beta Andel

a lO betyg+ 0.19 57 13 46 0.05 16
åkb Tillval 7 0.03 10 0.01 5 e.u.c Gymnasieval 0.02 5 0.13 46- -d Direkt effekt 0.11 33 0.12 43 0.10 37

Summa effekt r 0.33 100 0.28 100 0.27 100

t Intelligenstest tillval i modellen.samt
avgångsbetygBetyg frånär gymnasiet.

uppgift.e.u.

Notera stigkoefñcienterna för gymnasiumatt inte jämförbaraär radvis med
fördem högskola, och de koefficienter frånhämtatsatt UGU inte jäm-ärsomförbara med dem frånkommer Högskolematerialet. Detta berorsom esti-att

är avhängiga spridningarna i denmaten beroende och de oberoende variabler-
och dessaskiljer sig mellan materialen.na,

dåVilken är den relativa betydelsen betyg, tillval, respektive direk-av
effekter för den socialata snedrekryteringen I Tabell 7:4 har vi beräk-

dessa effekter dels för valnat gymnasielinje, övergångdels för tillav
högskola. För förenkla framställningenatt redovisas enbart effekterna
för bakgrund.social

Värdena i Tabell 7:4 bör tolkas försiktigt, fårde snarast anses ge oss
ungefärlig bild den relativa betydelsenen olika förmedlingsmeka-av av

nismer för den sociala snedrekryteringen. dåVilka är frånslutsatserna
tabellen Först och främst tycks sambandet mellan uppväxtfamiljens so-
ciala tillhörighet och val gymnasielinje respektive högskoleövergångav
till hälften eller för gymnasieval förmedlas tidigare skolpresta-mer av
tioner. återståendeDen delen kan främst hänföras till direkta effekter.
Ungefär 10 beror tidigare utbildningsval.procent Betydelsen till-av

årskursvalet i är7 dock troligtvis underskattad i tabellen, medan bety-
förmedlande i någotroll gengäld överskattadärgens

50 påverkanDe stigar utgår från föräldrarnas utbildning dockav inräk-som är
nade fråneffekterna dessa,multipliceratattgenom med sambandet mellan för-
äldrarnas klass och utbildning, ingår i korrelationerna i Tabell 7:4.
51 Betygen i engelska och matematik viktadeär efter allmän och särskild
kurs i den grad de skillnader i betyg förmotsvaras av ämnengemensammabådamellan dessa se Härnqvist l993a. Detta innebär delgrupper be-att en avtydelsen tillvalet kommer tillfalla betygsvariabeln.av att
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85SOU 1993:ispekuleravi baraeffekterna kandirektabakom deMekanismerna -
Kapitel 7föräldrarnasekonomisk trygghet,i aspiration,skillnaderär detkanske

påverkan vän-valtillfállet,avråda vidråda barnenellermöjlighet avatt
e.d.52ner

effekterdirektaöverraskande starkavisas i tabellenandraFör det
utbild-tidigareförmedlashögskoleövergång, effekterrelativt de avsom

beroUGU-materialet kan dettaskolprestationer. I attochningsval
är analyseradeövergångar universitettillär tidigaframför alltdet som

Övergångarna framregistrerade1967 ochär föddaintervjupersonerna
års ålder.övergångar 23föreår vi studerar bara1990, dvs.medtill och

högskolematerial, tidigarevåra utredningensanalyserNär vi tar
förbi proble-delvis detvi komma6:6, till hjälp kani Figurpresenterade

inskriv-1962-66 registrerarårskullarna födda ochdärVi studerarmet:
består meddärmed1992. Urvaletmedfram till ochning vt personerav

gamla.53år Vi26-30är mellangymnasieutbildningteoretisklängre som
övergång till högsko-gymnasielinjeockså effektstarkarefinner aven

ingående skiljerfaktorernabåde modelleniurvalet och deEftersomla.
svåra. betydelsenrelativaDenfrån jämförelserUGU är direktasig av

ungefär storlek.sig dockeffekten visaroförmedladeden sammavara av
sammanfatt-och det tycksdärmed slutsatsernaResultatet styrker ovan,

bakgrundensocialaeffekterna dendirektaningsvis de avsom om
något direktaän motsvarandehögskoleövergång starkarerelativt ärsett

konsekvensskulle kunnagymnasievalet. Detta atteffekter avvara en
övergångsfre-totalaminskat och degymnasiet harsnedrekryteringen till

tillgången på högskoleplatser harsamtidigtdär ökat,kvenserna va-som
8.3.1.jfr avsnitt1980-taletbegränsat underrit

åkät Hk

värdeförståelse snedrekryteringen är detvår socialadenFör attavav
påverkar gymnasieva-ingående sociala bakgrundenhur denstuderamer

finnsbetygsnivåer. deti analysernaVi harvid olika sett attlen enovan
på sambandgymnasieval, dvs.effekt socialtdirekt ett somursprungav

betyg.oförmedlatär av
betygsmedelvärden över-vilkasida visar vi vidnästaFigur 7:4I

respektive poj-trefyraåriga för flickorgymnasielinjer skergången till
motsvarandeFigurI 7:51976, med olika socialtföddakar, gesursprung.

blandövergång universitetsutbildningtraditionellför tillbild personer
gått inskrivningar-teoretiska gymnasielinjerlängre1964-68födda som

1990.registreratshar t.o.m.na

återfinns i Erikson ochingående mekanismer52 diskussion dessaEn ommer
också vidare i kapitel.1993b. Se dettaJonsson

53 vi i högskolemate-jämförbarinte analysen heltVi kan tyvärr göra attgenom
gåttnågra gymnasiet.för intebetygsuppgifter deminte harrialet som
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Övergång till trefyraårigt SOUgymnasium 19931 35Procent
100 E Kapitel 7

I
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: KlassI20
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1.0-2.99 3.0-3.49 3.5-3.99 4.0-5.0
Medelbetyg

ÖvergångFigur 7:4 till längre teoretiska gymnasielinjer bland flickor och poj-
kar födda årskurs1976efter betygsmedelvärde i 9 och social bakgrund. Jämfö-

frånrelsen gäller barn klass I högre tjänstemän m.fi. och klass VII okvaliñ-
cerade arbetare.

ÅrskursKälla: 9-materialet.

Övergång till universitetProcent
100 t
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ÖvergångFigur 7:5 till universitet bland flickor och pojkar Födda1964-68efter
betygsmedelvärde i gymnasiet och social bakgrund. Jämförelsen gäller barn
från klass I högre tjänstemän mfl. och klass VII okvaliñcerade arbetare

gått längre teoretiska gymnasielinjer.som
Källa: Högskolematerialet.
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1993: 85SOUfrån studiertidigarepåminner vi visatdet7:4i FigurMönstret avom
Kapitel 73:1.på se Figur Degrundskolanlinjerstudieförberedandetillval so-av

höga be-för medanmärkningsvärt barninteärskillnaderna storaciala
tjänste-till högrebarnbetygsskalani mittenär iställetdet somtyg, av

Över 75utbildningsaspirationer.högutbildade harmän och extrema
3.0-3.5 betyghögaspecielltinte harpojkarna i klass Iprocent somav

förcirka 35trefyraårigt jämfört medgymnasium, procentgår över till
Även 7:5 viFigurövergång universitettillförarbetarbarn. enser

betygsnivåer. ärSkillnadernaallasocialteffektmärkbar ursprungav
från arbetar-hårt gallradmed redanvi rörmindredock gruppenoss-

samtliga medelbetyg.förungefär desammadessutomhem och-

* åkät

snedrekryteringen för-socialadenavsnitt studerat huriVi dettahar
ärslutsatsernautbildningsval.tidigareochintelligens, betyg,medlas av

klassposition ochföräldrarnassambandet mellanhälftenruntatt av
når olika högafrån bakgrundpå socialolikabarngymnasieval beror att

effektdirekthänföras tillåterstående främstkandelendenbetyg en-
Såvälårskurs för-också i 7.till de olika valenbakgrund,social menav

ef-direktainkomst harutbildning ochklassposition derasäldrarnas som
påtag-två harförra faktorernademedanför gymnasievalet,fekter men

ekonomiskagäller inte deför dettabetydelse betygenlig resurserna.
socialabetyg demedelgodaför barn medframför alltärDet som

i uppväxt-värderingarnauppträdergymnasievaletvidskillnaderna -
utbild-råd, medolika förtrogenhetaktiva derasföräldrarnashemmet,

särskilt spelrum.däraspirationer harolika stortningssystemet, m.m.,
sociala bak-övergång föräldrarnashögskola hartillgällerNär det

påtaglig även för ungdo-inverkanutbildning,speciellt derasgrund, en
Överras-betygsnivå gymnasieval.på gjortoch sammasomsammamar

relativteffekt socialadirekta detär denna ursprungetkande meravnog
ef-än motsvarandeuniversitet vadbörjabetydelsefull för beslutet att

gymnasieutbildning.påbörja teoretisklängreför beslutetfekt är att en

uppväxtvillkorolikaförändras relativa betydelsenden7.2.3 Hur av

föräldrarnas klass,fråga relativa betydelsenär hur den ut-viktigEn av
förändrasutbildningsituation för barnensekonomiskaochbildning

sekletsföreställning det vidtroligen ganska vanligäröver tid. Det atten
låg sociala sned-bakom denekonomiska faktorerfrämstbörjan somvar

skillna-subtila kulturellaärdet idagrekryteringen, medan snarare mer
genomgångförJfr avsnitt 3.2.2sociala klasserna.mellan deder ovan en

studier.tidigareav
snedrekryteringensocialadenrätt rimlig hypotesVidare är det atten

skolsystemetvia Det svenskaalltmer betygen.kommit förmedlashar att
hård realexamen,utgallringfrån medselektivtförändratshar systemett

inklusivt, medtilluniversitetssektor,studentexamen litenoch ett mer
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högt pådeltagande nivåsekundär och betydligt fler SOU 1993:utbildningsplatser 85i
högskolan jfr Kapitel 2. Därmed har betyg kommit Kapitelbli allt fliti- 7att ett

använt urvalsinstrument, vilket har då funnitsdetgare accentuerats ett
påtagligt efterfrågeöverskott på många universitetsutbildningar.

tvåUtredningen har i studier analyserat förändringen den relativaav
betydelsen föräldrarnas utbildning långoch klass över tidsperiod,av en
för frånfödda sekelskiftet fram Sålundatill 1970-ta1et. ñnnerpersoner
Dryler i levnadsnivåmaterialetanalys bådeeffekten klassen attav av
och utbildning försvagas tid.54över frånEn analys data ULF-under-
sökningarna talar för det är effekten föräldrarnas utbild-attsnarare av
ning försvagas, medan klassursprungets inverkan är ungefär detsam-som
ma.55 Skillnaderna mellan resultaten beror troligen hur bakgrunds-
variablerna är påkodade, främst föräldrar med universitetsutbild-om
ning bildar kategori Våreller ej. slutsats bådeär föräldrarnasen egen att
utbildning och klass under detta sekel har haft, och fortfarande har, av
varandra oberoende effekter för utbildningskarriären. Detta talar för att
något entydigt frånskifte ekonomiska faktorer till kulturella inte ägt

Den sociala utjämning frånskett, främst 1930-talet tillrum. ochsom
med 1970-talet, har bl.a. inneburit barn till högutbildade föräldraratt i
socialgrupp I ganska mycket sitt initialttappat stora relativa för-av
språng till andra barn det är analysteknisk fråga detta till-mer en om-
skrivs minskad effekt utbildningstradition eller samhällsklass.en av

När det gäller bakom den sociala snedrekryteringen, främstprocessen
hur betydelsen föräldrarnas klass och utbildning förmedlas betyg,av av

vi mycket lite hur denvet har förändrats. När våravi relaterarom re-
sultat i avsnitt 7.2.2 till Boalts klassiska Stockholms-studie seovan av-
snitt 3.2.1 framstår snedrekryteringen idag i högre grad förmedladsom
via skolprestationer. Vi vill understryka jämförelse med studieatt en en

såär annorlunda till sin uppläggning, analystekniksom och variabel-
konstruktion är riskabel vårtoch intryck därföratt kan fel. Vadvara

ändå får selektionen i dagens utgåratt tro skola frånsom attoss mer
skolprestationer än vad fallet i 1940-talets skola, är fårBoaltattvar
mycket kraftiga direkta effekter socialgrupp och andra socioekono-av
miska faktorer utbildningsval samtidigt det är troligt han ha-attsom

måttde goda betyg, kanske bakgrundsfaktorerna.56men svagare
Ett indirekt stöd för tanken allt den socialaatt snedrekryte-mer av

ringen kommer förmedlas via betyg över tidatt Härnqvist iges av en
jämförelse födelsekohorterna 1948 och 1967. Han visar lås-tidigaav att
ningar vanligare i det traditionella utbildningssystemetvar och att
grundskolan givit eleverna större möjligheter bryta med utbildnings-att

54Dryler 1993a, Tabell 2 i Erikson och Jonsson 19933.
55Erikson och Jonsson l993b.
55Bland använde Boalt sig mycketannat socialgruppsindelning iav en grov trekategorier. svårbedömdEn skillnad betygssystemetär inte relativtatt varl940-talet, kanske kan omgivningseffekt därmed sig in i betygseffek-en smygaDet dock inte lättten. är hursäga den skulleatt verka. Boalts multivariata

också,analyser bygger fråntill skillnad våra, tetrakoriska korrelationskoefñ-
cienter.
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SOU 1993: 85skolprestationer.57årskurs Detta kan6 de uppvisar godaiplanerna om
Kapitel 7social bakgrund ochmellanallt sambandetinneburitha att mer av

skolprestationer.kanaliseras viaövergång högre studier kommittill att
visat hur sambandetPå högskolematerialet vi tidigarebasis harav

övergång linjeval iförmedlatstill högre studierbakgrund ochmellan av
föd-Figur 6:6. gällerAnalysengymnasiebetyggymnasiet samt personer

avgångsbetyg från För studera hur dessagymnasiet.1962-66 medda att
föröver tid vi genomfört analysförändras harrelationer motsva-samma

framgår andelTabell 7:5 hurkategori, födda 1951-55. Irande stor av
övergångutbildningrespektive ochmellan föräldrarnas klasssambandet

di-respektive utgörsförmedlas betyg, linjeval,till högskola enavavsom
för äldreeffekt. visas den och denDettarekt yngre gruppen.

Tabell 7:5
respektive utbild-föräldrarnas klasstillhörighetAndelen sambanden mellanav

övergång förmedlas gymnasiebetyg, btill högskola aochning gym-som av
faktorer.förmedlas dessa Personerandelen intenasielinje, csamt som av

Födda 1962-66.1951-55respektivemed gymnasieexamen
Högskolematerialet.Källa:

Föräldrarnas utbildningFöräldrarnas klass

1951-55 1962-661951-55 1962-66Stig

16a Gymnasiebetyg 12 16 ll
40b Gymnasielinje 47 46 37

effekt 37 52 44c Direkt 41

100 100 100Summa 100

är rått lika mellan födelsekohorterna.visarResultaten att processerna
denviss, systematisk, förskjutning tyderDet finns dock attsomen

förmedlas isnedrekryteringen i högre grad betyg densociala yngreav
påfrämst effekten betyg högskoleöver-berorDetta att avgruppen.

svåraregång göra blivit alltökar över tid, vilket kan ha med detatt att
universitetslinjernain generellt kvotenkomma samt attatt som

år påverkadevilketgymnasiebetygen ökade 1982 denintas yngre
gruppen. är överraskande är den relativa ökningenDet attsom av an-

snedrekryteringen förmedlas via inte sker bekost-delen betygav som
övergång, på bekostnadeffekten gymnasielinjenad utan snarareavav

alltsådirekta effekten. Vi till snedrekrytering-den tendens attav ser en
på meritokratisk grund bör dock understrykassker det atten en mer -

små någotförändringarna är för större vid änfästa avseendeatt annat
just tendens.som en

svårtSammanfattningsvis är mekanismernadet uttala sig huratt om
bakom sociala snedrekryteringen till högre studier förändrats överden

tidsperiod därtill jämförbara studier gjorda. Vilängre finns fören -
ändåkan avfärda inte ovanliga förr ekonomiskaden tanken detatt var

lågbarriärer nuförtidenbakom snedrekryteringen, medan den allt-som
kommit Utbildningstradition harhar ha kulturella orsaker.attmer san-

alltid varit viktigt, ekonomiska faktorer alltidnolikt mycket liksom haft

57Härnqvist 1992.
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något,effekt. Om SOUminskar faktiskt 1993: 85den relativa betydelsen föräld-en av
håller ocksåutbildning. Vi för troligt föräldrarna Kapitel 7ekonomiskaattrarnas

någotsituation minskat i relativ betydelse, även det empiriskaom un-
förderlaget är bräckligt.detta

ocksåVi finner det sannolikt allt den sociala snedrekryte-att mer av
återigenringen kanaliseras via betyg, med vissa reservationer. Det före-

faller troligt det minskande sambandet mellan sociokulturell bak-att
utbildning,grund och demonstrerades i Kapitel främst skettsom ge-

de betygen oförmedlade effekterna minskat. Därigenom kanattnom av
den sociala snedrekryteringen framståkomma legitim,att som mer
grundad objektiva kriterier. Samtidigt föregåendehar vi i avsnittsett

påtagligafortfarandedet finns effekter uppväxtvillkor föratt av upp-
nådd utbildning för betygsnivå.elever samma

7.2.4 Sammanfattning: mångasnedrekryteringens vägar

Vi har studerat de viktigaste dimensionerna socialaden bak-treovan av
nämligengrunden, de kan hänföras till föräldrarnas klasstillhörig-som

utbildninghet, till situation.och deras ekonomiska Alla dessa faktorer
har varandra övergångoberoende effekter för till teoretiskaav gymna-
sielinjer. Föräldrarnas framstårutbildning betydelsefull, denmestsom

någotär systematiskt men bara viktigare än klass. Ekonomin i upp-
växthemmet tycks mindrespela betydande våraroll, vissaen men av
analyser antyder vi underskattar dess måttroll vi saknaratt attgenom

förmögenhet tillgångar.och Kanske har dock ekonomiska faktorers
relativa inverkan minskat över tid. Detsamma kan gälla föräldrarnas ut-
bildning, vilket talar teorier konverteringenmot kul-attsom menar av
turellt kapital blir allt verkningsfull strategi för överföraatten mer so-
ciala positioner generationer.mellan

På dåvilket sätt verkar olikade uppväxtfaktorerna Totalt för-sett
medlas ungefär hälften sambandet mellan social bakgrund ochav gym-
nasieval tidigare skolprestationer. påDen andra hälften främstberorav

direkt effekt bakgrundsfaktorer utbildningsval, dvs. effekten av en
inte förmedlas årskursbetyg eller tillval. Tillvalen ståri 7 försom av en

någotmindre dockdel underskattad här den sociala snedrekryte-av
ringen till gymnasiet.

uppstårDen direkta effekten frånelever den övre medel-attgenom
klassen i mycket hög utsträckning väljer längre teoretiska gymnasielin-
jer även medelmåttigavid rätt gårbetyg; de över till universitetsenare
något oftare betygsnivå.varje Föräldrarnas utbildning och klass har
båda betydelse för skolbetygen, för utbildningsvalen vid lika betyg.samt

53Det finns uppväxtförhållandenmängd andra har samband med dessaen som
dimensioner ocksåoch någrakorrelerar med utbildning dessaanalyse-som av

nedan. Genom införa dessafaktorer i modellen förklarar inteatt dockras man
utbildningsskillnaderna vad föräldrarnasän enbart medgör klassmer av man

och utbildning Härnqvist l993a; 1993b. Andra uppväxtfaktorer, okor-ärsom
relerade med klasstillhörigheten, kan dock viktiga för utbildningsvalenvara
Erikson också1987; inledningen till detta kapitel.se
59Se Bourdieu 1977.
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1993: 85SOUpåver-enbartuppväxthemmet tycks dockiekonomiska situationenDen
Kapiteländå 7där relativt lite. Det kangymnasiet, ochvid tillka valetbarnen

förbetydelseföräldrarnas inkomst haranmärkningsvärttyckas att gym-
efter grundskolan.fortsätterungdomar studeranär nästan allanasievalet

gymnasietsnedrekryteringen tillsocialaförefaller denSammantaget
uppväxt-på effektsocialisationen ochtidigafrämst denbero aven

föräldrarnasskoltiden, i formhelaverkar undermiljön t.ex. avsom
socialaeffektuppträder denDärutöverskolarbetet.hjälp med aven

effekt är troligenvaltillfällena. En del dennavid självabakgrunden av
aspirationsnivåer, informationsdistansen i denhänförbar till olika men

avgörande försteg närtjänstemännenssäkert barnstrukturensociala ger
strategiska val.gäller göradet att

övergång tillföreffekterna starkareär oförmedladedeIntressant nog
här dock delgymnasievalen även kanjämfört medhögskola en av-

begränsari viss gradförklaras successiva valsnedrekryteringen attav
studiebegåvade från arbetarbakgrund. Viför barnhandlingsutrymmet

föräldrarnas eko-vilken betydelsehaft möjlighet analyserahar inte att
rap-övergången studieräventill högskola, andrahar just förnomi om

inverkan. Eftersom hu-8.3.2 hari avsnitt tyder denporterade att en
övergång föroch barnsambandet mellan bakgrundvuddelen sam-av

bestårbetygsnivå direkt ef-gymnasielinjeliknandeoch med av enma
föräldraekono-inte troligtföräldrarnas utbildning, verkar detfekt attav

informationsdistan-viktigaste faktorn. Man skulle tyckamin är den att
18-l9-årsåldern, det kanimindre betydelsesen skulle menavvara

övergången utbildningstra-till universitetdet är först vidtänkas att som
gåröver nästan alla ungdomareffektditionens tar gymna-numera-

mångaförfrämmande världär fortfarandehögskolansiet, enmen
från arbetarhem.barn

åtgärdsperspektiv vill visammanfatta resultatenvi skallOm ettur
framgått åtgärder förtidigare i Kapitel reduceravadpoängtera attsom

måste sökasutbildningssystemsociala snedrekryteringen i dagensden
nivåer. iutveckling, föräldrarnas stöd skol-olika tidigaalla Barnets

på högstadiet, gymnasievalet,grundskoletiden, tillvalunderarbetet samt
övergången tillfällen finns potential förvid alla dessatill högskolan: en

utbildning.socialtminska sambandet mellan ochatt ursprung

Övriga uppväxtvillkor7.3

föräldrarnas inkomst, social-7.2 vi betydelsenavsnitt studeradeI av
dimensioner ärutbildning för snedrekryteringen. Dessaoch cen-grupp

sågsstudier. Längesociala selektionen till högrei analys dentrala aven
avståndet viktigt, dettageografiska likadock det antog att spe-mansom

småfrån faktoreromständigheter. Geografiska kandrabbade barnciellt
också konkurrerande uppväxtvillkorsocial bakgrundmedettses som

socioekonomiska karakte-lika viktigt föräldrarnaskanske är det som-
frågor etnicitet tillristika Samma kan ställas och barntyp om en-av

påverkasådana socialaFör första: faktorer densamföräldrar. det kan
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snedrekryteringen, kanske invandrare SOUoch skilsmässor 1993:är 85attgenom van-
ligare i arbetarklassen För det andra: har etnicitet Kapiteloch ensamförälder- 7
skap skiktningsprinciper kanske börjat bli lika viktigasom nu som
klassursprung eller ekonomiska faktorer

I detta avsnitt analyseras först betydelsen geografiskt avstånd av-av
snitt 7.3.1, därefter utbildningschanserna för andra generationens in-
vandrare 7.3.2, och sedan motsvarande situation för barn till ensam-
föräldrar 7.33. Avslutningsvis skall fråganvi studera vilken relativ
vikt olika uppväxtvillkor förhar skolprestationer och utbildningsval
avsnitt 7.3.4 är kanske inte föräldrarnas sociokulturella bakgrund-
längre den viktigaste

7.3.1 Geografiska faktorer avståndskänslighetoch

avståndetDet geografiska till sågshögre skolor traditionellt, tillsammans
förhållanden,med ekonomiska det största hindret övergångför tillsom

högre utbildning jfr avsnitt 3.2.4. Landsbygdens långaungdom hade
avstånd ocksåoch ofta höga kostnader övervinna för vidareatt tillatt
läroverk och universitet. Genom småfolket oftaatt bodde landsbyg-
den eller i mindre läroverk tordeorter utan detta ha bidragit till ökad
social snedrekrytering.

Det är vanlig tanke det avståndetgeografiska ocksåatt förstärkeren
den sociala snedrekryteringen lägre socialgrupperatt ärgenom mer av-
ståndskärtsliga än högre.6° Eftersom barn i klass I har ekonomiska re-

till inackordering dåoch derassurser utbildningsaspiratio-resor, m.m.,
är höga, de nästan inteantar allsatt kommerner berörasman att av

långa avstånd till högre skolor. I historisktett perspektiv förmodasmer
speciellt jordbrukare åatt och arbetare, andra sidan, mycket sällan kun-
överkomma de kostnadernat studier inneburit, delvissom ortannan

därför barnens arbete och inkomsteratt behövts för familjeekonomin.
I studie för utredningen har Michael Gähleren och Martin Hörnqvist

analyserat betydelsen avståndet till närmaste realskoleort förav sanno-
likheten genomgå realskoleutbildningñlatt Studien påär gjord basis av
levnadsnivåundersökningarna och inkluderar födelsekohorterna 1915-
1941. Vad avståndetbetyder för övergång till realskolan Resultaten vi-

väntat, påtagligdet äratt fördel påsar, som bo realskoleorten.en att
Även kontrollerat för det faktum barn frånkommer sådanaatt stä-som
der oftare har föräldrar är välutbildade och har tjänstemanna-som som
jobb, deras sannolikhet realexamen nåatt eller högrevar ta utbildning

Övergångssannolikheternabetydligt större än andra barns. sjunker se-
dan med växande avstånd, i avtagande takt barn växtemen en som-

frånmil närmaste realskola gick överupp ien ungefär lika hög ut-
sträckning de hade avstånd.milstresom som

50 årsSe 1968 utbildningsutredningt.ex. U68 Debatt 1969.sid 48.
61Gähler och Hörnqvist 1993 i Eriksen och Jonsson 1993a.
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Social bakgrund

bakgrundefter socialutbildningAndel med realexamen eller högreFigur 7:6
avstånd födda 1915-41.realskola. Personertill närmasteoch

års levnadsnivåundersökning.1968Källa:

7:6 vi-då avståndskänsligheten bakgrund Figurmed social IVarierar
nått ellerfrån realexamenfem olika sociala klasserandelen somsas

Påavstånd realskola. grundtill närmasteutbildning vid olikahögre av
totaltgöras för mindre urvalkunnatanalyserna bara ettatt personer

socialamåste tillhörandetjänstemän redovisas472, alla sammasom
orten,klass Avståndsindelningen dvs. finnsär 0 realskolakm

20längre än km.0,5-20 km, samt
från tjänstemannahemrealskolefrekvensen för barnNär vi studerar

framgår möns-I-III längst till vänster i figurende staplarna etttre --
ifrånavståndskänslighet. närmaste realskola dennalängreJuter av

ävenrealskoleutbildningsällan fickväxte desto de omupp, mergrupp
Förhållandetavståndet. li-ilitet för längstabastalet är det stort settser

IVab kvalificerade arbetareföretagare ochför barn tillkadant ut egna
återfinner mönster för till jordbru-VI. vi inte detta barnOväntat nog

VIIIVcd tycks faktisktokvaliñcerade arbetare dessakare och vara-
avståndet.opåverkade därmultivariat analys, kon-helt Inästan enav

födelse-utbildning intervjupersonensinförs för föräldrarnas ochtroller
avståndskäns-framstårår, minstbarn till okvaliñcerade arbetare desom

någotPå osäkra, dedet lilla urvalet är dessa resultatliga. grund menav
ifrågasätta avståndskänslighetenhypotesenstarkt för vi börtalar attatt

svårast.ekonomisktär större bland de samhällsklasser har detsom

52 Författar-främst omfattningen kodningsarbetet.Restriktionerna beror av
avståndet frånindividvarit för varje enskildhar mäta uppväxt-atttvungnana

intervjufor-angivits i klartext isom, tillsammans med kommun och län,orten
lågår,individen denna.muläret och den realskola 13när närmastsom, var
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Det kan värt poängtera SOUresultaten i 1993: 85Figur 7:6 inteatt kanattvara ges
odelat positiv tolkning för från små Kapitelbarn omständigheter. Tvärtom 7en

kanske den rimligaste slutsatsen är för dessa barn realskolestu-att var
sådier otänkbara det inte hjälpte deatt hade skolan inom räck-ens om

håll. frånFör barn lite privilegierade sådanfamiljer kunde när-mer en
het betyda rätt mycket. De allra privilegierade är tyvärr för litenmest en

för urskilja, det kan teoretisktatt mycket väl tänkasgrupp sett attmen
avståndetde är okänsliga för därför gårnästan alla vidare i skolan,att

liggerdenoavsett var
Tolkningen resultaten i starka restriktioner innebärtermerav ovan av

övergånggenerellt ökad till högre utbildningatt skulle kunna ändraen
relationen avståndskänslighet.mellan social bakgrund och Det kan t.ex.
tänkas övergångenden markanta Ökning tillatt sekundär utbildningav

tillbarn okvaliñcerade arbetare erfarit i kohorterna födda eftersom
dem analyserats här 1941, främst kommit stadsbefolkningen tillsom
del. Vi kan indirekt pröva årskullarnadetta, studie 1943-genom en av
1973, gjorts för utredningen. I denna påanalyserar Helen Drylersom
basis utredningens högskolematerial, övergången till universitetsstu-av
dier i samband med högskoleetableringarna i Linköping, Luleå och
Östersund Studien utförligt i avsnitt 8.3.4.presenteras Det resul-mer

är intresse här, avståndskänslighetenärtat till högreatt utbild-som av
ning inte verkar skilja sig mellan sociala klasser när högskolaen ny-
etableras och sedan expanderar förändras övergångs-inteort,en
sannolikheterna till universitetsstudier för de arbetarbarn väx-mer som

där än för frånbarnen tjänstemannahem.te upp
Den tredje analysen vi vill anföra, visar hur den sociala snedrekryte-

ringen varierar mellan uppväxtortens tätortsgradå Vi gjorthar indel-en
ning i residensstäder, övriga universitetsstäder, övriga städer med fler än

invånare,50 000 med mellan 10 000 invånare,och 50 000orter samt
samhällen med mindre än 10 invånare.000 Om det nå-skulle föreligga

samspel mellan uppväxtort ochgot samhällsklass borde den sociala
snedrekryteringen främst till högre studier större mindre ortervara
och vice versa.

l Tabell 7:6 visas hur stark den sociala snedrekryteringen är i olika
i början 1990-talet, förortstyper val allmän eller särskild kurs,av av

teoretisk gymnasielinje, högskola, traditionell universitetsutbildning,
prestigeutbildning65respektive framgårSom är den sociala snedrekryte-

ringen mycket likartad i de olika Vi någotkan inte urskiljaortstyperna.
systematiskt mönster, möjligen såär det rekryteringen till högskoloratt
och universitet är beroende påsocial bakgrund övriga universi-mer av
tets0rter.

53 Ett visst empiriskt för förhållandetstöd mellan samhällsklassatt och
avståndskänslighet skulle ha omvänd U-form Fasth 1980 i analysen gesav enuniversitetsplaner.av
54Dryler l993b i Erikson och Jonsson l993a.
65Social bakgrund föräldrarnasutgörs dominerande sociala klass och derasav
högsta utbildning. sambandsmåttSamma används i Figur 6:3 och 6:4 ochsom
förklaras i i Kapitel5not
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SOU 1993: 85Tabell 76
övergång tilloch vidvid val allmänsärskild kursSocial snedrekrytering av Kapitel 7avgångna från grundskolan 1988-eftergymnasiestudierteoretiska ortstyp

övergång föddaefterhögskolealternativ,till olika1992, vid ortstypsamt
1962-66. Sl-materialet; Högskolematerialet.Källa: rskurs

social snedrekryteringGrad av

2-år Univ PrestAS Teoret
linjekurs högskOrtstyp gymn

0.41 0.45 0.47Residensstäder 0.35 0.40
Övr. 0.44 0.48 0.49Högskorter 0.34 0.39
Övriga 0.42inv. 0.38 0.39 0.42städer 50 000 0.37

0.46000 0.35 0.38 0.39 0.43Orter 10 000-50
0.470.34 0.38 0.41Orter 10 000 0.36

mindreför snedrekryteringen skulle störretalarInget att or-vara
avståndär till högre utbildning. Sammantagetdär oftast längredetter,

någrabelägg för inte existerar socialavi vi har starka detattattmenar
avståndskånslighet studier.för rekryteringen till högreskillnader i

avståndskänslighetenalltså stöd förfinner inget antagandetVi att
skilja sig sociala klasser. Därmed är troligen inte denskulle mellan geo-

sociala snedrekryteringen. Dettafaktorn särskilt viktig för dengrafiska
växer i olika delar landet,betyder naturligtvis inte barnatt som upp av

utbildningschanser tvärtom skiljereller olika hari ortstyper, samma -
den sig ganska markant.

för utredningenrefererade Gählers och Hörnqvists studieVi ovan
realskoleövergångar vanligare förvisade betydligt demattsom var som

påpå giort, baseradebodde realskoleorter. I andra analyser vi ULF-
levnadsnivåundersökningarna, framgår uppväxtortensmaterialet och att

påverkar övergången högre ärtätortsgrad till studier det landsortsbe--
folkningen släpar efter storstadsborna är välutbilda-och mestsom som
de.66 uppväxtortstyp minska över tid.Totalt verkar betydelsensett av

levnadsnivåmaterialet pådock inte harDrylers analys tyder dettaattav
avståndskänslighet villkorminskad göra är andramed detatt snarare-

barnantal.67utjämnats ochmellan stad landsbygd, t.ex.som
då faktorer för gymnasieval ochbetydelse har geografiskaHur stor

övergång universitetsutbildningar idagtill traditionella Ett antal stu-
våra se nedanSCB,dier, främst publicerade liksom analyserav egna

gårandelen är olika mellan oli-visar klart vidare i skolsystemetatt som
förvånande såregioner. är är fallet; den sociodemo-ka Det knappast att

grafiska sammansättningen befolkningen, yrkes- och näringsstruktu-av
närheten till högre utbildning skiljer sig markant mellansamtren

56 l993a i Erikson 19933.Dryler och JonssonSe
57 1993a.Dryler
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Stockholm och Gotland för exempel.53 SOU 1993:lite 85Men huratt ta ett extremt
är de regionala skillnaderna när vi kontrollerar Kapitelstora för befolkningens 7

dvs. föräldrarnas sammansättning vad gäller utbildning och yrke Ge-
göra länsvisa årskursanalyser tillvalen iatt gymnasievalen,nom av

övergången till universitet för födda 1962-66samt därvidochpersoner
hålla konstant för föräldrarnas yrke utbildning, påoch kan vi svar

återståendedetta. Den variationen mellan länen kan kanske hänföras
avståndettill till högre utbildning. I Tabell 7:7 visas resultaten.

Tabell 7:7
l de vänstra kolumnerna a visas statistiskt signifikanta länsvisa avvikelser
från riksgenomsnittet för årskursval allmänsärskild kurs i val teore-av av

övergångtisk linje i gymnasiet; till högskola, alltsamt kontrollerat för yrkes-
och utbildningsfördelningen föräldragenerationen.i I de högra kolumnerna b

gårvisas andelarna särskild kurs, teoretiskt gymnasium, respektive tradi-som
tionellt universitet, efter län.

ÅrskursKälla: 9-materialet; Högskolematerialet.

frånAvvikelser riksgenonunittet

Särskild Teor Univer-
kurs sitetgymn

Län a b a b a b

Stockholms .05 59 .37 56 .05 22
Uppsala 11 53 47 .32 23-.Södermanlands 52 -.07 40 15
Ostergötlands -.06 51 42 16
Jönköpings 13 49 40 15-.Kronobergs .07 52 11 38 16-.Kalmar 46 -.48 26 15
Gotlands 47 -.27 32 -.30 12
Blekinge 50 38 14
Kristianstads .29 55 37 .09 16
Malmöhus .05 53 .06 43 .26 21
Hallands .17 54 .18 43 .12 17
Göteborg Bohus 14 48 .14 43 17 20o -. .Älvsborgs .06 52 .24 45 16
Skaraborgs 50 -.09 37 14
Värmlands 51 41 14
Örebro .18 54 40 15
Västmanlands .09 52 38 10 15-.Kopparbergs 19 47 -.24 36 -.25 12-.Gävleborgs 19 44 38 14 13-. -.Västernorrlands 52 .20 47 16
Jämtlands 50 42 15
Västerbottens 52 41 .10 18
Norrbottens 10 47 .15 41 15-.

Vi finner överlag inga starka regionala frånavvikelser riksgenomsnit-
De ibland rätt länsvisatet. skillnaderna övergångistora absolut förkla-
huvudsakligen den sociala utbildningsmässigaoch fördelning-attras av
i föräldragenerationen åt.skiljer sig kvarstår någraDet dock intres-en

Så53 hade bland föddadem 1962-1966,och i Stockholms län, 22%uppvuxna capåskrivits in traditionellt universitet, medan motsvarande andel i Gotlands
län 12%. Kopparberg, Gävleborg och Blekinge ligger lågt,likanästan medanvar
Uppsala, Malmöhus och Göteborg ligger i närheten eller Stockholmsöver an-del.
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1993: 85SOUdär finnssamtliga län dettydligaste äravvikelser. kanskeDen attsanta
Kapitel 7Göteborg och Bohus-Malmöhus,universitet Stockholm, Uppsala,ett -

fler skrivs inavvikelse, dvs.uppvisar positivlän, Västerbottensamt en-
universitetsstädernanäralän. Vissa län liggeri dessahögskolan som

också inskrivna.Kristianstads relativt hög andelHallands och har en
några valavvikelserna vad gällermönster iinte finna tolkbaraVi kan

länDäremot är detteoretiskt gymnasium.särskild respektivekurs treav
övergången relativthögre utbildning ärtillutmärker sig attsom genom

Norr-låg. VästmanlandGävleborg ochgäller Gotland, Kopparberg,Det
också låg övergång värde inte ärtill högskola, även dettabotten har om

någrasäkerställt. län andraDessa har knappaststatistiskt gemensamma
låga övergång till högre utbildninggotlänningarnasVidrag. kan anta att

på avståndetrestiden, gälla gävleborgarnadetta kan knappastberor men
från län.Västmanlandstroligen inte de Kopparbergs ochhelleroch

är annorlundanäringslivsstrukturenskillnadernaKanske beror att
så störredet ärsociala klasser vi definierar,även inom de t.ex. att en an-

basindustrif9inomdel jobbar tungsom
utbildningsmäs-idagSammanfattningsvis tycks det fortfarande vara en

avstånd frånpå långt högre skolor, ochsig växanackdel mot-att enupp
från Vi finner dock ingafördel universitetsorter.svarande kommaatt

avståndgeografiskt skulleför effektbelägg antagandet dennaatt varaav
styrka för skilda samhällsklasser.olikaav

Andra generationens invandrare7.3.2

för generationens in-livschanserna i Sverige andraNär vi vill studera
motgångar,framgångar, i utbildningssys-är eller kanskederasvandrare

så etnicitet i Sverige liksom i vissa and-centrala. Kanske är dettemet att
håller på skiktningsprincip kan kon-länder utvecklas tillatt somenra

inledningsvis är intemed social klass Som vi nämnde det barakurrera
diskriminering invandrare ärsociala orättvisornade med mot somen

också effektivitetenviktiga beakta; vi kan den samhälleligaattatt anta
får änsjunde barn lägre utbildning vadblir lidande uppemot vartom

ocksåförmåga. i avsnitt sökahanshennes Vi skall dettamotsvararsom
påverkafrågan den sociala sned-besvara betydelsen etnicitet kanom av

frånOm oftare utbild-rekryteringen. exempelvis invandrarna kommer
invandring medföraningsmässigt missgynnade ökadkangrupper en

inträffa sociala selektio-snedrekrytering; denstörre sak kan omsamma
invandrade föräldrar än till svenskfödda.är större bland barn tillnen

avsnittutbildning nämntsTidigare studier etnicitet och harav som
gårfrågan säm-3.2.6 bättre elleri inte kunnat detstort sett svara om

svenskfödda föräldrar.invandrarnas jämfört tillför barn med barnre
någon skillnadDe resultat finns indikerar det inte äratt storsom

59 finns effekt i skogs-Vi skulle kunna det växa ettt.ex. anta att attav uppen
då för Västerbotten och Norrbot-län, vilket kompenseras Värmland, Jämtland,

finns universitetsutbildning.det där högskolor med längreten attgenom
7° förälderfödda 1965-69 det 15% har minstl kohorterna ärär ca som en som
född Sverige.i land änannat
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SOU 1993: 85barn till invandrare näroch svenskar kontrollerar för bakgrunds-man
faktorer. Kapitel 7Det är dock vanskligt siguttala invandrareatt om gruppen

homogen kategori vi hur olika invandrargrupperna ärvetsom en -
sinsemellan. Därför är nödvändigtdet skilja mellan barn till invand-att

från olika länder och Världsdelar, vilket i de flesta undersökningarrare
varithar omöjligt än för de allra vanligaste invandrarländerna.annat

Utredningen gångenhar ställt datamaterial för förstaettsamman som
gör det möjligt tillstudera barn invandrare olika nationalitet ochatt av
samtidigt kunna kontrollera för olika aspekter familjebakgrunden.av
Materialet tidigare beskrivet 4.1.1i avsnitt används för analysernasom

bestårnedan i praktiken samtliga i Sverigebor födda 1953-70av som
innehålleroch bl.a. uppgifter föräldrarnas hemland, klasstillhörig-om

het och utbildning uppväxtfamiljens sammansättning. Analysersamt
detta material Tillnedan. största delen baseras depresenterasav en

har författats Similä.72utredningen Mattiuppsats som av
Vi kan börja genomgåmed konstatera sannolikhetenatt att att tre-en

fyraårig påteoretisk linje gymnasiet respektive traditionell universitets-
utbildning för tvåär lägre barn har utlandsfödda föräldrar än försom

tvådem med svenskfödda, medan den för barn till svensk- ochen en
någotutlandsfödd förälder åldersgruppenär större. föddaIsnarast

sålunda1953-70 tvåhar 24 barn infödda föräldrarmedprocent av ge-
nomgått längre teoretiska gymnasielinjer och födda 1953-64dem harav
6 årtagit universitetsexamen t.o.m. 1989.procent Motsvarandeen an-

tvådelar för barn med utlandsfödda föräldrar är 22 och 5 ochprocent
för dem inföddmed och utlandsfödd är 28procenttalen ochen en

Låt tvårelatera skillnaden mellan barn med svenskföddaoss nu re-
tvåspektive utlandsfödda föräldrar till den sociala snedrekryteringen. Vi

börjar med i Tabell 7:8 studera gymnasie- och universitetsexami-att om
åtskiljer sig mellan andra generationens tvåinvandrare och barn tillna

infödda föräldrar, när vi kontrollerar för bakgrund.social
tvåTabellen visar viktiga resultat. För det första är skillnaden mellan

barn inföddamed respektive invandrade föräldrar obetydlig i jämförelse
skillnadenmed mellan barn med olika sociala För det andraursprung.

har barn till invandrade föräldrar generellt högre utbildning när visett
gör jämförelsen inom sociala klasser. Skillnaderna är inte uppseende-
väckande, de uppträder för samtliga klasser när det gällermen gymna-
siestudier tvåföroch alla i analysen universitetsexamina därutom av -
är dock differenserna små.överlag

71 återigenDet bör betonas materialet avidentiñeratär och enskilda län-att att
frånder vilka måttliginvandringen till Sverige eller liten inte finnsär särredo-

visade, enligt normala utlämningsprinciper vid SCB. Utredningen har endast
fått tillgång till totalmaterialet i form.aggregerad
72 SimiläSe 1993 i Erikson och Jonsson 1993a.
73 Vi någotkommer oegentligt skilja mellan invandrade och inföddaatt

Mångasvenskar. dem vi betecknar invandrade i själva verketär ärav som som
födda här, däremot har de ingen förälder född i Sverige de barn harsom som-utlandsfödd och svenskfödd förälder räknas infödda. Framställning-en en som

här skulle bli hopplöst klumpig vi inte tillät denna oegentlighet.en om oss
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851993:SOU7:8Tabell
1953-70föddasvenskarinfödda som ge-respektiveinvandradetillAndel Kapitelbarn 7

uni-har1953-64föddatrefyraårigt gymnasium, samtteoretiskt somnomgått
bakgrund.socialefteruppdelatversitetsexamina,

Högskolematerialet.Källa:

Universitet3-4-år gymn

lnvSvfSvf InvbakgrundSocial

27255958tjänstemänHögre 141242mellannivå 39Tjänstemän
1093430tjänstemänLägre 662722företagareEgna
452019Jordbrukare
441915Kvalificerade arbetare
331412arbetareOkvaliñcerade

562224Alla

två in-hafördelalltså att7:8 det snarastattTabell ut vara enI ser
invandrareVichimär. attvetkanDettaföräldrar.vandrade envaranu

kunska-sinasvårt omsättadiskriminering har attbl.a.skälolikaav -- arbetsmarknaden. Dehumankapitalsittfärdigheterochper
lägredärmedochyrkenkvalificeradenå mindresåledeskommer att

kanskeochutbildningderasän vadpositioner motsvararsociala som
föräldrarnasärkonstateradeSom viockså kompetens.allmänna ovan

vi kanochskolan attsig i antaklararbarnenviktig för hurutbildning
utbildningsnivå högre änärgenomsnittligaföräldrarnasinvandradede

ocksåalltså kontrollerabehöverViklass.socialvarjeinomsvenskarnas
logis-multivariatvi igörDetanalysen.utbildning iföräldrarnas enför

ensam-sammansättningfamiljensockså inkluderarregressiontisk som
socialafödelseår, föräldrarnasmedborgarskap,bl.a., kön,föräldrar

utbildning.fadernsklass, samt
två invand-medungdomarutsträckningframgår i vilken7:9TabellI
hjälpmednär viutbildning,högretillfortsatt av enharföräldrarrade

bakgrund.medandramedjämför demmodellstatistisk samma

7:9Tabell
respek-gymnasium,trefyraårigt teoretisktobligatoriska,denöverUtbildning

från ländernanordiska samtdeinvandrareblanduniversitetsutbildningtive
inföddablandutbildningförhållande motsvarandetillfrån länder, iövriga

fd-kön,familjesammansättning,fbrkontrollmedchanserRelativasvenskar.
Endastutbildning.ochklasstillhörighet personerföräldrarnasdelsekohort,

1953-64.åren för universitet1953-70födda Sverigei
Högskolematerialet.Källa:

3-4-årigt Universitetobl.Mer än
gymnasiumutbildningFöräldrarnas ursprung

0.831.000.89invandrareNordiska
1.191.531.06invandrareOvriga
1.001.001.00svenskarinfödda

kanomedelbartintehemlandetiutbildningarnaturligtvis74 skälAndra är att
språksvårigheter.juristutbildning,miljö t.ex.främmande samtianvändas en 233



När jämför frånbarnman sociala bakgrund fortsätter SOUsamma barn till 1993: 85
invandrare från de nordiska länderna till utbildning efter grundskolan Kapitel 7
och universitetsexamen någottar i mindreen utsträckning än infödda
svenskar. Skillnaderna är dock inte särskilt Barn till övriga in-stora.
vandrare tenderar däremot erhållaatt utbildning än de inföddamer
svenskarna när vi kontrollerar för deras sociala bakgrund.

Om vi genomför analys där vi även inkluderaren ungdomar själ-som
är födda utomlands finner vi påtagligva effekt invandringsålder.en av

Ungdomar själva invandrat tenderar mindresom utbildning än andra
generationens invandrare och äldre de när de kom till Sverigevar
desto mindre utbildning får de.

Som kategori uppvisar alltså andra generationens invandrare från
utomnordiska länder bättre än sämre utbildningskarriärersnarare än
barn till svenska föräldrar. Gäller dådetta alla invandrargruppen eller
finns någradet kanske där nårungdomar högre utbildningsnivåer
Som förväntat är skillnaderna mellan olika invandrarkategorier.stora I
Tabell 7:10 visas hur de relativastora chanserna är för barn, farvars

frånkommer land än Sverige,ett annat fortsätta efteratt grundskolan,
genomgå trefyraårigt gymnasium respektive frånexamineras tradi-en
tionell universitetsutbildning. Dels redovisas de relativa chanserna för
alla i invandrargruppen när jämför dem med alla svenskar A,man
dels när multivariat analys jämförman genom demen med infödda
svenskar med familjesammansättning, kön,samma födelsekohort och
där föräldrarna har klasstillhörighet och utbildning B.samma

Skillnaderna mellan dem frånkommer olika länder framgårsom av
tabellen, alla länder relaterar till barnmen far föddes i Sverige förvars

underlätta jämförelsenatt har denna inkluderats isenare tabellengrupp
med värdet 1.0. Att Grekland har relativ chans 1.71 fören om gymna-
sieutbildning innebär barn, faratt kommer därifrån i genomsnittvars

gångerhar 1.71 så hög sannolikhet genomgåatt längre teoretiska linjer,
än inte göra det,att jämförtsnarare med barn med uppväxtför-samma

hållanden far kommer från Sverige.vars
Analysen, värdena i B-kolumnerna,som kontrollerarger alltså för en

faktorerrad är relaterade till utbildningsframgång,som nämligen föräld-
klass, faderns utbildning, familjesammansättning,rarnas kön års-samt

kull. Det vi främst bör när vi läsernotera tabellen är denna analys,att
liksom den förra, gäller barn fötts i Sverige. Det är rimligsom jämfö-en
relsepunkt eftersom dåvi sätter fingret betydelsen föräldrarnasav ur-

påoch inte miljöbetingelsersprung under de första formativa åren i ett
barns liv. Samtidigt är det naturligtvis så mångaganskaatt invandrar-av
barnen 40 dem tvåmedprocent utländska föräldrar,av 7 procent av
dem med utländsk och svensk förälderen faktiskt komen till Sverige
när de år eller äldre.ettvar

75 Chansen dvs. oddset för exempelvisatt universitetsexamenta likaär medandelen sådantagit divideradsom meden andelen inteexamen har gjortsomdet. Korsprodukten, vilken är det sambandsmått används i Tabell 7:10, ärsomlika med kvoten mellan chansen för respektive land dividerat denmed för Sve-rige. Se vidare avsnitt 1.2.2.
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SOU 1993: 85Tabell 7:10
trefyraårigt gymnasieutbildningteoretisktobligatoriska,denUtbildning över Kapitel 7förhållandefrån tillländer iolikauniversitetsutbildning bland invandrareoch

Ainfödda svenskar. Relativa chanserbland utanutbildningmotsvarande
för famiüesammansätt-med kontrollbakgrundsfaktorer och Bförkontroll

utbildning. Endastföräldrarnas klasstillhörighet ochiödelsekohort,ning, kön,
åren för universitet 1953-64.1953-70födda i Sverigepersoner

Högskolematerialet.Källa:

3-4-årigt Universitetobl.Mer än
gymnasiumutbildning

BB Aursprungsland B AAFaders

1.53 2.27 1.911.07 1.811.09Polen
2.03 1.491.94 1.531.31 1.18Baltikum

1.19 1.91 1.490.74 1.30Latinamerika 0.85
0.75 1.470.88 1.710.62 0.78Grekland
0.60 1.260.64 0.59 1.160.55Turkiet

Övriga Östeuropa 1.161.28 1.491.16 1.05 1.57
1.131.67 1.12 1.961.07 0.70Afrika

Övriga 1.40 0.90 1.060.97 0.89 1.27Sydeuropa
1.001.00 1.00 1.001.00 1.00Sverige

1.51 0.99USA 0.91 1.70 1.15inkl. 1.24Västeuropa
0.96 1.18 0.980.90 0.84 1.12Norge

1.73 1.11 2.01 0.94Oceanien 1.17 0.75Asien +
0.59 0.881.06 1.12 1.08 1.64Jugoslavien
0.53 0.870.95 0.69 1.02Finland 0.82
0.62 0.710.60 0.69Island 0.61 0.64Danmark +

från modell B.rangordnade efter universitetsparameternNot: Länderna är

invandrade mellan ochär för demEnligt analysen chansen ettsom
trefyraårigt än förårs ålder 25 lägregymnasium cirka procentattsex

för universitetsexamen är det ingen skill-födda i Sverigedem ärsom
minnet.lämpligt ha detta iläsningen Tabell 7:10 är detnad. Vid attav

på 7:10, vill sägavärdena i A-kolumnerna i Tabell detvi förstOm ser
till fäderbruttojämförelse, vi barngör vi kunde kallavad attseren

från några utbildningsmâssigt. gäl-länder förefaller förfördelade Det
Ävenfrån Grekland. deTurkiet, Danmark, Finland ochler särskilt dem

nårfrån utsträckning fram till universitetsstudier.Jugoslavien i litenf.d.
förvånansvärt till högrefortsätter i hög gradfall ungdomarnaI andra ut-

från i gamla kom-gäller, bland andra, dem länderna detbildning. Det
Östeuropa, från Latin-Västeuropa, Asien ochmunistiska liksom dem

högre.vad gäller teoretiska gymnasiestudier elleramerika
sannolikhetenär emellertid ordnade efter bar-Länderna i tabellen att

får bakgrundsfaktorerna. göruniversitetsutbildning, givet Det attnen
Turkiet högt i tabellen.Grekland kommer ganskabland ochannat upp

påuppenbarligen föräldrarna ofta har arbeten arbeta-Det beror att som
utbildningtjänstemän, samtidigt de oftare väljer högreeller lägre somre

föräldrar i motsvarande sociala klasserän infödda svenskar medvad
frångör.76 från västliga industriländerna liksom AsienFör ungdomar de

vår75 förrädiska användning beteckningen infödda, den in-litetObservera av
föräldrarna föddes i land Sverige. l tabellerna 7:9nebär ingen änett annatatt av

egentligen infödda, i meningen själva födda i Sverige.allaoch 7:10 är
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Oceanienoch vi i stället den fåreffekten. SOU 1993:De i genomsnitt 85motsattaser
högre utbildning än vad barn till infödda får,svenskar Kapiteldet förefal- 7men

påler bero deras föräldrar ofta tillhör högreatt samhällsklasser och ofta
har högre utbildning.

Skillnaderna mellan ländernas värden för olika utbildningsnivåer i
Tabell 7:10 är Såanmärkningsvärd. hör exempelvis barn till invandrare
från Latinamerika, Grekland och Turkiet till dem i störst utsträck-som
ning har tagit universitetsexamen, i minst utsträckningen men som
fortsatt efter grundskolan. Det finns rimligtvis flera olika orsaker till
dessa skillnader. Till del bör de bero invandrarna har kommitatten
i kontingenter högstmed olika sammansättning. också måsteVi kanske
räkna med invandrargruppema flera skälatt är polariserade änav mer

infödda svenskar. Det kan betyda det inomgruppen vissa invand-av att
finns rätt andel svårtungdomarstor harrargrupper finna sigen attsom

till rätta i det svenska samhället och därför mångarelativt hopparatt av
efter grundskolan. Men samtidigt finns relativt sköt-storen grupp av

och ambitiösa ungdomar med utbildningsaspirationer,samma därstora
många går vidare till universitetsstudier.

Mönstret länder ligger högt lågtrespektive i Tabell 7:10 ärav som
möjligen oväntat framstårdet bland barn till invand-annat som om-

med kultur liknar den svenska och ofta språkbesläktatrare en som ett
är förfördelade utbildningsmässigt.mest Speciellt noterbart är de ex-

låga värdena för barntremt till danska invandrare, ocksådet kanmen
tyckas konstigt barn till svenska föräldrar förmåratt inte utnyttja det
övertag ändå måstedet innebära befinna sig kulturellatt hemma-
plan. dåHur skall förståsresultaten förklarasoch

måsteFör förstadet vi igen understryka resultaten i B-kolumner-att
härrör från statistisk modell där vi kontrollerat förna flertal bak-en ett

grundsfaktorer. Att barn till grekiska föräldrar universitetsexamen itar
högre grad än svenskar med liknande socialt skall motursprung ses
bakgrund jämförelsen i praktikenatt främst gäller arbetare eftersomav
de flesta grekiska invandrare har arbetaryrken. I denna gårkategori
barn till grekiska föräldrar oftare vidare i skolsystemet än svenska. To-
talt börjar emellertidsett relativt barn till grekiska invandrare vid
universitet, framgårvilket kolumn A.av

För det andra är det troligt det finns selektionseffekteratt inblandade,
möjligen förklarar svenskarna så lågt.hamnarsom att Invandrare tende-

positivt selekterade,att dvs. de är ofta änrar genomsnittligtvara mer
dugliga, ambitiösa, och möjligen förmögna; sådanadet är just faktorer

får dem kunna lämna sina hemländer,att iblandsom flyktingar.som
Det är inte oväntat vi i Tabell 7:10 finneratt östeuropeiskaantal län-ett
der i Därifrån har vågortopp. det i olika kommit politiska flyktingar

i sina hemländer ofta varit aktivt samhällsinriktadesom välutbilda-och
de. Det är naturligt de i sitt hemlandatt har höga aspirationer förnya
sina barn och förutomde motivation ocksåatt kan förmedla kunskaper
och färdigheter. Dessutom mångahar dem haft litet hoppav attom

återvändakunna hem, vilket kan ha inneburit de än andra in-att mer
vandrargrupper på sig tillsatsat att liv i Sverige.ettanpassa

236



SOU 1993: 85får hög-invandrarungdomarleda tillkanfaktorYtterligare attsomen
Kapitel 7valet mel-Iförvärvsarbete.svårarede harär ettutbildning attomre

bådemånga infödda ochväljerstuderaarbetslös ochlan attatt vara -
in-större förärarbetslöshetsriskenOmstudier.svenskarinvandrade -

får hög-många bland demrelativtleda tilldetkanvandrarungdomar att
ovanstående stude-analysvi iviSamtidigt börutbildning. attnoterare

vi inteinnebärinskrivning, vilket attoch inteuniversitetsexamenrat
föränsysselsättningsomstuderarfått med dem en ex-snararesom

amen.
invand-främstvivåra grannländer har typFrån nordiska annan aven

geografiska närhetendenSjälvaarbetskraftsinvandring.nämligenring,
görspråkliga barriärernafinnarnautom försmå kulturella ochdeoch

Kanskebetydligtärantagligenimmigranterselektionen svagare.att av
så detselektion,finnas t.ex. attperiodervissa motsattunderkan det en

Enflyttar.hemländersvårt sinaiarbetehaft annanär de att somsom
skulleinvandrarenordiskatilllåga förvärdena barnanledning till de

utbildninghögreskallderas barnönskardekunna attatt somvara
gymnasietbörjaskallnär barnenhemländeråtervänder till sinafaktiskt

återmigration skullefår selektivfall videttauniversitetet. Ieller somen
7:10.77Tabelliresultatenförklarakunna

högreoftareinvandrarenår generationensandraSammanfattningsvis
fråndemvi jämförnärföräldrar,svenskföddatillän barnutbildning

är dock den-snedrekryteringensocialabakgrund. Densocialliknande
medfördettaför andrainvandrarbakgrundför dem med somsamma -

huvudfrågeställning.vårnågon faktor förviktigäretnicitet inteatt
föd-urvalsigvåra studier baserarbör ettVi personeratt avnotera

vi i Tabelluniversitetsexamen, görvilketför att1953-641953-70da
Sverige födda bar-iutbildningskarriåren för deinte har analyserat7:10

förhål-indiciuminvandrare. Ett1980-talens atttill 1970- ochnen
föddaärinvandrarbakgrundmedungdomargällerävenlandena som

årskurs 9-ma-från utredningensfår analyservi dock1976och1975 av
årskullar högha be-i dessasig ävenvisartill invandrareterial. Barn en

förkontrollerar dennärutbildningtill högrefortsättanägenhet att man
andelarrelativtbakgrunden. sigvisarDärutöver det storaattsociala av

mångabostadsområden invandra-medfrån iliggerskoloreleverna som
gymnasielinjer.teoretiskatill längrefortsätterre

skilsmässobarnEnsamföräldrar och7.3.3

blivit vanligare, haroch separationerskilsmässormedl takt grupper-att
familjeri ombildadeensamstående barnföräldrar ochtillbarnna

i skils-skillnaderdå skolan Och kanivuxit.79 barnlyckas dessaHur
bakomliggakanskesamhällsklassernamässofrekvens mellan t.o.m. en

snedrekryteringensocialadendel av

ingår inte i analysen.naturligtvisemigrerat77 barnDe som
19933.Erikson och1993 i Jonsson73 EriksonSe

kommande.79 GählerSe
237



Tidigare forskning ipresenterad avsnitt 3.2.7 SOUtyder 1993:barn till 85att- -
mödrar generellt sämreensamma sett i skolan nårpresterar och Kapitelde 7att

lägre utbildningsnivåer än tvåbarn med föräldrar. Denna negativa effekt
frånvarande fäder absent fathers beror påav delvis möd-att ensamma
har lägre utbildning och sämre ekonomi, mångarar i fall har det imen

tidigare datamaterial gåttinte kontrollera för förhållanden.dessaatt
Därmed finns det, påpekade,vi alltid risk finnersom atten man en ne-
gativ effekt växa ensamståendemedatt mödrar ochellerav upp en nega-
tiv konsekvens skilsmässor i sig påkan bero selektionav änsom snarare
på egentlig kausal orsakskedja. En fråga ocksåen svår besva-annan att-

är det är skilsmässoma, alternativtra det faktumom barn tillatt- en-
samföräldrar har begränsat föräldrastöd,ett är problemet, ellersom om
det möjligen är konflikterna i samband med skilsmässan harsom en ne-
gativ inverkan på barnen.

Vi har haft möjlighet analysera gårhur detatt för barn erfaritsom
skilsmässor i flera datamaterial. I till utredningen visaruppsats Dry-en
ler frånresultat levnadsnivåundersökningarna demonstrerarsom en ne-
gativ effekt splittrad uppväxtfamilj genomgå trefyraårigaav att gym-
nasielinjerta studentexamen, också kontrollerat för föräldrarnas klass-
tillhörighet, utbildning, nationalitet och ekonomiska förhållanden även

de är mätta med otillfredsställandeom senare precision.3°
I underlagett förannat utredningen, baserad högskolematerialet,

analyserar Similä utbildningskarriären för barn till ensamföråldrar med
svensk respektive utländsk härkomst I Tabell 7:11 visas den beräkna-
de övergångarandelen till teoretiskt gymnasium respektive genomgång-

högskola för olika familjetyper, nären kontroller införts för föräldrar-
klassposition och utbildning.nas

Iabell 7:11
Overgång till teoretiska gymnasielinjer respektive från traditionellaexamenuniversitetslinier för barn till svenska respektive invandrade ensamfdräldrar,

övergångsamt motsvarande för tvåbarn med giftasvenska, föräldrar. Ande-
larna är beräknade utifrån logistisk konstanthålletmodell, för föräldrarnasen
klass, utbildning ålder.och barnens Endast barn födda 1953-70gymnasium,
respektive 1953-64universitet. Procent.
Källa: Högskolematerialet.

Familjetyp och nationalitet Teo Univgy ex
Två gifta, svenskfödda föräldrar 70.6 24.7Två gifta, utlandsfödda föräldrar 72.6 24.0
Ensamstående svensk härkomst 64.6mor, 21.7Ensamstående utländsk härkomst 66.7mor, 21.3
Ensamstående far, härkomstsvensk 63.1 17.8Ensamstående far, utländsk härkomst 65.2 16.2

30 Dryler l993b i Erikson och Jonsson 1993a. Splittrad uppväxtfamilj ärfrågan:mätt bådaBodde ni hos riktigagenom biologiska föräldrarera underhela uppväxttid, dvs. fram till det ni årfyllter 16
81 SimiläSe 1993, Tab. 5 i Erikson och Jonsson 1993a.
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851993:SOUärsig dessatvå föräldrargiftaframgår tillbarntabellen vareAv att -
Kapitel 7når högreutsträckninghögrenågot ilandii Sverige ellerfödda annat -

nå-dettycksDärvidlagensamföräldrar.tillän barn enutbildning vara
fans vi kun-ensamstående Sommedväxanackdelstörre att engot upp

något oftare vi-föräldrargår invandradetillbarnavsnittet,förraide se
familjetyp.utbildning, givethögretilldare

för barnutbildningschansernaanalyseramöjlighetbättreännuEn att
vidär bl.a.vårt årskurs 9-material,ensamstående skildaochtill ges av

inkomst,utbildning ochsamhällsklass,föräldrarnasuppgifterhar om
gif-tidigareföräldrarnasinformationdetaljeraddär vi haroch ommer

också studera barnså vi kandärtermål. är ävenMaterialet somstort att
helt aktu-ävennedananalysenVi medfäder.medbor engerensamma

1972-föddagäller barninformationeneftersomproblemet,bildell av
1988-92.gymnasiet mellantillsnedrekryteringenvi analyserar76, dvs.

trefyraåriga teoretiskaövergången tillhur7:12 visasTabell gymna-I
familje-Informationenfamiljetyper.olikamellansielinjer varierar om

huruvida bar-från år vi inte1985. Tyvärrhärrörsammansättningen vet
normalfamil-iej,föräldrar ellerbiologiskamed sinaihopbor mennen

vår referenskategori tordeärgifta vilkenärföräldrarnajen där en--
båda biologiska föräld-med sinabobarnenmajoritetmycket stor av

rar.33

7:12Tabell
gymnasieval. Ta-ochför grundskolebetyguppväxthemsplittratBetydelsen av från familjety-olikafödda 1972-76årskurs för barn9medelbetyg ibellen visar

gymnasiclinjer; samtteoretiskalängreinår skrivitsandel1985; somper modell, kon-logistisksådana iövergång estimeradlinjertillskillnader i en
kolumnboendeinkomst,utbildning, samtstanthållet föräldrarnas klass,för

årskurs kolumn b.9för ibetygkontrolleratdärutöver3;
Årskurs 9-materialet.Källa:

chanserRelativa

ba% TeoBetygFamiljetyp gy

-0.06-02435.8Ensamstående 3.00far. skild
0.12-0.0435.0Ensamstående 2.99skildmor,
0.100.0537.5Ensamstående 3.09änkamor,

-0.17-0.2333.33.04gifttidigareSambo,
-0.36-0.5532.4gift 2.99tidigareSambo,

0.000.0047.03.25Två gifta föräldrar

Sverigegift itidigare varitharföräldrarna1 En av

5%-nivån.signifikantVärdet är

Ef-ensamstående liten.mycketfarmed är32 barnAndelen växer upp ensom ingårfrån iSCB dockmatrisuttagbaserasi Tabell 7:11analyserna etttersom
deiandelarnapopulationen, dvs. ärindivider i settsamtliga stortpraktiken

inferensproblem.föreligger ingetdetmed andrasanna termer -
år Cirka1985.familjesituationbarnsutgjorde 75% allaNorrnalfamiljen33 av
tvåmedungefär 11% boddeförälder ochmed barabodde14% vuxna somen

gifta.sambo, menvar 239



Vi särskiljer sedan barn till ensamstående fäder respektive SOUmödrar, 1993: 85
där de delas efter de ärsenare skilda eller änkor.34upp Slutligen Kapitelom 7
särredovisar vi de ogifta sammanboende efter någonhuruvida kontra-av
henterna tidigare varit gift eller ej.

Som framgår tvåde kolumnerna längst till vänsterav har barn till ti-
digare skilda ocheller ensamstående föräldrar lägre medelbetyg års-i
kurs 9 och gårde sällan över till längre teoretiska gymnasielinjer.85mer

nästaI frågar visteg förhållandedetta kan förklarasoss om attav en-
samföräldrar är selekterad med avseendeen klasstillhörighet,grupp
utbildning, inkomst eller boende. Genom statistisk väg jämföraatt
olika familjetyper med socioekonomiska karakteristika,samma kan vi
studera eventuella effekter skilsmässor eller enförälderskapav med stör-

precision. våraI linje med tidigarere hållerresultat vi konstant för för-
äldrarnas samhällsklass, utbildning och inkomst, boendestan-samt
dard.86 Vi analyserar övergång till längre teoretiska gymnasielinjer. Re-
sultatet visas i kolumn a i Tabell 7:12. Som tidigare visas skillnaden
mellan kategorier, här familjetyper, värdeettgenom som anger sanno-
likheten vidare iatt skolan här relateras alla till familjergrupper-

tvåmed gifta föräldrar. Ett positivt värde utbildningschansernaattanger
är bättre än för normalfamiljen, negativt de ärett sämre.att

Vi förväntar naturligtvis negativa värden ioss kolumn a i Tabell
7:12 vi finner inte sådana för allamen kategorier. Barn till ensamståen-
de mödrar, är den största eftersom normalfamiljen tvåmedgruppen
gifta föräldrar, har nästan exakt utbildningschanser dennasamma som
referenskategori.87 Barn till ensamstående fäder släpar dock efter deras-utbildningschanser är ungefär 80 tvåförälderfamil-dem förprocent av
jens barn. Samma nackdelar möter barn föräldrar är samboendevars
där ingen dem varit gifta tidigare. Dettaav resultat är inte lätt att ome-
delbart tolka. Vi svårthar självaatt den juridiskatro att innebörden av
äktenskapet skulle föranleda några särskilda fördelar för barnens skol-
gång; inte heller vi någratror personligaatt egenskaper hos föräldrarna,

leder dem till intesom gifta sig,att kan någraha negativa effekter i detta
avseende. Den rimliga tolkningen är vi i denna kategoriatt finner en
större andel icke-biologiska föräldrar, dvs. barnen har i större än ge-
nomsnittlig utsträckning varit förutsatta separationer och därmed an-
tagligen konflikter under uppväxten. Eftersom giftermål är mycket

34Antalet barn bor med änklingar för litetär försom analyserna skallatt varameningsfulla att presentera.
35 Medelbetyget beräknatär det genomsnittliga betyget isom SO-ämnen +motsvarande för NO-ämnen betyg i+ engelska betyg i+ svenska betyg i+matematik, dividerat med fem.
35Inkomst är föräldrarnasmätt summerade inkomst,som justerad för familje-storlek. Boende indexär där bl.a.ett storlek, utrustningsstandard upplåtel-ochseform ingår.
37Detta inteär i linje med resultaten från högskolematerialet. Skillnadenovankan bero årskursvi iatt 9-materialet bättre kan kontrollera för fler bak-grundsfaktorer föräldrarnas inkomst, bostad, kan möjligen ocksåmen varaföljden reell förändring tid.av överen
83 Som tidigare definierar vi utbildningschanser oddset tillöverattsom entrefyraårig teoretisk gymnasielinje än inte det.göraattsnarare
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851993:SOUi den-också vissavifödelse kan anta attbarnensmedsambandivanligt
Kapitel 7förälder.år med baratidigastesinatillbringatkategori enna

förförutsättningarna attsämstadeharvilken barnenifamiljetypDen
utgörsföräldrarna ettdärär den sam-avutbildningssystemetividare

gift. De-varittidigarekontrahenternaminstdärmanboende en avpar
än-tvåföräldersfamiljens. I60är bara procentutbildningschanser avras

är detfamiljetypenbehandladetidigareän i denutsträckningstörrenu
fåttocksådekanske harfamiljombildadileverbarnentroligt att en -

reservföräldrar.89olikaflerauppleva
utbildningsmässigadebakommekanismemanågot studeraFör att

ytterligaregörshar,familjesammansättningari vissabarnnackdelar som
innebärårskurs Detibetygför barnensvikontrollerarDäranalys.en

längretillövergångsbenägenhetenlägredenmyckethurvi kanatt avse
b ikolumnstudieprestationer. Isämreberorgymnasielinjer som

från fa-olikadeför barnutbildningschansernaframgår hur7:12Tabell
åsätter demvägstatistiskvi me-när sammaförändrasmiljetyperna

familjety-mellanskillnadernadelärSlutsatsen stordelbetyg. att aven
betygsskillnadernabortvi tänkervia betyg;kanaliserasfaktiskt omper

sam-ävenolikhetermarkeradenågra speciellt gruppenåterstår inte om
tillbarnviHär kanefter. attsläpar noterafortfarandegifttidigarebo,
änhögreärövergångsfrekvenserfaktiskt harensamstående mödrar som

utbildningsaspi-förtvåföräldershushåll talardetfrån attför barndem -
höga.9°ärkategorii dennarationerna

vi kanskeså klartinteresultaten Vi kandå tolkavi somskallHur
utbildning;får mindreensamstående föräldrartillbarnsägatrodde att

gymnasieut-nå längredöttrarochsönersinaensamstående mödrar ser
liknandemedmödrargiftautsträckning so-högi likabildningar som

Ändå skilsmässorresultatentyderkarakteristika. attciokulturella
förkonsekvensnegativvissfamiljeförhållanden harinstabilaoch en

till resulta-huvudskältvå möjligaVi kanutbildningskarriär.barnens se
förförälderhabaranackdeläri det attnämligen enatt entet,

negati-så psykologisktharskilsmässanii självaläxhjälp attsamtm.m.;
alternativtpåverkar skolarbetet, attdetför barnenkonsekvenser attva

skolarbe-förstörandeskilsmässan verkarmedsambandikonflikterna
för-möjligasärskilja dessavåra analyserdå ledningtet.91 medviKan av

från varandraklaringar

båda si-medkategori leveri dennabarnensannolikhetliten39 finns attDet en Totaltföddes.gift innan de settvaritdessaföräldrar,biologiska en avmenna skilsmässor.erfaritgifta hatidigaretill sambo,alla barndocktorde nästan
inkomstutbildning,klass,föräldrarnashåller förkonstantvi90 igenNotera att

boendestandard.och
någon selektionsmeka-förklaringar,andra att91 sigtänka även t.ex.kanMan

negativtinverkaregenskapermedföräldrardetin, fr.a. ärnism spelar somatt
kontrol-analysernavi iEftersomskiljer sig.oftareutbildningskarriärer som så-mångatordeboendeinkomst,utbildning,klass, samtför föräldrarnaslerar

möjligen fin-detkanfaktorerdessaGivet allaundanröjda.fallgropardana vara i skilsmäs-andelt.ex. störreinte kanvi mätaandra egenskaper om ensomnas personlighetsegenska-vissahardee.d., elleralkoholproblemhar omsogruppen Eftersomutbildningschanser.barnensmed gruppenkorrelerakansomper sannoliktmindreändå detrelativt ärvi studerar ärkohorter storför deskilda
resultaten.selektion ligger bakomden typenatt av 241



Förklaringen i, två föräldrar skulleatt behövas SOUi 1993:skol- 85som en resurs
fårarbetet, inget starkt stöd eftersom barn ensamståendetill går Kapitelmödrar 7

vidare till teoretiska gymnasielinjer i högre utsträckning än barn till
samboende föräldrar fr.a. någon dessa har skilsmässa bakomom av en
sig.92

För närmare studeraatt detta har vi genomfört ytterligare analys.en
Vi har nämligen också tillgång till familjeuppgiftermotsvarande årför
1990, och när vi delar kategorin ensamstående mödrarfäder iupp en
delgrupp fortfarande ensamstående och årsom mellan 1985var en som
och 1990 hade flyttat med visar sigdetsamman barnpartner,en ny att

långvarigttill ensamstående föräldrar någotmer gör ifrånbättre sig i
skolan. Detta talar för avsaknadenatt i uppväxtfamiljenav en vuxen
inte är det avgörande. Samtidigt indikerar det inte bara förlustenatt av

förälder kan problematisk, ocksåen tillkomstenvara utan reserv-av en
förälder kan det.vara

Resultatet, vi, stöder förklaring ii dvs.menar ärdet orolig-attovan,
heter i hemmet under skoltiden skapar de största nackdelarna.som
Kanske ägnar föräldrarna när de ligger i separation, respektive den en-
samstående föräldern när hanhon ñnner mindre tidpartner,en ny
barnen och skolgång;deras kanske sådanaär familjeombildningsproces-
ser stressfaktor för barnen.95 För förklaringen i orolighe-termeren av
ter i uppväxthemmet ocksåtalar gårresultat: påtagligtett detannat
mycket sämre för barn till gifta föräldrar skiljer sig mellan 1985som

bådeoch 1990, jämfört med de barn föräldrar fortfarande är giftavars
och jämfört med dem redan 1985 levde med ensamståendesom föräl-en
der.96 Detta skulle kunna tolkas barnens utbildningskarriäratt ärsom
speciellt känslig för oroligheter under högstadiet kanske i samband
med puberteten, kanske därför skolarbetet bliratt krävande.mer

Sammanfattningsvis verkar konflikter eller oroligheter i uppväxt-
hemmet kanske speciellt under högstadietiden ha negativa konse-- -kvenser för barnens skolprestationer och gymnasieval. Det såtycks vara

frånvarondet äratt lugn och stabil uppväxt ärav en det avgörande,som
inte själva det faktum föräldrarnaatt skiljer sig ärdet intressant att-konstatera barn till mer långvarigtatt ensamstående mödrar klarar sig

92 fårHypotesen ändå visst stöd eftersom barn till ensamståendeföräldrar i ge-får någotnomsnitt lägre betyg.
93 Skillnaden förvissoär liten, systematisk bådeför ensamståendemen mödrar
och fäder.
94Det finns ytterligare komplementär förklaringen är värd diskute-som attoch det är resultaten beror vilkenra, att kontakt barnet har med den biolo-giske förälder hanhon inte bor med. Detsom skulle kunna så barn tillattvaravår familjetyp ensam skild har god kontakt med sinmor, far just därfören attmodern bor här kan tänka sigensam barn till mödrarman att finner- som enoch kanske flyttarpartner kan svårarehany upprätthålla kontaktenatt medfadern. så falll skulle det försvagade band till den biologiske föräldervara bar-inte bornet med, tillkomstenänsamman förälder,snarare skul-av en ny somutgöra nackdel.en
95För detta talar i kategorinatt sambo, tidigare gårgifta, någotdet försämrebarn föräldrar mellan 1985vars och 1990skillnadenseparerar dock liten.är
95Deras utbildningschanser är 65-7070 dem för barn till föräldrarca av ärsomgifta under hela perioden.
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851993:SOUstödstolkningtvå föräldrar. Dennagiftatillbarnlika braungefär som
Kapitel 7handenvid attlevnadsnivåundersökningarnafrån gerresultat somav

till ned-lederskilsmässorängradhögreiuppväxthemmetikonflikter
faktiskt detycksålder värsti utsattavälbefinnandepsykiskt vuxensatt -

någon skilsmässauppväxthemmet,i attslitningar utanupplevtsomvara
li-dockverkarförälderstånd. Avsaknaden envaratillkommit av en

vilket kompenserasmedelbetyget am-gäller mernär det avnackdelten
fortfaran-detbetygsnivå. bör observeraVi attgivetgymnasieval,bitiösa

förälder,medväxa t.ex.med genomnackdelarfinnas attde kan enupp
kandetellersämre, attsituationen kan varaekonomiskaden varaatt

skilsmässor-gällervåra analyserbesvärligt;psykologisktellersocialt
skolbetygför barnenseffekterdirektaensamförälderskapetsochnas

gymnasieval.och
alltså för-tillgenerelltuppväxttiden tycks settunder varaKonflikter

överljuspå någotdå sätt kastautbildningsgång. dettaKanfång för barns
kunnauppstår skulleDettasnedrekryteringen t.ex. va-socialahur den

iännågon samhällsklassivanligarebetydligtärskilsmässorfallet omra
ef-negativasmå, deochalltförsådana skillnaderEmellertid ärandra.

för-kunnaforalltför attuppväxthemmetikonflikterfekterna svaga,av
snedrekryteringen.socialadel denobetydligmycketänklara avenmer

utbildningsskillnaderindividuellaUppväxtvillkor och7.3.4

ba-liggerfaktorerfrågat vilkakapiteldettavi i somHittintills har oss
sö-varitstrategi harVår primära attsnedrekryteringen.socialadenkom

ochutbildningochbakgrundsocialsambandet mellanisärplockaka
tillvägagångssättuppfattar dettaViolika komponenter.idetdela upp

lösningar. Detstatistiskaalternativa ta-finnsdetävenrimligt omsom
snedrekryteringensocialatill denfrågan orsakernatilllar direkt om

politiskt relevant.både teoretiskt ochdärmedäroch
föräldrarnasmellansambandetdelfrågatalltså hur storVi har avoss

på olikaåterförasutbildning kunnatbarnensochsamhällsklass som
familjesituation,ochinkomstutbildning,föräldrarnasuppväxtvillkor

exempelvisfunnitdärvidm.m.. Vi harhärkomstregionalochetnicitet
det-bakomfaktornviktigastetroligenutbildning är denföräldrarnasatt

Efterinverkan. atthelt saknarnästanuppväxtortstypmedansambandta
fråga vilkennågot ochfokusändraskall vianalyser re-ossdessaha gjort

olikheter iindividuellaförklaraförharuppväxtvillkorolika attviktlativ
snedrekryte-socialahuvudfrågavår längre deninteärutbildning. Nu

och barnensklass ut-föräldrarnasmellansambandettolkadringen som
familjebakgrundenutbildningsförsprångvilka ge-bildning, somutan

här-regionaltroligtär detexempel attFörmedför.nerellt att ettsett ge
från universi-försprång kommerförsådant barnutgörkomst ett som

inte kunnatbakgrundsfaktordennavi visatsamtidigttetsstäder attsom
socialabl.a. eftersomsnedrekryteringensocialadenmycketförklara av

ortstyper.överfördeladejämntganskaärklasser

kommande.97 GählerSe
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Tabell 7:13 SOU 1993: 85Den relativa effekten olika uppväxtvillkor För val allmänsärskildav kursavpå högstadiet; årskursför betyg i för gymnasieval; för gymnasieval,samt
kontrollerat nivågruppför årskursoch betyg i Personer födda 1972-76.Stan-
dardiserade regressionskoeñicienter.

ÅrskursKälla: 9-materialet.

Relativ effekt

AS Betyg Gy- Gy-
Bakgrundsfaktor åkkurs 9 val val

Föräldrarnas klass 0.15 0.16 0.16 0.05
Föräldrarnas utbildning 0.21 0.22 0.24 0.08
Hushållsinkomst 0.02 0.00 0.04 0.03
Bostad 0.05 0.07 0.05 0.01

Ingen svenskfödd förälder 0.02 0.01 0.03 0.02
Familjetyp 0.05 0.06 0.05 0.01
Uppväxtortens tätortsgrad 0.00 0.00 0.05 0.05

Allmänsärskild kurs 0.33
åkBetyg i 9 0.40

R2 0.13 0.14 0.17 0.52

Värdet signifikant 5%-nivån.är

Som vi noterade i inledningen till detta kapitel vi just föräld-vet att
samhällsklass förklarar anmärkningsvärtrarnas hög andel denen to-av

Ändåtala variationen i utbildning. återfinns hälften dennarunt av va-
riation mellan familjer inom sociala såledesklasser. Vi kan troligen för-
klara den individuella variationen vi förmer inav alla bakgrunds-om
faktorer samtidigt, relativt situation där bara studerar sambandeten
mellan föräldrarnas klass och barnens utbildning.

Vilka dåär de viktigaste uppväxtfaktorerna för individers utbildnings-
karriär l på årskursanalys 9-materialet har vi beräknaten de relativa
effekterna föräldrarnas klass, utbildning, inkomst,av boende, geografi-
ska etnicitet, familjetyp, församt valursprung, allmänsärskild kurs,av
för betyg årskursi för gymnasievalet.samt Resultaten visas i Tabell
7:13.

stårDet klart de dominerande prediktorernaatt när det gäller utbild-
ning, är föräldrarnas utbildning och klassposition, även uppväxtfa-om
miljens ekonomiska ställning också kan viktigantas det ñnnsvara -

viss effektt.ex. boendet, vilket speglaren dimensionav ekonomi-en av
ska resurser

Familjetyp måttet är främst påbaserat ensamförälderskap tidi-och-
skilsmässor hos föräldrarnagare har viss effekt, liksom uppväxtor-en-
tätortsgrad.tens Etnicitet har effekt, innebär barn till in-en svag som att

vandrade föräldrar, kontrollerat för övriga faktorer, får något högre be-
och lite oftaretyg väljer teoretiska gymnasielinjer. Totalt förklararsett

98Eftersom effekten boende betyg kraftig,är oväntat kanskeav kan gö-mantolkningen själva bostadsstorleken viktigra att förär studieframgångarna, vilket
i linjeär med hypotesen studieförutsättningarnaatt bättre förär de barn somhar undereget uppväxten.rum
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851993:SOUårskursibetyg re-kurs,i valvariationenmycket avsärskiltvi inte av Kapitel 7underskat-förklaringsförmåganärDelvisgymnasielinje.valspektive av
över-skolframgångar tillsåocksåär attdetmätfel,på grund mentad av

kolumneniuppväxtvillkorprediceraskaninte avdelen -vägande
dramatisktprediktionsförmågan ökarframgår dock atthögertilllängst

nivågrupp.ochbetygvetskapmedgymnasievalen omförutsägervinär
olikamellaneffekterrelativahuvudfrågavårtillåterknyter omviOm

kunskapmedvi en-omvi konstatera attkanuppväxtfaktorer,typer av mycketlikanästanförklarakanklassochutbildningföräldrarnasbart
övrigaadderarvinärvi kangymnasievaloch somi betygvariationenav socialutbildningsnivå ochtillvikännersäga,villDetuppväxtfaktorer.

viinformationytterligaredenlederföräldrar, ossförklass personsen
ochetniskafamiljetyp, ursprunghanshennestillkännafår attgenom utbildnings-prediktion personensnågon bättre avtillinteuppväxtort,

karriär.
är dedet7:13Tabell attiresultatendemonstrerarSammanfattningsvis

viktigasteär de7.2avsnittianalyserade somovanviuppväxtvillkor som ekonomi.måni vissochklasspositionochutbildningföräldrarnas- inverkanrättviss, svagharuppväxtorten menenTåtortsgraden
Kon-etnicitet.gradmindreiochlikaså familjetypengymnasievalet, --

oftarestäderstörreiväxerväljer de uppfaktorerövrigaför somtrollerat
vuxitbarngäller uppdetsamma somgymnasielinjer,ambitiösamer

föräldrar.invandradetillbarntvå föräldrar, samtmed
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351995SOVfaktorerInstitutionella8
Kapitel 8

ochskillnadermedföddabetydelsenanalyseradesföregående kapitelI av
ri-därkundeVisnedrekryteringen.sociala enför den geuppväxtvillkor

forskningsvensktidigarevadänunderliggandebildkare processerav
mekanis-preciseravi kanlångt dettillsär kvardetävenkunnat omge,

snedrekryteringenskunskapenbristen istörstabakom. Den ommerna
genomgången tidigare forsk-återknyta tillfördock, avattorsaker avser

Enochorganisation yt-skolansbetydelsen resurser.Kapitelining av
medverkarboendesegregationenlite hurviärbristterligare vetatt om

betydel-faktorersinstitutionellaSådanasnedrekrytering.socialtill mer
ochavsnitt 8.1kapiteli dettaanalyserassnedrekryteringsocialförse

8.2.
påverkakunnaoftafaktorericke-individanknutna antasAndra som

Analy-högskolepolitiken.tillkoppladeärsnedrekryteringensocialaden
organisation,högskolansåtgärder riktadeutbildningspolitiska motser av

studieñnansiering,åtgärder förspridning,och pre-dimensionering samt
utbildnings-alternativabetydelseneventuella8.3. Deni avsnittsenteras

8.4.avsnittisedanstuderasutjämningsocialförkan havägar
snedrekryteringensocialadenförändringenförklaraskall viHur av -

påvisa-viutjämningsocialadenbakomha legatkan somfaktorervilka
slutsatserdravarittidigare attHär har om5 tvungenKapitelide man

mel-samstämmighettidsmässigstuderamekanismerkausala attgenom
8.5avsnittsnedrekrytering. Isocialochsamhällsförändringar pre-lan

förändringenfrågananalysenformellaförstavi den omavsenterar mer
snedrekryteringen.socialai den

ekonomiska incita-fråganavsnitt 8.6,ibehandlas,Avslutningsvis om
från olika klasser.för barnverkanolikaharkonjunkturerellerment

universitetsexamina mestavkastningdålig ekonomisk av-Verkar aven
hemförhållandenfrån studievanamindreförskräckande barn

organisationUngdomsskolans8.1

differentieringOrganisatorisk8.1.1

sociala snedrek-visat den7.2.2, huravsnittKapitel 6 ochiVi har ovan,
iolika skedenioch valbåde skolprestationerförmedlasryteringen av

frå-intressantautbildningspolitisktde mestutbildningskarriåren. En av
vissbibehöllsårs läroplan1969årskurs Enligtirör tillvalet engorna

gällde B-vadnämligenhögstadiet,differentieringorganisatorisk
engelskaJ fanns dockDetochnivågruppering matematikispråk och

års Skolutred-1957Många linje medhävdade iinvändningar detta.mot
utbildningsdepar-1969.InomgrundskolanförLäroplan1 1968:129;Proposition

differentie-organisatoriskaavskaffa denvåren helt1968övervägdes atttementet SÖ dennafrån dockmotstånd övergavs tan-Eftertillvalssystemet.dvs.ringen,
1988.ke. Se Murray
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ning menade odifferentieradatt grundskola SOUsom föredra, 1993: 85en att- var
inte kunde införas för dagen sådanmen uppdelning Kapitel 8att elever-en av-

skulle leda till den sociala bakgrundenattna visst spelrum även in-gavs
sammanhållnaden klassens ramom

Empiriska studier det första tillvalssystemet Lgr 62 har visatav att
frånbarn högre socialgrupper oftare gjorde teoretiska och krä-mer

vande tillval, även när jämförde elever betygsnivå resul-man samma
finns återgivnabl.a. itaten Figur 3.1 ovan. Hur fungerar då det modi-

fierade tillvalssystemet
I Härnqvists analys för utredningen används datamaterialett in-som

nehåller uppgifter tillval i grundskolan för födda 1967om personer
UGU.3 Viktigt vårtför syfte här, är det dessutom finnsatt uppgifter

årskursbetyg i 6 intelligenstest årskurs.iom samt Det betydersamma
vi kan beräknaatt hur del effektenstor bakgrund på års-tillval iav av

kurs 7 förmedlas via studiebegåvning och hursom del ärstor som
oförmedlad denna faktor. I Tabell 8:1 sådanvisasav uppdelningen av
effekten föräldrarnas sociala tillhörighet respektiveav utbildning.

Tabell 8:1
Skattade direkta respektive indirekta effekter ñräldrarnas klasstillhörighetavrespektive utbildning för val åkteoretisk inriktning i årPersoner föddaav
1967.Standardiserade regressionskoefficienter.
Källa: UGU

Föräldrarnas

Sociala Utbild-
Stig klass ning

Direkt effekt 0.08 0.10
studiebegåvningVia 0.08 0.09

Totalt 0.16 0.19

Effekten föräldrarnas sociala tillhörighet på tillvaletav förmedlas en-
ligt analysen till hälften studiebegåvningi Detsammaovan tycksav gäl-
la för föräldrarnas utbildning. Söner och döttrar föräldrar tillhörvars
högre socialgrupper och vilka har högre utbildning alltsåväljer i högre
grad de krävande kurserna, även när vi jämförmer med andra barn
med betyg.samma

Resultatet i Tabell 8:1 är uppseendeväckande, eftersom utgångs-en av
punkterna för tillvalssystemet är det är självsorterandeatt med avseen-

påde studieprestation. Visserligen föreligger starkt sambandett mellan
prestationsnivå årskursi 6 och de tillval åretgörs efter, bety-som men

långtär ifrån det enda spelar ingen valen ocksågörs efter föräld-som -
utbildning och klasstillhörighet.rarnas Analysen påtyder tillvalen iatt

högstadiet bidrar till social snedrekrytering, också farhåganmen reser
är ineffektivtatt systemet när det gäller fram studiebegåvning-att sortera

Även tillvalen i högtadietarna. sedan mittenom 1980-talet inte for-av
mellt skurit möjligheten fritt väljaatt gymnasielinje,av har säkert
2 För utförligare diskussion differentieringsfrågan,en avsnittav 11.1nedan.se
3 SeHärnqvist l993a i Erikson och Jonsson 1993a, avsnitt 7.2.2samt ovan.
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851993:SOUblivit block-hemmiljöerfrån studieovanastudiebegåvade elevermånga
8Kapiteltillval.tidigautbildningskarriärersinaerade i genom

avlänkningYrkesutbildning och8.1.2

tidi-vid dettavi lagtViktengrundskolan.diskuteratfrämstVi har ovan
snedrekryteringendelrimlig eftersomtonårsperspektiv är stor avenga

femtonårsåldern. vä-Entillitillvalochvia betyg tretton-grundläggs
utbildningsvalbetingadesocialtuppkomstentidigadendelsentlig avav

Kapitelockså framgickvilketgymnasieskolan,i avmåste sökasdock
antagningsreg-ochgymnasieutbildningarutbudetsannoliktär attDet av

högstadiet och,i natur-både skolprestationernapåverkartill dessalerna
klass.niondegymnasievalet isjälvaligtvis,

vikt,yrkesutbildningensbetonadeskolkommissionårs1918Redan
skoldiskussio-iåterkommandevarit temaefterföljdi ettnågot desssom

teoretis-begåvningar,allaunderströkskolkommissionårs att1946nen.
medallasigvändeochmåste mot atttillvarapraktiska,såväl taska som

banans Kommis-teoretiskain denstudiebegåvning slussadesnågon
hö-föregångare, attsinockså, precis att genommanmenadesionen som

från medel-barnlockakunnaskulleyrkesutbildningarnastatusen
Ändå kanutbildningslinjer.till dessaläggningpraktiskmedklassen

gymnasiereformårs1971medförränintesäga detfogmed att varman
Då des-gjordesstatushöjning.markantfickyrkesutbildningarna ensom

Samti-ämnen.teoretiskainslagtvååriga, ökatmedutbildningar ett avsa
partiellt lo-baraänorganisatoriskt,åtminstonedeintegrerades omdigt
fackskolansmedochgymnasielinjernatraditionellamed dekalmässigt,

kornkomvux,utbyggnadenmedochispecielltochEfterhand, avlinjer.
någotäntrafikerbarerbjudagymnasielinjer omockså praktiska att en -

studier.högreväg tillkrokig - skulleyrkesutbildningarnastatushöjningFörhoppningen att aven
särskilt väl-knappastsnedrekryteringensocialaminska den varkunna

utbild-Omeffekt.svårt tänka sig motsattinteärDet attgrundad. en
välutbil-från denoch barnföräldrarhosyrkesaspirationernaochnings-

tillkoppladestarktsärskiltoch intehögamycketärmedelklassendade
inte lockasbarndessaförmodabegåvning, yr-kan att avbarnens man

i tidigareVi harupputsad form.idessakesutbildningar, engesomens
7.2.2 huravsnitt settpresenteradei resultatenliksomforskning ovan

utbildningsval.olikavidsina betygär fördessa barnokänsligarelativt
delockasskullefrån arbetarhemstudiebegåvade barn avRisken att

så skul-Omnivå större.förefallergymnasialyrkesutbildningarnanya
tillfrån teoretiskaavlänkningen eleveralltsåkundebli fallet,le av

snedrekryte-socialminskad,inteökad, ochtillstudier ledapraktiska
års1976förgjordanalysifarhåga välgrundadDenna syntesring. en

arbetarhemfrån framför alltflickorvisades hurDärgymnasieutredning.
mycketochför denlinjentreåriga naturvetenskapliga nyadenövergav

eftersträvatsharpraktisktillfrån utbildningteoretisk po-avlänkning4 Denna
avlänknings-Omgrupperingar.politiskaolikalång tid ochunderlitiskt aven 1988.utbildningspolitik, Murraysvenskmotivet i se 249



tvåårigapopulära vårdlinjen.5 Den möjlighet bli sjuksköterska SOUatt 1993: 85gav
begränsade i praktiken möjlighetenmen läsa till yrkenatt Kapitelmed högre 8
inom områdestatus läkare, biolog etc..samma

Den sociala snedrekryteringen alltsåhar politiskt sökts bådebrytas ge-
locka studiebegåvadeattnom arbetarbarn till teoretisk utbildning bl.a.

minska deatt ekonomiskagenom barriärerna sådantill utbildning och
locka medelklassbarnattgenom med begåvningpraktisk till yrkesut-

bildning. Vårt syfte närmast är undersökaatt detta blivit fallet ellerom
åtgärderna kanskeom haft dent.o.m. effektenmotsatta

Vi börjar med studera lägreatt yrkesutbildning, dvs. praktiskt inrik-
tade studier följer direkt efter obligatorisk skolgång.som I det övre dia-

i Figur 8:1grammet redovisar vi hur andel mänstor respektive kvin-av
födda 1899-1969 efternor obligatorisk utbildningsom folk- eller

grundskola, i undantagsfall också realskola följt lägre yrkesutbild-en
ning längre än år.varat Vi tvåsom visarett kurvor för vardera män och
kvinnor. Det undre kurvparet helt enkeltmotsvarar andelen harsom
uppgivit lägre yrkesutbildning sin högsta utbildning.som Det övre ang-

hur andel dem fåttstor någoner utbildningav översom den obligatoriska
har lägre yrkesutbildningsom sin nivåhögsta betecknas avsom v-utb

i figuren.
Vi frånkan det undre kurvparetse lägre yrkesutbildningatt inte var

särskilt vanlig för dem föddes före andra världskriget.som Därefter ex-
panderar den kraftigt. Bilden skulle ha blivit annorlunda och ökningen
mindre dramatisk vi skulle räknat ocksåin kortareom yrkesutbildning
dvs. sådana kurser årvarade eller mindre.ettsom Under första halvan

1900-talet yrkesutbildningarnaav korta,var oftast inte längre år,än ett
och de också påofta kvällstidgavs eller korrespondens- eller di-som
stansundervisning.7 årskullarI de är födda 1960-talet är däremotsom

ettårigän yrkesutbildningmer mycket vanlig
När vi studerar det övre kurvparet vi yrkesutbildning långtattser var

ifrån normalalternativett för dem bestämt sig för studerasom vidareatt
efter den obligatoriska skolgången. Undantaget är kvinnor födda i bör-
jan seklet de hade inte tillträdeav till de allmänna läroverken och- stu-
diebegåvade flickor tvingades säkert till hushållsskoloratt m.fl. yr-
kesskolor istället för fortsättaatt med teoretiska studier. sådanaNär möj-
ligheter öppnades i och årsmed 1927 skolreform vi också ande-ser att
len med yrkesskola minskar påtagligt; detta förklaras naturligtvis attav

allt större andel deen kvinnor fortsatteav skolan efter folkskolansom
realen ellertog studenten.

5 Härnqvist och Svensson1980, Tab. 23.
6Jfr utredningens direktiv Dir. 1991:38.
7 En genomgång yrkesutbildningens omfattningav och utveckling i Sverige gesi Kapitel också SCB 1984 Nilssonse ochsamt Svärd 1991.
3 l Figur 8:1 har vi varit tvåårigräknatvungna att ekonomisk och teknisk linjeyrkesutbildningar vilket någotsom överskattar de popularitet.senares
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yrkesutbildning,tagit lägrerespektive kvinnorAndel män8:1Figur avensom
födelseko-skolan igått obligatoriskaefter denvidaredemalla, samt somav

undre1972-90periodenunderdiagrammet,övre samt1899-1969horterna
diagrammet.

Högskolematerialet.Källa: ULF;
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Vi kan betydligt större precision i beskrivningen SOU 1993: 85den ökandeen av
efterfrågan på de gymnasiala yrkesutbildningarnas från 1972 Kapiteltill 1990 8

analysera den offentligaatt utbildningsstatistiken.genom Det undre dia-
i Figur 8:1 sålunda,visargrammet årmed 1972, hurstart andelstor

påskrivits tvåårigain praktiska gymnasielinjersom efter det dessaatt
infördes. Liksom i det övre diagrammet beskrivs dels den över-totala
gången för kvinnor och män, dels tvåårigvalet yrkeslinje relativt treav
fyraårig teoretisk linje dem gått över till gymnasiet av v-utb i fi-av som
guren. Vi kan konstatera avlänkningspolitikenatt i avseende varitett
verkningsfull mellan 1972 och 1985 ökade andelen valde yrkes-som-

frånlinjer drygt 25 till cirka 45procent bland män, respektiveprocent
från 20 till cirka 30procent bland kvinnor, samtidigtprocent efter-som
frågan ökade förhållandei till den längre linjer.9teoretiska Den rela-
tiva populariteten hos yrkesutbildningen bland de kvinnor fortsattesom
efter grundskolan ökade dock bara fram årtill ungefär 1975, varefter re-
lationerna varit konstanta.

Totalt stöder bilden yrkesutbildningarnassett expansion hypotesenav
det skett avlänkning frånatt längre, teoretiska utbildningar,en med bör-

jan årskullarnaungefär med födda i början 1950-talet. Expansionenav
stämmer tidsmässigt närmast exakt nedgångenmed efterfrågani hög-

utbildning, nedgång är väl kändre sedan tidigareen och visom som
kunnat dokumentera också i Kapitel 5 i detta betänkande. Denna ned-
gång kan nämnts tänkas bero akademikerarbetslöshet,som fallande
relativlöner m.m.1° Våra siffror talar dock för de avlänkande effek-att

dels startade företerna införandet tvååriga påyrkeslinjer årgymnasietav
197111 och dels verkade under ganska kort tid efter denna gymnasie-en
reform; årbara fem för kvinnor och lite årdrygt tio för män. Yrkeslin-
jerna har dock befäst sin ställning vanligtnumera alternativ tillettsom
längre teoretisk utbildning.

9 Vi kan diagrammetnotera över denatt gymnasiala utbildningen visar cir-attka 10 procentenheter fler gårmän än kvinnor yrkeslinjer, medan motsvarandeskillnad i det diagrammet åldersgruppernaövre för född 1955-69 betydligtär
mindre. övergångsfrekvensernaDe totala inteär heller riktigt lika höga. Detta
beror troligen definitionenatt lägre yrkesutbildning i ULF-avundersökningarna inkluderar fler utbildningar tvåårigabaraän yrkeslinjer
gymnasiet, konstnärliga och hantverksutbildningar,t.ex. privata kontors- och
handelsutbildningar, längre AMS-utbildningar m.fl. ingårDärutöver inte vissa
typiska kvinnoyrken, utbildning tillt.ex. tandsköterska där landstinget hu-varvudman och frisör vissa utbildningar privata, vissa offentliga. En gissning ärockså det främst inomatt är typiskt manliga tekniskthantverksinriktade ut-bildningar det offentliga utbildningssystemetsom kunnat konkurrera andrauthuvudmän eftersom det inom områdeär detta utrustning, undervisnings-sommateriel kostsamär och stordriftmest lönsam.m.m. mer
111Inte bara den förbättrade yrkesutbildningen och de försämrade arbetsmark-
nadsutsikterna torde ha medverkat till denna utveckling. Ungefär samtidigt
utökades också möjligheterna återkommandetill utbildning, främst genomkomvux, och inträdeskraven till högre studier fortsatte liberaliseras. Dettaattgjorde strategin skjuta övergångenatt till högre studier användbar.upp JfrmerMurray 1988.
11Detta kan bero centrala verkstadsskoloratt mil. yrkesskolor expandera-
de föreäven gymnasiereformen, vi inkluderar två fackskolelinjersamt att -teknisk och ekonomisk måtteti yrkesutbildning dessa tillkom 1966i- an-slutning till års1964 gymnasiereform.
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1993: 85SOUtill denavlänkningspolitiken lettframgångsrikadå delvisden av-Har
8Kapitelkanskehar dennasnedrekrytering, ellersocialminskningen isedda

yrkesutbildningarnalägredeutsträckning harvilkenökatistället l
klasser Förfrån socialaolika ettkvinnor attrespektivelockat män ge

sla-uppslagnästafrågor 8:2vi i Figurharöverskådligt dessasvar
mellannivåpå vilka vitjänstemänm.fl. medtjänstemängit högreihop

okvaliñcerademedelklass,något slarvigt kallar samtfortsättningsvis
föränd-studeratdärefterarbetarklass, ochkvalificerade arbetareoch

socialtefteruppdelatpopularitetyrkesutbildningarnasringen ur-av
två sociala klasser,bredajämförelserna till dessasprung. Vi begränsar

snedrekrytering-socialadenbildrättvisandevilket i stort sett avenger
en.13

gått över tillkvinnorrespektivemänvi andelen8:2 visarFigurI som
enbart des-båda redovisningEni klasserna.yrkesutbildning delägre av

rekry-kan hahuruvida dessaofullständig bilddockandelar avensa ger
de kan-skolan, ellerlämnatfrån skulleden omterats annarsgrupp som

aldrigVigymnasielinjerna. kanfrån teoretiskalängreavlänkats deske
på dennaåtminstone kunnapå förvilket,säkra grovtatt svaramenvara

nått sekundärhögrei andelenfråga förändringen ut-vi ävenvisar som
nivå.eller högrebildning

SKapitel studentexa-som iräknassekundär utbildningTill högre
reformera-imotsvarighet denspecialgymnasier, och dessvidävenmen,

hörfyraåriga Ditlinjerna.ochnämligen degymnasieskolan,de tre-
inga formellaäveneftergymnasial,räknasockså utbildning omsomsom

klasslärarutbildning.antagningen,på fanns förkrav studentexamen t.ex.
tillnaturligtvis räknatsharuniversitets-högskoleexamenAlla tagitsom

utbildning.sekundärhögrekategorin med
genomgått yrkesutbildninglägreökar andelenGenerellt re-sett som

kurvor-Om viutbildning. koncentrerarsekundärhögrespektive oss
vårlinjer blirtunnayrkesutbildninglägreandelen medvisarna som

slårlinjer igenompopulariteten hos dessaökandeförsta denslutsats att
så måtto sägakantjänstemannabarn. lbåde attochbland arbetar- man

Närforts.avlänkningspolitiklinje med denvarit iutvecklingen som
i början1940- ochfödda i slutetför dembörjaraccelerationen avav
uppgångenbrantastevisar denarbetarbarnendock1950-talet är det som

kvinnor. Dettaän blandmännågot bland ta-är accentueratmersom
skulleyrkesutbildningarnaexpansionenförhoppningenlar attmot av

snedrekrytering.socialtill minskadleda

i Kapitel 1introducerades12 klassbeteckningaranvända deFör ovan,att som
Vll.slår klass Vl ochihop klass I ochvi samt

Övriga tenderaroch jorbrukareföretagare13 tjänstemän,lägreklasser egna -- vårt klasschemaenligtochdvs. klass lmitt emellan medelklassenliggaatt
jordbrukarbamen överVl-Vll. Undantagetklass ärarbetarklassenoch som

likt arbetarbarn-från utbildningsmönsterårhundrade ärdetta vandrar ett som
5.jfr Kap.påminner företagaretill andrabarnstarkttill ett omens som
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Att kurvorna i Figur 8:2 över lag uppåtpekar på SOU 1993:beror främst 85att en
kategori ungdomar inte visas i diagrammet, de Kapitel 8slutarav skolansom som
direkt efter obligatorisk utbildning, har minskat kraftigt under 1900-ta-

ocksålet, vilket vi tidigare i Figur 5:1. Den utvecklingensett är i stort
linjär, ökningendvs.sett kortare yrkesutbildning och teoretiskav ut-

påbildning nivåsekundär till mycket jämn Långtkurva.summerar en
ifrån alla gick över till lägre sekundär utbildning realskolasom m.m.
nådde den högre nivånsekundära studentexamenlängre teoretiskt

Ändågymnasium vilken visas i diagrammen. är det inte orimligt att se
variationerna i ökningstakt bådamellan de kurvorna i Figur 8:2 som
förändringar den relativa attraktionskraften dessa alternativaav av ut-
bildningsvägar. Den största ökningen andelen fortsätter efter denav som
obligatoriska skolan har skett inom den tidigare ef-grupp mestsom var

i detta avseende, döttrarnatersatt i arbetarklassen.
dåBeror ökningen andelen väljer praktiskt inriktadeav som gymna-

påsiestudier dessa linjer lockar dematt skulle lämnat sko-som annars
lan, eller har de dragit till sig elever skullesnarare valt läng-som annars

teoretiska utbildningar gårDet naturligtvisre aldrig på så-att svara en
fråga,dan Figur 8:2 påtyder båda tolkningarnamen att har fog för sig.

årskullarnaMellan födda 1950-54 och 1955-59 är det systematisken
nedgång i andelen studenten nårellertar eftergymnasial utbildningsom
och uppgångmotsvarande för lägre yrkesutbildning.en Här verkar det

olika faktorer i börjanatt 1970-taletsom diskuterade lettav ovan- -mångatill frånavstod väljaatt oviss längreatt teoretisk gymnasielinjeen
förmåntill för kortare yrkesutbildning. frånFör mänen arbetarhem

tycks denna utveckling ha fortsatt under längre tid, medan vi finneren
återhämtning bland övrigaen grupper.

Samtidigt såledesvi alldeles klart finner påteckensom avlänkningen
till kortare yrkesutbildningar årskullarför påfödda 1950-talet, och
möjligen sådan för dem födda på 1960-talet,en kansvag yrkeslinjerna
även ha lyckats locka till sig elever annars skulle slutat skolan ef-som

årskurs eftersomter andelen fortsätter någontill formsom av gymna-
siestudier ökat i alla Detta främst gälla kvinnorgrupper. medsynes ar-
betarbakgrund.

En intressant detalj i Figur 8:2 är bland dem föddaatt 1960-talet
verkar främstdet arbetarsöner frånavlänkas teoretiskavara studiersom
till praktiska. Deras benägenhet välja teoretiskaatt gymnasielinjcr tycks
minska stadigt, medan kortare yrkesutbildning blir populärare. Utveck-
lingen för frånpojkar medelklasshem tycks däremot vända 1980-ta-

dvs.let för dem födda i mitten 1960-talet. såKanske är detav att av-
länkningen via påyrkeslinjerna gymnasiet lett till ökad social snedrek-
rytering bland pojkar minskad bland flickor Vi börmen för-en vara
siktiga sådanmed dra slutsats utifrånatt resultaten i Figur 8:2,en efter-

värdena slutet kurvorna någotmot ärsom osäkraav de baserasattp.g.a.
på mindre urvalett personer.
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För frågan 1993: 85med precision SOUkunna avlänkningenatt i densvara om
reformerade 8gymnasieskolan lett till ökad Kapitelsnedrekrytering bland pojkar,
vänder vi till detaljerade fråndata över gymnasievalen 1972och medoss

årtill 1990. Figur 8:3 visar inskrivningen till olika gymnasielinjer under
årende 20 för tidigare.senaste samma grupper som

Alla uppåt,kurvor i Figur 8:3 lutar tvååri-än i vissa fall. Desvagtom
yrkeslinjerna är mycket populära bland arbetarsöner blirga som ett- -

vanligare gymnasieval för samtliga fram till ungefär i börjangrupper av
1980-talet, även ökningen är frånobetydlig för döttrar medelklassenom
efter 1975. Därefter ligger på nivådessa linjer kvar tidigaresamma som

åtminstone fråneller, för pojkar någotarbetarhem, minskar i populari-
Mest anmärkningsvärt ändåi Figur 8:3 ärtet. avlänkningen underatt

år tycks ha vänt för alla och allt större andel väljer deattsenare grupper
längre teoretiska gymnasielinjerna. från bådeBland kvinnor medel-
och arbetarklassen är denna ökning, inleds vid mitten 1970-som av
talet, rätt kraftig. Det år värt det inte är praktiska linjer-deatt notera att

förlorat sin avlänkande tvåårigakapacitet, teoretiska.dena som utan
Även i framgårFigur 8:3 indirekt andelen inte skrivs in vidatt som

gymnasiet minskar över tid. Minskningen upphör dock i början av
1980-talet för kvinnor och i mitten 1980-talet för förmän vilka ut-av

ocksåvecklingen vänder ökning under halvanmot en svag senare av
detta decennium.

Expansionen och statushöjningen praktiska gymnasieutbildningarav
har vad vi frånkunnat diagrammen knappast lett till minskad socialse
snedrekrytering, inte heller till ökad yrkesutbildningarna harmen en -

tvivel ökat i popularitet, särskiltutan bland pojkar, utvecklingenmen
någorlundatycks ha varit likartad i arbetarklassen och medelklassen. Vi

bör pådock inte förlita synintryck procentskillnader i diagram-oss av
när vi skall avgöra avlänkningspolitiken lett till ökad el-men ovan om

ler minskad social snedrekrytering. För frågaanalysera denna skallatt
vi istället beräkna förändringen de relativa frånchanserna för barnav
olika samhällsklasser skrivas in olika gymnasielinjerJñ Somatt i tidi-

kapitel grundar sig analysen fortsättningsvis logitmodeller, vilkagare
beräknats utgångspunktmed övergångsfrekvensernai visades tidiga-som

Figur På8:2 8:3.och den lodräta y-axeln i Figur 8:4 och 8:5 visasre
graden social selektion högre värde större socialaav representerar-
skillnader mellan arbetarklassen och medelklassen.

Årsbokockså14 Se Utbildningsstatistisk 1992, Diagram sid.5.1c, 96 dock
uppdelat efter social bakgrund.
15En anledningarna till detta säkerligen tvåårig social linje 1988är sedanav att
inte längre behörighet för grundskolelärarutbildning. Den andel elevernager avtvåårigavalt de teoretiska linjerna redovisas inte i Figur 8:3. Det kan 0b-som

inom kategorin från åryrkeslinjer skeratt 1989 relativ ökningserveras en avtreåriga linjer tvåårigabekostnad de Utbildningxtatistisk Arsbok 1992,av
Diagram 5.1c, sid. 96.
15Vi ocksåskulle kunna analysera gymnasie-examina, precisionen imen pe-riodeffekten dåskulle förlorad och det gäller finnanär effekteratt av expan-sionen yrkeslinjerna skedde vid bestämd tidpunkt inskriv-av ärsom en- -ningstalen föredra. Möjligen skulle ansökningarnaatt bättre, deännuvara menpåverkaskan olika taktiska dispositioner vid gymnasievalet kan varieraav somgymnasieområdenmellan och tid.över
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Resultaten analyserna gör det rimligt 1993:SOU 85diagrammenav att presentera
för män kvinnoroch Det översta diagrammet i Figur Kapitel 8separat. 8:4 visar
utvecklingen frånför män början seklet till 1980-talet, det undreav ger

detaljbild utvecklingen mellan 1972-90 för män. Vien analyserarav tre
olika aspekter sociala skillnader i gymnasieval. feta,De streckadeav
kurvorna studlägre visar den sociala selektionen i benägenheten att
genomgå högre sekundär utbildning, dvs. studenten eller trefyra-ta
årigt eller,gymnasium i det övre diagrammet, genomgå någon postgym-
nasial utbildning. Den heldragna kurvan visar övergångsak församma

någontill utbildning utöver den obligatoriska v-utbobl. Helt i linje
med resultaten vi visat i Kapitel finner vi i det övre diagrammetsom

utjämning mellan arbetarklass och medelklass vid dessa förgreningaren
i utbildningssystemet utjämning är kraftigare övergångenfören som-
från obligatorisk utbildning än för högre nivå.sekundär

Att i det övre diagrammetgapet mellan kurvan för den sociala selek-
tionen till studentexamen och kurvan för selektionen efter grundskolan,

årskullarnaökar för födda 1950- l960-talen,och vårakunde enligt
uttryck för avlänkningseffektettresonemang utjämningovan vara en -

vid den lägsta utbildningsnivån har delvis kompenseratsen attgenom
arbetarbarn valt kortare yrkesutbildningar. Vi kan göra komplet-nu en
terande analys frågan.den Dentar tredje prickade kurvan isom upp
diagrammet visar de sociala skillnaderna i benägenheten genomgåatt
högre sekundär utbildning än välja kortare yrkesutbildning,attsnarare
bland dem gått frånvidare obligatorisk utbildning studyrk.som Vi
kan det analys den sociala bakgrundens påeffektse som en valetav
mellan praktisk och längre teoretisk utbildning med fortsatten en en
möjlighet till universitetsutbildning, för dem fortsätter skolan.isom

Valet mellan yrkesutbildning och längre teoretisk utbildning för män
fortsatt i årskullarnaskolan, är för födda 1950-som 1960-talenoch

faktiskt betingat social bakgrund än motsvarande förmer val demav
påfödda 1940-talet. Därmed föreligger för män situation över-en som

ensstämmer med hypotesen avlänkningen tvärtemotatt de politiska in-
tentionerna lett till ökning den sociala snedrekryteringen:en trendav en

ökad jämlikhet till högremot sekundär utbildning bryts samtidigt som
yrkeslinjerna attraherar allt större relativ andel arbetarsöner. ärDeten
frestande utifrån vår analysatt spekulera i det hypotetiska dåfallatt yr-
kesutbildningen såinte varit attraktiv, skulle arbetarsönerna istället valt
teoretiska linjer vilket skulle lett till fortsatt minskad snedrekryteringen
till högre studier. finns tvåDet dock invändningar detta. För detmot
första skulle med spekulativa tolkning kurvorna kunnaman samma av
hävda utvecklingen denatt sociala selektionen vid övergången nå-tillav

vidare utbildning talar avlänkningengon skullemot att ha ökat.

17Det är naturligtvis delvis tankekonstruktion eftersom beslutet fortsättaen att
skolan efter den obligatoriska skolgången och beslutet välja teoretisk elleratt
praktisk inriktning inte oberoendeär varandra. Vi har föreslagitav attovandel den sociala utjämningen övergångi någontillen av utbildning efter den
obligatoriska kan bero arbetarbarnatt skulle slutat skolan finnersom annarsyrkeslinjerna så attraktiva ändåde fortsätter. Menatt vi relationen mel-om serlan yrkeslinjer och teoretiska linjer i perspektiv övergånganalysen efterav avobligatorisk skola, vi tankekonstruktionentror tillatt hjälp.är
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1900-talet 1993: 85SOURelativ effekt
3.0 Kapitel 8

2.5

2.0

Ä
1.0

3 StudYrk------------0.5
: .... u

V-utbObl--
II 60-6950-5940-4930-3920-2900-19

Födelseår

1972- 1990Relativ effekt
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

E StudYrk-------0.5
StudLägre3

V-utbObl--
87-9084-8681-8378-8075-7772-74

lnskrivningsår gymn

nå-tillövergång från utbildningobligatoriskvidFigur selektion iSocial8:4
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mellannivå VI-jämförda med klasspå ochhögreI-II tjänstemänKlassmet.
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Eftersom selektionen 1993: 85efter påtagligt SOUgrundskolan minskar för pojkar
födda 1950- och 1960-talen, är Kapiteldet troligt 8den största andelenatt av

frånsönerna arbetarhem, attraherats den kortare yrkesutbild-som av
ningen, inte fått någonskulle ha utbildning utöver grundskolan inteom
de praktiska gymnasiekurserna lockat dem fortsätta. För det andraatt
verkar det inte särskilt troligt införandet och kvalitetshöjningenatt av
de praktiska linjerna i och årmed gymnasiereformen 1971 ligger bakom
hela förändringen. En årskullardel inträffardenna mellan föddastor av
på 1940-talet påoch Föddadem 1950-talet och det är bara mindreen
del de kunnat välja studera vid gymnasierattav senare som ut-som var
formade i enlighet med denna reform.

Ett precist gymnasiereformens betydelse för avlänkningentestmer av
kan göras analysera snedrekryteringenatt gymnasiet mellangenom

på1972-90 motsvarande sätt. Har den ökade populariteten hos yrkesut-
bildningarna årefter 1971 lett till ökad minskadeller social snedrekry-
tering framgårResultaten det undre diagrammet i Figur 8:4.av

Förändringarna under 1970- och 1980-talen är generellt mycketsett
små, speciellt när vi relaterar dem till de förändringar ägtstora som

i det längre tidsperspektivet. Den skillnad fanns i börjanrum som av
1970-talet frånmellan söner medelklassen kvarstår.och arbetarklassen
Det betyder vi kan avskriva farhågornade värstaatt ökad socialom en
snedrekrytering mänJs Någonbland socialt selektiv avlänkning för poj-
kar har knappast ägt till följd den ökade populariteten yrkes-rum av av
linjerna i gymnasieorganisationen under 1970-talet.

FigurI 8:5 motsvarande analyser for kvinnor.presenteras I det längre
tidsperspektivet övre diagrammet finner vi delvis utvecklingen annan
än för män. Den sociala selektionen har minskat över bå-hela perioden

övergångde för någontill utbildning över den obligatoriska och för
högre sekundär utbildning; samtidigt har valet yrkesutbildning kon-av

teoretisk utbildningtra bland dem fortsatt blivit avhängigtsom mer av
social Ävenbakgrund med undantag periodens början. alltav om en
större andel arbetardöttrarna fortsatt efter folk-grundskola valtav som
praktiska utbildningar har den sociala utjämningen till högre sekundär
utbildning fortsatt. Om vi vill fortsätta spekulera i kontrafaktiska si-att
tuationer skulle vi kunna denna sociala utjämning varitanta att ännu
starkare yrkesutbildningen såinte gjorts attraktiv. Med tankeom re-
sultaten för kvinnor är vi dock böjda dra slutsatsen avlänk-att attmer
ningen är socialt neutral den kan äga samtidigt densnarare rum som-
sociala snedrekryteringen till högre utbildning ökar eller minskar. Det
finns ingen given eller generell kausal relation mellan avlänkning
och snedrekrytering.

13Det kan tyckas överraskande vi inte finner de förändringar föratt poj-somårskullarnakar i födda återfinns1950- och l960-talen, i det dia-övresom
Delvis kan detta förklaras med vigrammet. studerade avslutade utbild-att ovan

ningar medan vi analyserar inskrivningar gymnasiet, delvis studerar vinu
olika födelsekohorter mångaäven måsteöverlappar. ocksåMen vi kommaom
ihåg definitionerna de olika utbildningsnivåernaatt åt:skiljer sig framförav
allt analyserar vi i det diagrammetundre i Figur 8:4 enbart gymnasieutbild-
ningar. Skattningarna gymnasieövergången i födelsekohorten 1960-69 iärav

diagrammet ocksåövre osäkrare för övriga födelsekohorter.än
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Återigen årens 1993: 85kan vi analysera SOUde tjugo utveckling störremedsenaste
återfinnsprecision denna Kapitelanalys i 8det undre diagrammet i 8:5.Figur-

Också för kvinnor är förändringen ganska liten mellan 1972 1990.och
övergång frånNär det gäller grundskolan v-utbobl; heldragen linje

är det över huvud ingen förändring. Jämfört med män är utveck-taget
någotlingen dock annorlunda för kvinnor eftersom finnervi ut-en svag

jämning mellan de sociala övergångenklasserna i till längre teoretiskt
studlägre;gymnasium streckad kurva. Denna utjämning kan motses

bakgrund arbetardöttrar under 1980-talet allt oftare valt de längreattav
teoretiska utbildningsvägarna än de korta yrkeslinjerna i jämfö-snarare
relse med medelklassdöttrarna studyrk; prickad kurva. Vi inteskall
göra utjämningen dramatisk än vad den är, tendens ärmer men som re-

ändåsultatet gårmycket intressant. Dels den den ofta ganskaemot
gåttgrundlösa spekulation den sociala snedrekryteringenut attsom

ökade under 1980-talet, dels talar den för snedrekryteringen till uni-att
versitetsstudier kan komma minska bland kvinnor 1990-talet.underatt

Vi kan lägga resultatet till den bild förändringen i socialadenovan av
snedrekryteringen till universitet vi ipresenterade Kapitel Därsom
visade vi relationerna mellan samhällsklasserna stabilaatt medvar un-

fråndantag för kvinnor arbetarklassen ökade sin relativa inskrivningatt
till prestigeutbildningarna; detta möjliggjordes troligen utjäm-genom
ningen till längre teoretiska gymnasielinjer. dåDet tycks detattsom un-

1980-taletder har skett svag märkbar social utjämning blanden men
Åkvinnor inte bland män. sidanandra finner vi inga belägg förmen att

snedrekryteringen skulle ha ökat bland män. Situationen i början av
1990-talet ändå sådan,är den enskilda kategori äratt utbild-mestsom
ningsmässigt påförfördelad gymnasienivå frånär pojkar arbetarhem,
medan deras fortfarande år mindre universitetsnivån.gynnadesystrar

Sammanfattningsvis finner vi det troligt den ökade attraktivitetenatt
hos de kortare yrkesutbildningarna har haft avsedd, avlänkande ef-en

så mångafekt, studerat vidare efteratt den obligatoriska skolan valtsom
praktisk inriktning än längre teoretisk. Denna utvecklingen snarare en

är speciellt tydlig för dem är födda 1950-talet jämfört med derassom
äldre syskon. ökandeDen populariteten hos lägre yrkesutbildningar har
sammanfallit med totalt ökad benägenhet till utbildning eftersetten
folk-grundskola troligen mångaskulle dem lockats till deav som-
praktiska linjerna lämnatha skolan inte dessa representeratom na-en
turlig fortsatt utbildningsväg efter skolgångensden obligatoriska slut.

dåHar expansionen den lägre yrkesutbildningen lett till minskad,av
eller kanske till ökad, social snedrekrytering Intressant visar det signog

dessa utbildningar lyckats från såvälatt attrahera barn arbetarhem som
medelklasshem, även det fortfarande är relativt frånbarn medel-om
klassen sådanväljer inriktning. Populärast år yrkeslinjernasom en
bland arbetarsöner ocksåoch ärdet där vi ñnner de enda tecknen att
avlänkningen möjligen lett till ökad social snedrekrytering vilken-
emellertid kompenseras de sociala skillnaderna i lämnaattgenom att
skolan efter årende obligatoriska samtidigt minskat. Detta sker dock
huvudsakligen årsföre 1971 gymnasiereform och kanske för utbildning-
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SOU 1993: 85efteravlänkningseffektendärFör flickor,utanför gymnasieskolan.ar
Kapitel 8sociala snedrekry-denkortvarig, minskargymnasiereformen snararevar

relati-dengymnasielinjer, beroendelängre teoretiskateringen till att
till arbetare.döttrarlinjer ökar blandattraktiviteten hos dessa mestva

8.1.3 miljöSkolans inre

för denuppväxtvillkorens betydelseVi förra kapitlet studerathar i det
organisationenbehandlatvisnedrekryteringen, och harsociala avovan

alltså elevenfokuserat vadsyfte. Vi hariutbildningssystemet samma
hemifrån vilkentill skolanhar när hanhon kommermed sig samt orga-

Många skulle säkert sägamöter där.nisatorisk elevstruktur attsamma
undervis-nämligen tiden i skolan ochvi undvikit viktigaste,hittills det

ningens utformning.
färdig-ochär lära kunskaperviktigaste uppgift självklartSkolan att ut

är i dennasäkert detheter är dock inte alldelestill eleverna. Det att
snedrekryteringen. Visocialasöka denvi skall uppkomstenprocess av

från slå dekan början fast vi aldrig kommerredan att vetaatt so-om
mindre hvis sko-ciala varit större ellerskillnaderna i livschanser hade

har det sättlen finns där, vilken betydelsefantes; när denikke men nu
på är inrättadundervisningenvilken skolan och

från studiet detgenomfört kräverde analyser viTill skillnad avovan,
pågår lämpligasteuppläggning. Den kanskei skolornasom en annan

nå generaliserbaraFör resultatär deltagande observation.metoden att
i olikaskulle studier behöva göras skolor.liknandedessutom antalett

möjligheterVi haft tidsmässigainte inom utredningenshar att ge-ram
sådana för utredningensSverker Lindblad harnomföra studier, men

området. Vårapå diskussio-räkning forskningsammanställt tidigare
även slut-följande huvudsakligen dennai det bygger uppsats omner

våra medegna. Vi först problemetnaturligtvis är behandlarsatserna
sammanhållnaanti-skolkulturer, differentiering inom den klas-sedan

frågan lärarnas bakgrund.och sistsens omram,
frånutgår från i allmän-tjänstemannahemOm vi antagandet barnatt

har starkthet bättre till skolan antaganderustadekommer ett som-
inlärningssyn-visats vistöd i de resultat kan tro att en ursom ovan -

forskning,Tidigareväl fungerande skola arbetarbarnpunkt mer.gynnar
på-framför från differentieringorganisatorisk harEngland, visarallt att

förmedla kun-negativa för möjlighetertagligt konsekvenser skolans att
anti-skolkulturer lättskap främsttill alla elever. berorDetta att

uppstår negativt selekterade resultat tycksi de ett somgrupperna -
åttondesjunde ochtidigare erfarenheter folkskolansstyrkt svenska avav

studiebegåvade såda-påklass. ävenVissa resultat tyder arbetarbarn,att
sådanalöper störst risk iär de hamnaattna, grupper.som

Även sammanhållen spridning ii organisatoriskt skola, med storen
frånbegåvning, på villkor för barn oli-dock undervisningen olikasker

hemförhållanden.ka interaktionen mellan barnenstycks beroDetta

19 Lindblad 1993 i Erikson l993a.Se och Jonsson
263



erfarenheter språkliga 1993:å SOU 85och koder sidan, och skolans och undervis-ena
ningens åregler, lärarnas värderingar Kapitel 8den andra. Forskningsamt om
undervisningförlopp på fråntyder elever olika social bakgrund in-att

lika lika.2°och deras prestationer såvärderas ñnnsDetstrueras att att
påvisbarsäga ingen diskriminering arbetarbarn. just detMent.ex.av

faktum undervisningen är enhetligt genomförd, medföratt eleveratt
förmågaolikamed bemästra skolans spelregler och med olika förut-att

sättningar språkligadelta i den interaktionen, elleratt presterar mer
mindre bra låteri skolan. alltsåI denna tolkning skolan hembakgrun-

slå igenom, påden spelet sker medelklassens villkor.
dåVad är det gör arbetarbarn tenderar i högre utsträck-att attsom

ning än medelklassbarn de runda pinnarna i skolans fyrkantigavara
hål Socio-lingvistisk forskning språkligapekar olikheter i koder,

någotäven det inte verkar finnas empirisktstarkt stöd för dennaom
teori Mer etnografiskt eller antropologiskt inriktade studier där-har
utöver hävdat medelklassbarn över lag är bättre anpassade till sko-att
lan intresserade, ambitiösa och karriärinriktade, medanattgenom vara
arbetarbarn är mindre hårtbenägna arbeta och underordna sigatt att
skolans auktoritet. frånVidare det barn medelklasshem bättreantas att

tillkänner förhållade sätt uppträda och sig till dominerandedenatt att
gångbarakulturen är i skolan; de har större kulturellt kapital.som

Bilden medelklassbarnet ambitiös konformist och arbetar-av som en
barnet ointresserad rebell torde karikerad. ärDet docksom tro-en vara

sådanligt tendens kan förklaras utifråninteatt enbart värderingaren
hemifrån vi har tidigare refererat undersökningar hävdar attsom ar-
betarklassen värderar högre; ocksålydnad uppståden kan ettsom re-

förmågasultat elevernas handla strategiskt i skolan. Medelklass-attav
barn tycks bättre genomskåda vilkat.ex. beteenden ärattvara som
önskvärda i påskolan, medan elever större avstånd frånkulturellt sko-
lans verksamhet svårare förståhar eller krav ställsdeatt acceptera som
på dem därigenom framståkan de komma okunniga be-elleratt som-
svärliga. någotKanske ligger det Huséns åri trettio gamla karakteristik

skolan ... medelklassamhälle där det gällerett välsnu-av som att vara
inte säga förståfula ord, fina ord visaten, och docilt behärskatochett

sinnelag.23

20Möjligen finns Pygmalion-effekt sådet gäller bemötandet,när lärarnaen att
förutfattadehar meningar inlärningsförmågaelevernas och därmed kanskeom

ställer på frånlägre krav barn lägre socialgrupper, detta resultat ärmen om-stritt.
21Vi har tidigare i avsnitt refererat3.2.l0 Svenssons1971 resultat deatt- -sociala skillnaderna i betyg i svenska är större motsvarande skillnader iän stan-
dardprovsresultat. I avsnitt också7.2.2 kunde vi det ñnns svagattovan, se en

intelligenstest oförmedlad effekt social bakgrund betyg. Dessaresultatav av
kunde tyda medveten eller omedveten diskriminering finnsdeten men
inga belägg för detta. Betygsskillnaderna kan, vi inämnde avsnitt 32.10,som
mycket väl motiverade, medelklassbarnen flitigare ochärt.ex. görvara om
läxorna disciplinerat, eller de bättre muntlig framställningär ellermer om

områden ingårandra inte i intelligenstesten.som
22 främstaDet inom socio-lingvistiken Bernsteinär t.ex. 1977; förnamnet enintroduktion svenska, Bernstein och Lundgren 1983.se
23Husén 1963, sid. 60.
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1993: 85SOUmedelklassensñärdragikulturskolansredanVi har attantytt grova
Kapitel 8medinteragerarundervisningenändå dagligai denLärarna de som-

intres-Enmedelklass.slagssocialsjälvaeleverna tillhör grupp ensom-
erfarenhe-arbetarbarnensdelarutsträckning dehögfråga är i hursant
lårarkårensammansättningenäruppväxt. Hursin avter egengenom

andelvisas hur8:2bakgrund Tabellpå I storsocial avavseendemed
från skilda socialakommerskolledarekategorier lärareolika samt som

1966 och1943 ochmellanär föddademklasser. Vi studerar somsom
år 1990.lärareyrkesverksamma somvar

lärarkategorierolikamellanskiljer sigsammansättningensocialaDen
På univer-utifrån våra analyser.tidigarepå förväntarvisättett osssom

från tjänstemanna-läraramamajoritetsålunda kraftigsiteten är aven
lära-blandsocialasådan bakgrund. Det ursprungettvå harhem treav-
i be-sättungefärsig däremotfördelaryrkesämnen somi sammare

Klasslärarna,förskollärare.gälleroch detsammafolkningen helhet,som
någorlunda jämnharlärarkategorin,enskildastörsta so-är den ensom

från jord-ellerarbetar-ungefär 40 kommercial fördelning procent-
m.fl. harstudierektorer,rektorer,skolledareKategorinbrukarhem.

sammansättning.socialliknandeen
lärarnagymnasieskolan ärgrundskolan ochförskolan,gällerNär det

från arbetar-oftamindrefrån ochtjänstemannahem,förväntatänoftare
ärdenläraryrket,rekrytering tillalltså socialt skevhem. ärDet menen

i lä-definitivt interesulterar attsned, och denuppseendeväckandeinte
sinerfarenhetsmalhelhet harrarkåren i sini skolordessa genomen

uni-gällerhävdas när detpå grundfastarekanuppväxtmiljö. Dettaegen
högskolor.ochversitet

Tabell 8:2
födda 1943-66,skolledare,lärarekategorier samtsammansättningen olikaav

blandsammansättningsocialMotsvarandesocialt perso-vad gäller ursprung. årfödda 1974för demår vänster,tilllängst samtkolumnenföddaner samma
längst höger. Procent.till

Högskolematerialet.Källa:

Yrkeskategari YK80

Elev.Försk.Lär.Klass-Univ. Lär.Skol-Social Alla
-74yrk. lärarelekt. lärare övn.bakgr. ledare43-66 teor.

8 116111327 16I 7 12
2224192826 26302619
129 111111 12lll 13 1010
8910 1197 9lVab 99
3799 775IVcd 8 7

22 2418 231616VI 16 1224
18 202315159 14Vll 1724

100 100100 100100100Totalt 100 100100

JordbrukareIVcdm.fl.tjänstemänNot: Högrel
mellannivå Kvalificerade arbetareVITjänstemän

Okvaliñcerade arbetareVlltjänstemänlll Lägre
lVab Företagare

265



För kunna bild lärarkårenshuratt sociala SOU 1993:bakgrund 85föränd-en av
över tid har vi gjort liknande analysras den Kapitel 8dären visom ovan, men

delat lärarna efter vilket decennium de föddes.upp Denna analys som
inte visas här tyder lärare undervisaratt universitet ochsom
längre teoretiska gymnasielinjer alltmer frånrekryteras tjänstemanna-
hem och i allt mindre frånutsträckning arbetarhem ocksådetta gäller-
lärare i övningsämnen ioch mindre grad yrkesämnen. En del den-av

förändring är utifrånväntad förändringen ina den sociala strukturen,
det är fler i Ök-kohorter kommer från tjänstemannahem.yngre som
ningen frånrekryteringen medelklassen överstiger dockav klart den
förväntade i de nämnda lärarkategorierna.

Resultaten förtalar elever följer deatt universitetsförberedandesom
gymnasieprogrammen gåroch över till högskolan framgentsom kom-

möta lärarkår medatt mindre allsidigmer sammansättningen med av-
påseende social bakgrund. Till liten del kompenseras dettaen genom

ocksåelevernaatt tenderar bli medelklassrekryteradeatt mer genom
förändringen i den sociala strukturen detta antyds i Tabell 8:2 när ko-
lumnen längst till vänster jämförs med den längst till höger som repre-

den socialasenterar sammansättningen bland åralla födda 1974.
Sammanfattningsvis kan resultaten i Tabell 8:2 dra slutsatsenman av

rekryteringen till läraryrketatt är rätt bred och därför elever underatt
sin utbildningsgång oftast kommer någonmöta någraelleratt lärare

har sociala bakgrund de själva.som samma Undantaget är universi-som
där dominansen frånteten, lärare klass I och år markant, vilket,av
sågvi i Kapitel även gäller eleverna.som gårUtvecklingen också mot

lärarkåren i gymnasieskolanatt och vid universitet och högskolor blir
medelklassrekryterad.mer

åk åk Ik

Vi har i detta avsnitt frågorbehandlat hur skolans inre arbete kanom
påverka den sociala snedrekryteringen. Det förefaller troligt skolanatt
är inrättad på sätt bättre passarett frånbarn medelklasshem.som Vi
har dock inte kunnat någradra slutsatser vilken pedagogiktypom av
eller skolorganisation skulle frånbarn arbetarhem.25som Detta ärgagna

fråga,omtvistad vi inteen skickadesom avgöra. Debattenanser attoss
förefaller emellertid rätt löst koppladoss till existerande forsk-vara
ningsresultat. Detta är förvånansvärtinte eftersom området svårtär att
forska inom helst skulle det krävas kontrollerade experiment. Slutsat--

blir dock det i gårdag inteattsen uttala sigatt huruvida olika sättom
utforma skolans inreatt arbete leder till större eller mindre social sned-

rekrytering.

24När det gäller de lärare vårtillhör ålderskategori föddasom yngsta 1960-66-kan resultatet delvis bero frånbarn klass I i högreatt utsträckning sin- tarlärarutbildning direkt efter gymnasiet jfr Kap. 5. Om vi bara jämför dem föd-
da under 1940-talet med dem födda under får1950-talet vi emellertid sammaresultat vi inkluderarnär årskullar.som senare
25Vi förutsätter naturligtvis kravnivån konstant,att är dvs. det inteär rimligt

eftersträva organisationatt skolans inre arbeteen bättreav arbetar-som gagnarbarn, där eleverna överlag lär sig mindre.men
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1993: 85SOU8.1.4 Skoleffekter
Kapitel 8

inreskolansiförändringaralltså säga hurintevikanFör närvarande
innebär dockutjämning. Dettasocialtillledaskulle kunnaarbete en

förbetydelsesaknarverksamhetbedriva sinsättinte skolornas attatt
viktigtfrån hembakgrund. Ett motgår olika stegför eleverhur detbra

begåv-allatillvaratarvissa skolorgörförståelse ärdetvad attsomen av
egenskaperskolornasmyckethurär studeraandra,änningar bättre att

studier hurtill fortsattaoch chanserpåverkar kunskaperelevernas -
mellanskillnadersnedrekryteringen berorsocialadendelstor av

utbildningsforskningen ochbådefråga inomklassiskskolor ärDet en
Även rättvisan-därförsvår delvisbesvara,är attskolpolitiken. den att en

där-forskning harTidigaredatamängder.de kräver mycketanalys stora
generaliseringarnågra empiriskasäkratillkommit framför knappast

genomgång forskningtidigarevårjfrpå elevernaeffekterskolors avom
analyseravsnitt ut-i detta3.2.9. presenterai Vi kommer attavsnitt av

gången möj-gör detför förstaStockholmsmaterials.k.redningens som
data.25påsådana svenskaeffekterligt skattaatt

övergång gymnasiettillhurföljande studerai detVi va-kommer att
generellafyratänkaVi kanStockholm.grundskolor irierar mellan oss

övergång skolor:mellaniskillnadertillorsaker
Sammansättningseffekter,A
Omgivningseffekter,B

ochC Skoleffekter,
Institutionella effekter.D

till vadhänför sigselektionseffekterSammansättningsejfekter eller som
de be-så till skolansäga kommerinnan dekarakteriserar eleverna att -

Viskolor.skildatillselekteraspå olika egenskapermedeleverhurror
fortsättermånga medelklasseleverfrån medskolorkan vänta attoss

från dennadärför eleverenkeltmånga utbildning helttill högre att sam-
oberoen-studierfortsätta till högreän andrahällsklass tenderar att mer

gårdede vilken skolaav
ele-antagandenskoleffekter byggeroch attOmgivningseffekter om

Omgivningseffekter in-påverkas i skolan.beteendei sitt attavverna
exempel,tillVi kan,påverkas eleverna.de andranebär elevenatt av

fort-självklartfinner detmånga klasskamraterna atttänka att avomoss
påverka elevergymnasiestudier, kan detteoretiskalängresätta till som

övergång. följasådan Därav kanövervägaskulleintekanske enannars
går i sko-olika desigfrån betearbetarklassen kommerelever att omatt

skol-från flestaän deklass Ikommerlor elevernadär merparten omav
själva.från samhällsklass dekamraterna kommer somsamma

svåra blandbelägga,notorisktOmgivningseffekter är annatatt
variera medkansamhällsklassernasammansättningengrund att avav

medsamvarierasåledes selektion kanrelativa storlek,deras att annan
arbetarfamil-exempel tänkbartär tillstorlek. Det attsamhällsklassernas

går imedelklassområde, följaktligendär barnenjer villa iköpt ettsom
änekonomifrån bättreharmedelklassen,flertalet elever ärdärskolor

26 199321.i Erikson och Jonsson1993Erikson
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arbetarklassfamiljer bor i typiska arbetarstadsdelar. 1993:också SOU 85De kansom
eventuellt ha haft högre aspirationer för barnen redan innan Kapitel 8de flyttade
det kan ha varit anledningen.t.0.m. Att arbetarbarn går i skolorsom

mångamed medelklasselever i relativt hög utsträckning fortsätter till
teoretiska dåstudier skulle kunna selektionseffekt änvara en snarare en
omgivningseffekt.

Skoleffekter den eventuella effekten skolans karaktäravser av egen
och verksamhet. Skolornas och hur undervisningen läggsresurser upp
kan tänkas påinverka elevernas kunskaper och inställning till skolan.
Det vill säga utrustning och olika hjälpmedel,att antalet elever lära-per

lärarnas kompetens, pedagogisk påverkarre, ansats eleverna. Attm.m.
så är fallet också både deltagare iantas den allmänna debatten ochav av
forskare området.inom

Institutionella effekter innebär den institutionella påver-att strukturen
kar elevernas val fortsatt utbildning. Om endast vissa linjerprogramav
erbjuds i det eller de gymnasier eleverna i grundskola kansom en
över till behöva hemifrån,flyttautan förefalleratt det troligt kom-att

välja andra gymnasieinriktningar. Påattmer sätt förekoms-kansamma
särskilda utbildningarten vid det lokala mångagymnasietav locka ele-
följa dessa. Vissa linjer ocksåatt kan framståver särskilt attraktivasom

arbetsmarknadsskäl, denav t.ex. dominerande industrinom orten
framför allt rekryterar sina anställda bland dem någonföljt särskildsom
yrkesutbildning, eller näringslivsstrukturen gör det rimligtom orten

välja vissa inriktningar t.ex.att jordbruksutbildning landsbygden.28
För kunna registreraatt eventuella effekter vilken skola elevernaav

gåtthar måstei vi kontrollera för effekter individernas egenskaper,av
det vill säga i största möjliga utsträckning eliminera betydelsen allaav
sammansättningseffekter. Genom göra åtminstonedet kan vi,att ettsom
tankeexperiment, undersöka individer med gåregenskaperom samma
över i olika utsträckning beroende vilken gåttskola de Vi har där-
för först tagit fram statistisk modell beskriver hur individeren medsom
olika social bakgrund väljer över till längreatt teoretiskt gymnasi-
um.29 Med hjälp denna modell kan vi beräkna sannolikhetenav att en
individ med vissa bestämda egenskaper skall välja över. Därmedatt

ocksåkan vi beräkna den förväntade gårandelen över i skol-som en
klass eller i skola utgå från elevsammansättningenatten medgenom av-

påseende bakgrundsvariablerna. Denna väntade andel kan subtraheras
från den andel gåttfaktiskt över och vi kan sedan undersökasom om

såden uppkomna skillnaden varierar systematiskt mellan skolor med
olika egenskaper. Vi såstuderar frågansäga varför vissaatt skolor lyckas
bättre i till olikaatt elevers förutsättningarta ochvara änengagemang
vad skulle förmoda utifrån vetskap elevernasman bakgrund. I fort-om
sättningen betecknar vi detta skolors övergängstillskottKsom

77Se särskilt Mortimore m.f1. 1988.
28För fallstudier hur utbildningsplaner varierar mellanav och sko-m.m. orterlor, SOU 1981:97.se
29 Individmodellen innehåller variabler gällande social bakgrund, familjetyp,
föräldrarnas utbildning och inkomst, invandrarstatus, val allmän och sär-avskild kurs, årskursbetyg isamt
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1993: 85SOUöver-effekterskolområdens eventuellaochskolorsförModellen
8Kapitelbakgrundsfaktorer.innefattargymnasiestudiergången teoretiskatill sex

mått eleverandelensammanvägtärsocialgruppskaraktärSkolans ett av
medföretagare, eleverandelenstörreochtjänstemänhögrefrån klass I

disponibla in-denuniversitetsutbildning samtmedförälderminst en
ärsocialgruppskaraktärSkolområdets enföräldrahemmet.komsten i

andelenfrån klassärboendedeandelensammanvägning somavav
högin-andelenarbetareokvaliñcerade samtfrån VIIklassärintesom

medelbety-användsår. Vidareåldrarna 25-64imänblandkomsttagare
dettamellanavvikelsenochi skolannionde klassibland elevernaget

väntadeegenskaperindividuellautifrån elevernasdetochmedelbetyg
utlands-andelenmätsSkolområdets invandrartäthet sommedelbetyget.

Latiname-ochAsienAfrika,Turkiet,Jugoslavien,från f.d.födda Polen,
skolområ-faktor,institutionellmåttanvänds,Slutligenrika. ensom

förvärvsarbetandedeandelendefinieradurbaniseringsgraddets avsom
småföretagare.ellerjordbrukareärvarkensom

övergångstillskot-påverkarolika faktorerdessa8:3 visas hurTabellI
övergången tillvarförförklarakanutsträckning devilkenitet, dvs.
förutsättningarmedbland elevergymnasiumteoretisktlängre samma

grundskolor.mellansigskiljer
övergångstillskott kaniskolormellanskillnadernahälftenNära av

socialgruppskaraktärBåde skolansåterföras bakgrundsfaktorerna.
årskurs 9 skolom-ochielevernablandsammansättningenden sociala

iboendebland desocialgruppsfördelningensocialgruppskaraktärrådets
teoretiskaövergången längre,tillmedsambandområdet visar starka

omgiv-märkbarasåledes vi harförefallergymnasiestudier. Det omsom
ochi skolasocialgruppsfördelningentillär knutnaningseffekter som
des-delarmöjlighetenföreligger dockbostadsområde. attFortfarande av

bostadsområden. Resul-flyttning mellanselektiveffekter beror ensa
egenska-uppsättninggivenmedelevordandravisar med att entatet en

teoretiskagår längretillöveroftarebakgrund, betyg,social m.m.per --
högstatusområde.iliggerskolangymnasielinjer ettom

Tabell 8:3
övergången tillföromgivningsfaktorerochegenskaperBetydelsen skolorsav betygmedeleverblandStorstockholmgymnasium i sammalängre teoretiskt

förstandardavvikelsenRegressionskoeñicienter,bakgrundsocialaoch m.m.
tillbakgrundsfaktorer har sattssamtliga

Stockholmsmaterialet.Källa:

4.39socialgruppskaraktärSkolans
2.85Skolområdets socialgruppskaraktär

-4.25betygsnivåSkolans
2.74betygsavvikelseSkolans
1.30skolområdetilnvandrartäthet
1.02Skolområdets urbaniseringsgrad

-0.39Konstant
0.48R

281Antal skolor
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Skolans betygsavvikelse, det vill säga skillnaden mellan det faktiska SOU 1993: 85
genomsnittsbetyget i skolan och det kan förväntas utifrån Kapitelelevsam- 8som
mansättningen, ocksåhar påtaglig positiv effekt övergångenen till
treårigt gymnasium. Det är rimligt såärdet många fåratt eleverom-
höga betyg ocksåkan de förväntas fortsätta i relativt hög utsträckning.
Vad kan förefalla förvånande ärsom högre betygsnivånmer att är i
skolan desto färre elever fortsätter till teoretiska studier effekten är ne-
gativ i tabellen. För tolkningen detta resultat är det viktigt kom-av att

ihåg det avvikelsenatt mellanma den faktiska övergångenavser till teo-
retiskt gymnasium och utifrånden individuella faktorer väntade.

Resultatet innebär barn medatt sociala bakgrund ochsamma samma
genomsnittsbetyg går över i högre utsträckning lägre betyg skolkamra-

har. Detterna talar för påverkasbarnenatt hur de har klarat skolar-av
betet i jämförelse sinamed klass- och skolkamrater. någorlun-Att vara
da duktig bland måttligt duktiga kamrater är säkerligen bättre för själv-
förtroendet än någorlundaatt duktig bland mycketvara duktiga. Den
relativa positionen i klasen påverkaroch skolan eleverna. Resultatet är

särskilt intresse därför detav detta sättatt kan tolkas uttryck försom
kompenserande omgivningseffekten lågstatusområdenbarn i får en-

viss fördel framför barn i områdengynnade grundmer kamra-attav
i de mindreterna områdenagynnade inte såär duktiga i skolan. Denna

lilla fördel kan eventuellt bytas till den i gymnasiet närmotsatta de där
konfronteras med sina kamrater.nya

Vi finner vidare i skolområden mångaatt med invandrare tenderar
mångarelativt elever fortsätta till teoretiska gymnasiestudier. Om man

delar elevgruppen i invandrareupp och andra visar det sig den högreatt
övergången i invandrartäta områden främst invandrare, för de in-avser
födda svenskarna finner vi endast sådan effekt.en svag

En möjlig förklaring till invandrarbarnatt bor i invandrartätasom
bostadsområden i relativt hög utsträckning fortsätter med teoretiska stu-
dier kan skolorna i dessa områdenattvara har vidtagit åtgär-särskilda
der för hjälpa invandrarelevernaatt tillrätta och kanske har särskilt en-
gagerade hemspråkslärare. Dessa skolor kommer då, till skillnad från
skolor där gårdet relativt invandrarelever, effektivtatt kunnamer
verka för invandrarelevernaatt skall fortsätta till gymnasiestudier. Vi
bör dock försiktiga i tolkningen dettavara resultat eftersom det fort-av
farande kan föreligga sammansättningseffekt31en

Skolområdets urbaniseringsgrad visar sig också inverka övergångs-
frekvensen större inslag jordbrukare och företagare,av desto- mer
sällan går eleverna över till de längre gymnasielinjerna. Denna effekt
30Bland de elever inte klassiñcerats invandrare ingårsom sådanaäven därsomden föräldern immigrant.är Detena kan innebära hela effekten invand-att avområdenrartäta hänför sig till elever någonhar form invandraranknyt-som avning.
3 sågVi i det förra kapitlet när kontrolleraratt för den socialaman bakgrun-den fortsätter invandrarnas barn i genomsnitt oftare till teoretiska gymnasiestu-dier än barn till svenskfödda föräldrar. Det möjligtär vi i individmodellen,attgrund den heterogeniteten inomstora invandrargruppen,av inte kunnat eli-minera denna individuella invandrareffekt. Därmed skulle det faktum attmånga fortsätter inom invandrartäta områden kunna bero sammansätt-enningseffekt. Se vidare Erikson 1993.
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851993:SOUstudierteoretiskañnnerlandsbygdenboreleverföljakan att somav
8Kapitelförär bättrearbetsmarknadenför ortenkanskelockande, attmindre

skolorutesluterpå Omgymnasiet.gått yrkeslinjer sommandem som
ochNynäshamnNorrtälje,ytterområdenStorstockholmsisigbefinner

urbaniseringsgraden.effektenförsvinnerskärgårdsöarna av
studiermånga tidigareiväntadekanskedetvisaranalys menDenna -

övergång fort-tillpåverkar elevernasskolornaresultateticke funna att- ärbetydelselöst. Detinteordandraär medskolaValetstudier.satta av
utifrån ele-och demedelbetygenfaktiskamellan desärskilt avvikelsen

skolef-föruttrycktolkaskan ettväntade enbakgrund somsomvernas
andra Kanbättre änlyckasdå på vissa skolorfekt. detVad beror att

sättdettabästa skolornaidentifiera deman
frå-dessanärmaföranalysytterligaregjort att svarenVi har ossen

tillgångvi haftdet faktumutnyttja attvi kunnatanalys hardennaIgor.
övergång längretillochbetygbakgrund, skolor,socialtill uppgifter om

analys1992. För dennaårsåväl 1991förgymnasielinjerteoretiska som
urskiljavikan8:3. I dená Tabelltilltillbakslämpligtkan det attvara

betygsavvikelseskolansnämligenskoleffekt,kallatnågot tidigarevi -
för-vi skullefrån medelbetygdetäravvikelsenden hursäger stoross

urskiljavidareVi kanelevsammansättning.utifrån skolansvänta oss
näm-i skolan,miljösocialatill elevernasknutnatvå omgivningsefekter

vivilkabetygsavvikelse,skolansochsocialgruppskaraktårligen skolans
ochskoleffektenhartvå vifaktorerDefaktor.lägger tillihop nuen -

fråga ärviktigskolor;hoskarakteristikamäteromgivningseffekten en-
fråga vi samban-studerardennaFör besvaraär.beständiga de atthurnu

varje faktor.förår 19921991 ochdet mellan
viss kon-finnsDetlika starka.båda ärsambandensigvisar enDet att

varia-omgivningseffekter,skoleffekter ochbåde gällernär det menstans
båda effek-påtaglig ihopläggerändå Omåren ärtionen mellan man

innebär förför vad detuttryck envilken kantill ettterna somsesen,
något högre konstansvifinnerfrån tillskolaflyttaelev annan,att enen

frånÄven variationmärkbaremellertidåren.33 finns detmellan ennu
bådaavvikernågra klartskolorfinnsåret andra. Detdettilldet somena

övergångs-respektiveövergångstillskotüåren ha stortettattgenom
från varandra.inte mycketavvikerflertaletunderskott, men

karakte-finnsinnebär detåren finnervi attmellankonstansDen som
beständigarättårelevsammansättningenellerskolanhosristika som

på sko-beroinledningsvis, bl.a.nämndesåren. kan,Dessamellan som
andan i sko-ellerkompetens,lärarnasfördelas,delans hurresurser,

avgöra vadmöjligtgöra detskulle attinformationlan. Vi saknar som
avvika.får vissa skolorärdet attsom

gårbarnenvilken skolabetydelsedet harvi har konstateratNär attnu
förhållande tilliär litenframhålla betydelsedennasamtidigtvivill att
bakgrund. Avsocialaochegenskaperindividuellabarnenseffekten av

gymnasiestudier mellanövergång teoretiskatillivariationentotaladen
ochskolklassermellan10återfinns endastSverige procent en-ielever

32 0.52.Korrelationen är
33Korrelationen 0.71.är
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dast drygt 5 mellan skolor.procent Variationen mellan SOU 1993:elever inom 85
skolklasser således för cirka 90svarar den totala. KapitelMedan 8procent av an-
delen elever fortsätter till teoretiska gymnasiestudiersom i Storstock-
holm varierar från under 20 till under stårprocent 100 skoleffek-strax

för högst cirkaterna fem Ävenprocentenheters skillnad mellan skolor.
andra påverkareffekter emellertid skillnaderna övergångi mellan sko-
lor, vilket vi kommer i nästa avsnitt.att se

8.2 Boendesegregation

Boendesegregation innebär olika befolkningsgrupperatt fördelar sig oli-
ka över bostadsområden. Boendesegregationen kan olika egenska-avse

etnicitett.ex. invandrare främstper, bor i vissa bostadsområden;om-
ålder när någradet i bostadsområden mångabor äldre medan andra-
främst bebos barnfamiljer; eller samhällsklassav unga när arbetare-och högre tjänstemän tenderar ibo olika bostadsområdenatt eller stads-
delar. När städer år segregerade det sättet, vilket de alltid är,senare
kommer andelen fortsätter till högre studiersom variera mellan oli-att
ka bostadsområden helt enkelt därför barn till högre tjänstemänatt fort-
sätter i högre utsträckning än arbetarbarn. Detta är vivad i förra avsnit-

kalladetet sammansättningseffekt.en
vårtI perspektiv blir boendesegregationen intresse när den harav en

effekt övergången till högre utbildning går utöver den enklasom
sammansättningseffekten. Det sker det faktumt.ex. det borom att
många högutbildade eller andel invandrarestor i bostadsområdeen ett
påverkar ungdomars beslut fortsätta sinatt utbildning ellerom ej. Stu-
dier utredningen gjort talar för såsom är åtminstonefallet,att vad avser
övergången från grundskolan till längre, teoretiska gymnasiestudier.

För bild boendesegregationensatt en betydelse utgåav kan frånvi
skolorna och skolornas upptagningsområden. frågarVi då hur över-oss
gången till teoretiska gymnasiestudier varierar mellan skolor och i vil-
ken utsträckning detta kan bero boendesegregationen. Den fortsatta
analysen påbaseras studie effekten boendesegregationenen av iav stor-
stockholmsområdet. Vi kan använda de resultat vi redovisadeoss av som

i analysen skoleffekter.ovan av
Det intresserar här är framförsom allt skol-oss och omgivningseffek-

de föreliggerter, och sådeom i fall sammanhängerom med social-
gruppsfördelningen bland de boende i skolornas upptagningsområden.

Vi fann vissa skillnader mellan skolorovan vi kunde tolkasom som
skoleffekter. Två bakgrundsfaktorerna i Tabell 8:3av kan därutöver tol-
kas uttryck för omgivningseffekter.som De är socialgruppsfördelningen
bland skolornas elever det vill säga sammansättningen med avseende

34Erikson 1993 i Erikson och Jonsson 1993a.
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1993: 85SOUinkomster och,ochutbildningsamhällsklass, som re-föräldrarnas
Kapitel 8skolan.35betygsnivån igenomsnittligadan dennämnts,

så sägaärsocialgruppssammansättning attelevgruppensEffekten av
sammansättningsef-går enkladenutöversäga denvillkollektiv, det att

föräldraruniversitetsutbildadeexempelvistillfekten. barnVi vet att
många så-medskolklassstudier. Ihögretillfortsätterandraän enmer

vilketgymnasiet,också fortsätta tillmångadärfördana kommer attbarn
Omsammansättningseffekten.elimineratnär vivi tillhänsyntagit

för vilkaeleverflertalfinnsi klassförhållandet det ettemellertid att en
tillelevernaockså påverkar andradesjälvklarhetfortsatta studier är en

inverkareffektkollektivuppträdergymnasietifortsätta somatt en
på tillbarninverkavälmycketkaneffektmotsvarandeövergången. En

fåtalgår där endasti klasser ettföräldraruniversitetsutbildade avsom
betydaskullestudier. Det attteoretiskatillfortsättaeleverna attavser

avvi-beteendei sittfår eleversamtligaklassen attsammansättningen av
ellersamhällsklass ut-inom derasmönstretgenomsnittligafrånka det

Övergångarna.påinverkaromgivningseffektbildningsgrupp en-
två deneffekteridentifieraavsnittet,således, förrai det avVi kan som

i sko-socialgruppssammansättningeni skolanharomgivning eleverna -
nämligenskoleffekt,urskiljabetygsnivå. viVidare kanlan och dess en

betygsnivån. vilkenIförväntadedenfaktiska ochskillnaden mellan den
bostadsområdenas skol-tillkoppladedå effekterär dessautsträckning

alltså boendesegrega-tillsocialgruppskaraktär,upptagningsområdenas
tionen

viStockholmsmaterial, ñnnerutredningensstatistisk analys enl aven
på bor ieleversocialgruppskaraktär, tyder atteffekt skolans somsomav

många höginkomsttagaremånga högutbildade ochbostadsområden med
teoretiskafrån tillgrundskolanpåverkas fortsättatillskäldetta attav

gymnasiestudier.36
bostadsområdenasockså medsambandBetygsnivån i skolorna har ett

övergångs-sågbetygsnivån påverkar visocialgruppskaraktär, sommen
i hög-bofördelenreducerareffekt attnegativt.frekvenserna Denna av

gymnasiestudier.övergång teoretiskatillstatusområden gällernär det
begränsadtvå innebärfaktorereffekten dessaDen sammanlagda enav

sådan fördel.37

genomsnittsbetyg uppträ-högre35 negativa effektendenigenObservera att av
Totalt över-ärindividuella betygen.till setttagit hänsyn deder viförst när

frånövergången skolorgenomsnittsbetyg ängången från med höga störreskolor
genomsnittsbe-högrefrån tenderarsocialgrupperhögreElever attmed lägre.

högstatusområden ef-i ärskolordel berortillOm dettaandra. attäntyg en
vibetyg kommerkunskaperhögre attfektivare sina eleveroch större un-ger områdesty-olikaii skolorBetygsfördelningenskoleffektens storlek.derskatta

förekommerfallet,skulleinteemellertidtyder se-enatt snararevaraper
från socialgrupperlägreomgivningseffekt eleverlektions- eller gör somattsom

1993.Eriksonserelativt betyghögstatusområden högabor tenderari att
för selek-uttrycktolkas36 skolområdets socialgruppskaraktärEffekten somav

Erikson 1993.tionseffekter. Se
37Korrelationskoefñcienten 0.24.är
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Skol-och SOU 1993: 85omgivnings-
eñbkter Kapitel 81

6
1 2 1

11 11 14 11 12 11 1 1 2 1 1 1 22 1 11 1 1 2 11 2 21 11 12 1 1 11 1 1 11 1 1 1 21 22 1 111111 1 2 1 1 1 1 3 2 121 1 1 2 21122124 2 1111 11 4 1 2 11 110 11 1 21 11 3112111211 12 1 1 1 1 11 4 11 3 12 11 1 2 1 123112 2 1221 12 2111 3 1 1 1 12 3 122 111 1 1 12..2. 1 1 1 1 11 11 1 11111 1 4 11 111 1 1 12 111 14. 11 1 1
1

-6

g.
I I I I l I I l D-4 -3 -2 -l 0 1 2 3 4
Lågstatus Skolområdetsklasskaraktär Högstatus

Figur 8:6 Skolorna i Storstockholm fördelade efter kombinerade skol- och om-givningseffekter vertikalt skolområdetsoch klasskaraktär horisontellt. Siff-
i figuren antalrorna skolor med viss placeringanger i koordinatsystemet.

N 26S, 0.60.r
Källa: Stockholmsmaterialet.

Skillnaden mellan den faktiska betygsnivån i skolan frånoch den
elevsammansättningen förväntade tolkar vi nämnts skolef-som som en
fekt. Eleverna tenderar högre betyg iatt vissa skolor än andra.i Det
visar sig de skolor där fåratt eleverna relativt höga någotbetyg oftare
ligger i högstatusområden.

I Figur 8:6 vårredovisas skattning den totala betydelsen boende-av av
segregationen. Den kan tolkas sambandet mellan områ-som summan av
deseffekterna och skoleffekten vårt måttoch bostadsområdenas klass-
karaktär. Den lodräta axeln beskriver alltså betydelsen för elev atten
välja den skolan än den andra,ena där höga värdensnarare ökar sanno-
likheten hanhon fortsätteratt till teoretiska gymnasiestudier. våg-Den
räta axeln visar bostadsområdets socialgruppskaraktär, där högre värden
betyder högre status.

Av ñguren framgår det finnsatt visst sambandett mellan skol-omgiv-
ningseffekter och skolområdets klasskaraktär. Generellt gäller, att om

33Vi kan inte ocksåavgöra de har större kunskaperom eller det bara be-äromtygen högre.är Det spelar i det härsom sammanhanget knappast någon roll ef-dettersom är betygen de faktiskanog änsnarare kunskaperna påverkarsombarnens val gymnasielinje.av
39Korrelationskoefñcienten 0.19.är
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1993: 85SOUpositivaskol-omgivningseffekternaärbostadsområdet höghar status, -
8Kapitelnegativa.låg detenderar atthardet status, varaom

måttliga,ganskaäromgivningseffekternaochskol-sammanlagdaDe
berokanövergång skolormellan antasiskillnadenmaximaladen som

är dock,Effektenprocentenheter.tiopå cirka somäreffekterdessa
fråneleverså denvidatillsystematisk attframgår ñguren, gynnarav

fortsät-barnenönskarhögstatusområden. föräldrarnaOm attskolor i
tillflyttaalltså siglöna ettdetgymnasiestudier kan attteoretiskatillter

områden.sådana Detitill skolorbarnsådant område sinaskickaeller
från likarta-skolormellanVariationennågon metod.säkerär intedock

frånlågstatusområden vil-ifinns skolordetområden är ganskade stor,
gymnasielinjerteoretiskatillfortsätterandel elevernaka rätt stor aven

fortsät-färrehögstatusområden relativtdär settiskolorfinnsoch det
boendesegre-emellertid konstateravi attSammanfattningsvis kanter.4°

stör-övrigai deävensannolikhetmed allochStorstockholm,igationen
utbild-högresnedrekrytering tillsocialökadtilllederstäderna, enre

ning.

regleradministrativaoch8.3 Utbildningssystem

ovan harse avsnitt 8.1ungdomsskolanreformernaVid sidan avav
utbild-högredeninriktademetoderpolitiskt-administrativaockså

snedrekryteringen. Dessasocialadenminskai syfteprövatsningen att
omfattningenochutformningenhypotesenhar baserats attmetoder

kan verkatillträdesbestämmelserochbehörighetsreglerstudiestöd,av
dimensionering-självaliksomskillnaderna,på socialademodifierande

vidtagitsdelvisåtminstoneåtgärdutbildning. Enhögre somannanen av
utjämningsocialförpositiva effektförmodadetill desshänvisningmed

åtgärderAlla dessautbildning.högrespridningenär regionaladen av
statsmakter-förverktyglättillgängligarättårdehar det gemensamt att

fråganpåviförsökernedan,våra presenterade omanalyser, svarI gena.
också verkningsfulla.de är

högre utbildningDimensionering8.3.1 av

tillutbildningsexpansion lederföreställningvanligrättDet är att enen
nåbörjar taketSverigeisnedrekiyteringx viEftersomsocialminskad

går90omkringgymnasieskolan procentomfattningengällernär det av
eftergymnasialtillknutna ut-främstexpansionsmöjligheternavidare är

gymnasielinjergymnasie-olikadimensioneringenävenbildning, avom

vi elimineratområdeseffekter därvisar skol- och49 figur 8.6 sam-Observera att
skol-mellansambandetredovisaskullevi iställetmansättningseffekterna. Om

övergången tillfaktiskaoch denupptagningsområdenas socialgruppskaraktär
sambandhögre änbetydligtfrån viskulleolika skolorgymnasiumteoretiskt

utvisar.8.6vad ñgur
11.Ridge 1980, Kap.41 Heath ochHalsey,Se t.ex. 275



ocksånaturligtvis har betydelse. Dåprogram den SOU 1993: 85svenska universitets-
sektorn är relativt liten, och eftersom efterfrågan högskoleutbildning Kapitel 8

årunder flera kraftigt överstigit tillgången utbildningsplatser, finns
här rätt potential för expansion.stor Den högaen ungdomsarbetslöshe-

driver också på efterfrågan såten länge kvarstården och förefallerdet
råda politisk samstämmighet det angelägna i fler ungdomarom att ge
högre utbildning. Expansionsmöjligheterna torde främst påbegränsas

pågrund bristen kvalificerade lärare.av
Vi vill först expansionnotera att utbildningssystemet i längdenen av

nödvändigtvis utjämnar skillnaderna mellan frånelever olika social
bakgrund i nårandelen högre åtminstoneutbildning,som när änmer
50 årskullarna fortsätterprocent i utbildningssystemet.av Som vi mer
ingående demonstrerat på ställe betyder dettaannat dock inte denatt
relativa skillnaden minskar, och det är denna vårtenligt förmenan-som
de bäst mäter den sociala snedrekryteringen jfr avsnitt 1.22. När man
börjar närmar sig såtak iett allaatt ungdomar genomgårstort sett ut-
bildning nivåviss måste emellertid även de relativaen skillnaderna
minska detta ärtak vi dock i början 1990-talet långt ifrån vad gäl-av-
ler högskoleutbildning.

Frågan vi bör ställa är expansion högre utbildningom kommeren av
ungdomar med olika social härkomst till idel lika utsträckning eller
eventuellt till och med fråndem hem utbildningstradition.gynnar utan
De optimistiskt expansionsom att frånmenar demen mest gynnar
mindre studievana miljöer när möjligheternaantar att öppnas kom-upp

de traditionellt varit förfördelademer som kapa sig störreatt biten av
utbildningskakanÃ Kanske faller sig denna tanke naturlig. forska-Flera

har dock när socialamenatre att möjligheter uppenbarar sig, ärnya
det nästan alltid medelklassen är först sådanautnyttja dem.att I fallsom
kan reformer expandera utbildningssystemetattsom intrycket attge av
leda till större jämlikhet i praktiken skyla övermen det faktumsnarare

ojämlikheten beståratt Om expanderassystemet under längre tiden
bör det dock leda till ökad jämlikhet.

Vilka konsekvenser skulle expansion universitetssektorn dåen haav
för den sociala snedrekryteringen till högre studier För analyseraatt
detta har vi valt förenklad metod, vi ändåen rättvisandetrorsom ettger

Vi jämför helt enkelt sambandetsvar. mellan social bakgrund och över-
gång till traditionella universitetsutbildningar som omfattar 120 poäng
eller mer år 1991 med motsvarande samband för dem årsom samma
skrevs påin eller sökte sådan utbildningflöen

42 Samtidigt måste överväga eventuella effekter förman yrkesutbildningslinjer-
jfr avsnitt 8,12.na

43 Se utredningens förändring tidrapport över i den socialaom snedrekryte-
ringen Erikson och Jonsson 1993b.
44Jfr Goldthorpe 198087: Heath och Ridge l983; Bowles och Gintis l976;
Shavit och Blossfeld 1993a.
45Halsey, Heath och Ridge 1980.
46 I praktiken har vi definierat alla sådanangivit linjeutbildning blandsom ensina första sökalternativtre sökande till universitetsutbildning.som en
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851993:SOUProcent
Kapitel 8
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universitetsutbildningarvidandelen antagnamodell överHypotetiskFigur 8:7
dimensionerings-olikaochår efter socialt1991poängom 120minst ursprung

år. Procent.18-24mellanalternativ. Personer
Högskolematerialet.Källa:

år24och18mellantill demanalyseni gam-begränsarVi som vaross
högskolan. Jämförelsenskrivits in vidintetidigareårla 1991 och som

skulle hasnedrekryteringensocialafrågan stark denhur va-ger svar
si-orealistisknaturligtvisärin.kommit Dettasöktrit alla ensomom

vi ock-Därför görpå förkunskapskraven.tankeminst medintetuation
på 3.0gymnasiemedelbetyghadeför demanalys ettliknande somen

på högskoleprovetnormerade poängnådde 0.9ellereller högre, som
motsvarandeintagningsspärrfs vigörSlutligenår generös1991 en- 1.05hadeellerpå högre,3.5 ellerbetyghadeför dem ettanalys som
gräns.realistiskkanskepå högskoleprovetflerpoäng eller en mer

redanäldstaandel deganska47 tillåldergräns valt ledervi storatt avDen en undramed kantagitsinteår dessaEftersom1991.högskolanskrivits in man
vidhändaskullevadbildkorrektvåra visar en expan-analyser somavenom utsträckningfrån iI störstklassbarndetbl.a. ärsion problemet är att som
rimligvår åldersgrupp ärdirektövergångar. att stu-Vibegagnar sig attanserav många i högskolan24-årsålderni är antasfortfarandedetdera därför somatt

vilka allt-födda 1972,demspecialanalyseratgången.Vi dockför har ävenförsta
åldergruppi dennadetfördelarna ärår analystillfallet. En attvid19 avvar inga inästanenstaka kurser,in sig attskriverrelativtär annanensom snarlikamycketår Resultaten1991. ärtidigareårskull skrivits in ändenna har

Däremot ärförändras.våra skulle inteslutsatserochnedandem visassom förtala19-åringarna, vilket kanbland attlägregenerelltsnedrekryteringen sett
förstavidchansar antag-från tjänstemannahemdet finns större somgruppen andrahandsalternativavstår från studieplatsläkarlinjen,ningen söker t.ex.

snedrekryteringen störreåret ärefter; därutöverför skriva in sigsedanatt
enstaka kurser.in sig lokalt,skriverbland dem som

genomsnitt-detför dettahelt enkelt43 normeradevalt 0.9 poäng attVi har var
iår hade 3.0och1991högskoleprovet runtliga för dem me-resultatet togsom

från gymnasiet.delbetyg
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Först visar vi hur andelar olika klasserstora SOU 1993:skulle 85skrivits inav som
traditionella universitetslinjer under olika antaganden. Kapitel 8Resultaten

framgår Figur 8:7 där vi vågrätaordnat denav axeln efter hur di-stor
mensioneringen högskolan skulle varit under skilda förutsättningar:av
längst till vänster såledesvisas den faktiska inskrivningen, sedan andelen

skulle skrivits in sökande godasom med tidigare skolbetygprovre-om
sultat antagits, de med medelgoda resultat antagits,om längst tillsamt
höger situationen åralla sökande 1991 skrivits in.om

Klasserna förhåller sig till påvarandra sätt viett antalsett ettsom
gånger förut, med försprång förett stort klass därefter klass och
från hållet,andra övergång,med lägst tvåde kategorierna arbetare. Av
figuren framgår alla klasser skulleatt vunnitha generösareen an-
tagning. Mest mätt i procentenheter hade, precis väntat, universi-som

fråntetsstuderande klass ökat.I Som vi för tidigare kanargumenterat
ändå expansion högskoleplatserna ledaen till minskadav snedrekry-en
tering, dvs. minskning de relativa skillnadernaen mellan socialaav

En analys dettagrupper. närmast.presenterasav
Den lodräta axeln i Figur 8:8 vårtbeskriver mått på relativa chanser:

högre värden betyder större skillnader mellan viss klass och okvaliñ-en
cerade arbetare som är referenskategori med värdet 0. Det stora av-
ståndet från den övre ikurvan frånbarn högre tjänstemannahem m.m.-

till referenslinjen återfinns vid alla antaganden dimensionering- om av
högskoleväsendet. Intressant beskriver kurvorna någotnog mot-om en

utveckling jämförtsatt med den visades i figuren ävensom ovan, om
lutningen från vänster till höger är och endast märkbar för klasssvag

Figur 8:8 tyder samtidigt frånatt, barn alla samhällsklassersom
expansion, sjunkergynnas sambandetav en mellan social bakgrund och

övergång något. En effekterna starkt begränsatett tillträdeav tillav ut-
bildningsplatser vid universiteten alltsåkan den socialaatt snedrek-vara
ryteringen blir aningen starkare än vad den skulle Anled-annars vara.
ningen till detta är troligen i första hand skillnaderna mellan betygsför-
delningarna för frånbarn olika sociala klasser. Vi kan dock inte vara
säkra på expansionatt utbildningssystemeten verkligen skulleav leda
till minskad snedrekrytering. Det ären nämligen inte självklart de iatt
våra studerade kohorter existerande sambanden mellan social bakgrund,
betyg och sökandebenägenhet skulle bestå i expanderatett system.

Är då expansion högre utbildningen åtgärdverkningsfullav fören
minskaatt den sociala snedrekryteringen till högre studier Ja, antagli-
skulle den komma någotminskagen att fler bereddes påplats uni-om

versitet och högskolor. Detta skulle kunna ske även förkunskapskra-om
hölls relativt höga exemplifieratven med medelbetyg på från3.5 gym-

nasiet; vi har dock inga uppgifter allmän och särskildt.ex. behörig-om
het hos de sökande.

49 Detta kan förefalla trivialt, observera utfallet analysernaatt imen Figuravockså8:8 beror sökandebeteendet hos gymnasisterav med olika frånbetyg skil-da sociala Resultaten kan egentligen erhållasbaraursprung. empirisk väg,för kunna prediceraatt det skulle bådevi behöva känna betygsfördelningar ochövergångsbenägenheter givet betyg för frånbarn olika samhällsklasser.
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år vid1991universitettillsnedrekryteringenskattade socialaFigur 8:8 Den
år. Logaritmerade18-24mellanPersonerdimensioneringsalternativ.olika

oddskvoter.
Högskolematerialet.Källa:

svåröver-såärantagningsprocessendockkomplicerasSlutsatsen attav
lokalsökermed dem antag-skådlig. inte kunnatVi har tat.ex. som

ñl.förfristående kanskekurser, att satsaning har valtde ensom-
vård-studeras. ocksåEftersominte kunnatdärmedkand-examen, har

varitviharantagningssystem atttvungnahögskolorna har ex-ett eget
högskoleutbildningar.kludera alla kortare

haft51 göra be-kunnatvi inte hellerhartidsbegränsning videnMed
antagningspoän-önskvärt;varithadelinjespeciñka, vilketräkningarna

utbildningslinjerinriktningar ocholikakraftigt mellanvarierargen
socialolikabarn medi olika gradsökssamtidigt dessahögskolor avsom

studieför-flesta med godadeosannoliktdock intehärkomst. ärDet att
efter-ansökningarmisslyckadeefter ellerutsättningar ett enett par
inkommaslutligenföraspirationernalinje skruvar atttraktad ner

ändåvår analysstrategi le-är fallet tordedettautbildningen omannan -
da rättvisande resultat.till

måste det avslut-våra rättvisandeärresultatviSamtidigt atttrorsom
eventuelladenförenklad ochäranalysenunderstrykasningsvis att

antagninglokal ärså söker59 eftersom de flestainteProblemet är stort som
Ef-också vid högskolan.tidigare inskrivnaandelvuxenstuderande och storen

fristående vibåde linjer täckerockså kurser ochmånga sökerungdomartersom
år andeltill och störresökande 20in sjättedelar allafem enuppemot uppav

ansökningarStatistikeninskrivna.tidigare överaldrigskulle räknavi baraom
finns 1991.och Janssoni Forneng

utredningentill5 levererasfrån kundehögskoleansökanUppgifterna SCB om
först försommaren 1993.under
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minskning snedrekryteringen 1993:expansion SOU 85högskolan skulleav som en av
innebära liten.52är En optimistisk tolkning är dock kännedomen Kapitel 8att om

sådan expansion skulle större studiebegåvadeandel gymnasieut-en en
bildade söka sig till högskolan,att sannolikt däribland relativt setten
större frånandel hem mindremed studietradition.

8.3.2 Studiehjälp och studiemedel

SverigeI har det, liksom i andra industriländer, sedan länge nå-funnits
form finansiellt stöd till på nivåer.studerande olikagon Motivetav att

detta stöd tvåfaldigt.varithar Dels har med hänvisning tillge man, sam-
hällets behov kvalificerad arbetskraft, velat fler skaffa sig högreav att
utbildning, dels har velat stöd obemedlade ungdomar medman ge
läshuvud. således bådeMan har eftersträvat total rekryteringseffekten
och selektiv. Den viktigaste formen ekonomiskt bidrag tillen studierav
är den offentliga finansieringen utbildning på nivåer.alla Därigenomav
kommer de studerandes kostnader enbart uppehälle, kurslittera-att avse

förloradtur arbetsinkomst.samt I detta avsnitt kommer vim.m. att ta
den offentliga finansieringen utbildning för given och endast diskute-av

direktadet ekonomiska stödet till studerande.ra
Har då uppnått de med studiestödet eftersträvade effekternaman För

utredningens räkning har Sven-Eric Reuterberg och Allan Svensson
sammanställt vad det finansiella studiestödetsvet konsekven-man om
ser.53 Vi kommer återgehär och någradiskuteraatt deras resultat.av

Det är uppenbarligen svårtutomordentligt fastställa effekternaatt av
studiestödet eftersom vi inte kan jämföra situation med studiestöden
med dåTillfällen studiestödssystemetutan. ändrasen vissa möjlighe-ger

till effektstudier, dåter endast skillnaderna mellan olika formermen av
studiestöd, inte dess totala effekt.av av

Den Reuterberg Svenssonansats och ärvalt i undersökningarsom att
påstuderande nivåerolika frågorställa Vilkenav betydelse harsom

tillgången på statliga studiemedel haft för ditt beslut hög-att satsa en
sk0leutbildning. dåDe mycket stor eller stor betydelsesvaratsom
har betraktats studiemedelsrekryteradef Därmed är det i principsom
möjligt bestämma studiestödets bådeatt betydelse för den totala rekryte-
ringen till högskolan och för rekryteringen inom olika samhällsklasser

Ansatsen är inte orimlig, mångaoch im.m. fall kanske den enda tänk-
långtbara, är ifrån oproblematisk. svårighetenDen främstamen är att

frågor denna knappastsvaren vidaretyp kan tolkasav utan di-som
rekta föruttryck hur individerna skulle handla det uppställda vill-om
koret inte förelåg. Det är särskilt problematiskt är fråganmedansom att
5 En analys gjord Forneng och Jansson 1991, också inkluderarav korta-somhögskoleutbildningar, småvisar skillnader ire den sociala fördelningen demavrespektive ansökte tillantogs högskolansom 1991, idock riktningsamma somvåra analyser. Aven studierna inte jämförbaraär förutom skillnadenom i vil-
ka utbildningar ingår har Forneng och Jansson inte uppgiftersom samtligaomungdomars sociala bakgrund, vi exkluderar invandrare kom till Sverige ef-somårs ålder m.m. vårter stöder det tolkningsex begränsadeffekt.av en
53Reuterberg och Svensson 1992; utredningens delbetänkande SOU 1992:122.
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1993: 85SOUvarierarstudiemedelförekomstenär somendastställs det avsom om 8Kapitelmåsteverkliga,och densituationhypotetisk manimpliceradmellan en
andraverklig skulleblevsituationenhypotetiskafrån denutgå att om

ele-exempelvis attantafall kanockså dettaIändras.förhållanden man
föräldrarfrånutgår derasslaget attfråga angivnafår detavenver som

studiestöd,gårnär detpå sätt attförhålla sigkommer somsammaatt
Osäkerhetenär korrekt.många intesäkert somförantagandeett som

ökarstudiemedelsrekryteradeandelentidövervidlåder jämförelserna av
frånvarit densammaalltidfrågan ställts inteytterligare att somgenom

undersökning.tillundersökning
tolkningenvidförsiktighetmåste vissvisasåledesviSamtidigt ensom

Svens-ochReuterbergfrågor denhypotetiska typ somavav svaren Ävenfram.kommerresultatifrån delångt avvisabör viställt, somson
vissteffektenfastställa etttillanvända demkan att avknappastviom

studiestödetsvår kunskapökaväsentligtdekan omstudiestödssystem,
konsekvenser.

gymnasienivåstuderandetillstödetstudiehjälpensstudierI -av -
Östersund Mölndal endastochiundersökningarvidbetydelse har man

än 10färre procentKlartrekryteringscffekt. avtotalfunnit litenen
gymnasiestudierpåbörjatskulle haintede omsägergymnasisterna att

demnågot blandstörredockärAndelenstudiehjälp.det funnitsinte
gymnasister,andraän blandlåga inkomsterfrån medhemkommersom
minska dennågon mån tillbidrar attistudiehjälpenförvilket talar att

gymnasielinjerna.teoretiskatill desnedrekryteringensociala
högskolestudier harövergången till stu-förbetydelseStudiemedlens

frå-1963. Den1953 och1948,föddaårskullar gymnasisterderats för tre
med denidentiskinte somtill denställdes yngsta gruppen varga som

frå-ocksåårskullen besvaradesistatvå och denäldretill dehade ställts
för desvårt utfalletjämföraärdetålder, görvilketlägre attvidgan en

ändåUndersökningentredje.för denårskullarna med dettvå gerförsta
resultat.högst intressanta

. troligendehävdarhögskolestuderande atttredjedel deUpp mot aven
funnits.intestudiestödethögskolanvidstuderabörjatinte hade om

utgör dennatrefyraårigt gymnasiumgått igenomhadeBland dem som
studiemed-tyderDetprocentenheter. atttjugotio ochmellangrupp

högskolenivå.studierfortsättaför beslutbetydelseviss attlen haft en
måttdirektvärdendessa ettvi knappastkanSom framhölls ta somovan

ändåantyder stu-de att utanrekryteringseffekt,på studiemedlens men
läsa vidvaltandelenskulle attstöd,sämremedellerdiemedel, somett

Ande-blev.faktisktdenän vadlägreavsevärtkunnathögskolan ha vara
års-mellangymnasiet sjönkefterdirekthögskolantillfortsattelen som

studieme-ärandelensamtidigt19531948 ochföddakullarna somsom
direktövergångarperiodockså denUndersjönk.delsrekryterade som

studiemed-två årskullarna försämradesför deaktuellahögskolantill var
förökadeskuldbördansamtidigtsjönkbidragsdelenlen somattgenom

försäm-således uteslutainte attVi kanutnyttjadedem systemet.som
direktövergång-minskningvisstillbidrogstudiemedlenringen avenav

universitet.tillarna
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Hög sou 1993:85
Kapitel 8

Social
utjämning

Högbetygsnivå

1 1Ingeneffekt föE|1970 1975 Wergang1985

Social
differentiering ilLåg begyggnjvå

Hög

Figur 8:9 Studiemedlens påinverkan socialgruppsdifferenserna övergångsfre-i
kvens påbland studerande låghög respektive betygsninvå.
Källa: Reuterberg och Svensson Figur1992, 5.6, sid. 71

Hur förändras då studiemedlens betydelse för den sociala snedrekryte-
ringen årmellan de Reuterberg och Svensson undersöker Figursom I
8:9 vågrätaden axeln undersökningsåret för årskull.anges respektive
På den lodräta axeln hur förekomsten studiemedelsrekryteradeanges av

påverkarstudenter snedrekryteringen.54 Värden över vågrätaden axeln
innebär de studiemedelsrekryteradesatt sociala är jämnareursprung
fördelat över samhällsklasserna än vad övriga högskolestuderandes är,
vilket implicerar snedrekryteringen skulleatt ha varit större i situa-en
tion studiemedel. Värdenutan under denna axel innebär snedrekry-att
teringen istället skulle ha varit mindre i situation studiemedelutanen
än den faktiskt blev i den faktiska situationen med studiemedel. Den
det här sättet bestämda effekten studiemedlen har beräknats delsav
bland studenter med medelbetyg över genomsnittsbetyget betygsmedia-
nen för alla och dels bland dem med lågagenomsnittligt betyg.

Av särskilt intresse för här är studiemedelsrekryteradedeoss att var
så fördelade över socialgrupperna snedrekryteringen åratt 1970 för
dem födda 1948 skulle varit större denna inte hade valtom grupp att
studera vid högskolan. årFör 1985 årskullen födda 1963 gäller emel-
lertid det Snedrekryteringenmotsatta. hade blivit mindre deom som sa-
de studiemedlenatt hade betydelse för påbörjastor beslutet högsko-att
lestudier istället valt inte fortsättaatt sin utbildning högskolenivå.

54 Det vill säga Reuterberg ochatt Svensson har jämfört snedrekryteringens
omfattning i situation där de studiemedelsrekryteradeen inte räknas med ihögskolegruppen med där de räknas in.en
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1993: 85SOU
8Kapitel

A1

§
Cl

ä V
Övergångsbenägenhetx

frekvensRelativy

övergångsbenägenhet efter social-firdelningar över8:10 HypotetiskaFigur
betygsnivå.ochgrupp

årskullarna gymnasietgenomsnittsbetyget iefterNär delar uppman
födda 1963 sammanhänger medför demsig resultatetvisar det attatt

låga studiemedelsrekryterade iderelativt betyg kombland dem med
framgår såledesfrån 8:9högre socialgrupper. Figurutsträckning Avstor

utjäm-studiemedlenrelativt höga fungerademed betygbland dematt
fler demvill säga relativt blandsociala selektionen, detnande den att

från studiemedelsrekryterade ifrån än högrelägre socialgrupper var
låga gällderelativtangivna meningen. Bland dem med betygden ovan

frånförhållandet, fler högrerelativt bland demdetdäremot motsatta so-
från studiemedelsrekryterade.lägrecialgrupper än var

på benägenhetensätt kan berodet bli dettaAtt kan attantas att
Visocial bakgrund och betyg.högskolestudier varierar medfortsätta till

hjälp Figur 8:10.medillustrera det helakan av
benägenheten fort-fördelningar överFigur 8:10 beskrivsI attantagna

fyrahögkolestudier isätta till grupper:
frånA högre socialgrupper med goda betygbarn
frånB socialgrupper betygbarn lägre med goda
från högre socialgrupper sämreC med betygbarn
frånD lägre socialgrupper med sämre betyg.barn
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vågrätaDe axlarna utifrånden SOU 1993:betyg och social 85bakgrund be-anger
stämda benägenheten fortsätta till högskolestudieratt Kapitel 8längre ut-
höger individ påligger axeln desto större är sannolikhetenen han el-att
ler hon fortsätter till högskolan. Som figuren är ritad är den genomsnitt-
liga benägenheten större frånbland dem högre socialgrupper än dem
från lägre och större bland dem med högre betyg än bland dem med
lägre vi i Kapitel 6 och 7 kunde visa är fallet.som-

Huruvida de med bestämd benägenhet för över faktiskt gören att
påberor olika institutionella faktorer, bland kostnaderna förannat

högskolestudier. Vi kan studiemedel gåranta allaatt utan harsom en
benägenhet större än över till högskola.55 Från fyradexl, grupperna
fortsätter då andelarna A1, C1B1, och D1. Med studiemedel blir kostna-
derna lägre varför även med benägenhet är mindre änpersoner en som

väljer fortsätta. Vi kanatt alla medxl benägenhetanta att störrenu en
än väljer så,göra varför andelarnaatt fortsätter blir A1x; plus A2som

De studiemedelsrekryteradeetc. andelarna i de olika så-blirgrupperna
ledes A2, H2, C2 och D2. Som figuren är gjord vi klart Bg ärattser nu
större än A2, medan C2 är större än D2, vilket just Reuter-motsvarar
bergs Svenssonsoch från 1985.56resultat

Studiemedlens eventuella effekt snedrekryteringen skulle enligt
detta påbero hur benägenheten fortsättaresonemang med studiernaatt
fördelar sig inom olika och hur andelar det årstoragrupper som
fortsätter till högskolan. Det betyder studiemedel inte kan förväntasatt
komma ha effekt underatt alla omständigheter. situationersamma I

den bland studenter med relativt höga betyg diagrammensom A och B
i Figur 8:10, där andel frånbland demstor högre socialgrupper fort-en
sätter till högskolan även de inte fick tillgång till studiemedel, harom
dessa nästan säkert socialt utjämnande effekt. situationerI dären det
däremot finns rekryteringspotentialstor bland frånstudenter högreen
socialgrupper som i diagram C är studiemedlens effekt betydligt mer
svår bedöma de kanatt medföra minskad snedrekrytering,en men-
kanske också ökad.en

År 1989 infördes studiemedelssystem,ett nytt vilket bland inne-annat
bar bidragsdelen ökade väsentligt.att I undersökning genomför-en som

årdes 1990 finner Reuterberg och Svensson andelen studiemedels-att
rekryterade åtminstonestigit, bland frånstudenter socialgrupp För-
ändringen bidragssystemet såledeskan ha inneburit ökadav totalrek-en
rytering till högskolan, samtidigt också ökad snedrekryteringmen en
jämfört med det gamla Resultatet börsystemet. dock tolkas försiktigt ef-

det är fullttersom möjligt just frånstudenternaatt socialgrupp I gör en
felaktig bedömning hur föräldrastödstort de skulle påräknakunnaav i

situation med lägre studiemedel.en
Av särskilt intresse i Reuterbergs och Svensson studie är de kan vi-att

bland fråndematt socialgrupp i årskullarnasa I de tidigare födda 1948
och 1953, de troligen inte påbörjatatt hadesom högskolestudierangav
55Vi bortser frånhär tillspärrar högskolanatt komplicerar bilden.
55 Studiemedlens effekt snedrekryteringen i Figur framstå8.10 kan nå-somolika beroende hur vigot mäter snedrekrytering. Figuren illustrerar ändå i
bästa fall hur effekten kan övergångsbenägenhetenbero i olika grupper.
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1993: 85SOUtillgå, examensfrekven-inte funnitsstudiemedlenstatliga attde varom
8Kapitelfrån socialgrupp.dennaövriga studerandenblandlägre änklartsen

från socialgrup-övrigaförelåg studerandeförhållande inte blandDetta
såledesfrån förefallersocialgrupp IstudiemedelsrekryteradeDeper.

antagandehögskolestudier,dåliga förförutsättningarha ettrelativt som
8:10. FörFigurimodell attär förenligt med denväl presenterassom

rekryteringseffekt tillhöginte bara skall hastudiemedelssystemet en
från hög-examineradeockså antaltillhögskolestudier leda stortettutan

ärdennasnedfördelning inomsocialrelativt litenskolan och grupp,en
begåvadeså motiverarutformas detdet således angeläget attsystemetatt

till högskolan.från fortsättasocialgrupperlägregymnasieelever att
forskningensammanfattningSvenssonsReuterbergs ochUtöver av

omfattningenhuruvidavi studerateffekter, harstudiemedlens avom
sociala snedrekryte-påverkat iförändringen denstudiemedelssystemet

Vår där,8.5.avsnitt slutsatsse vidaretidsperspektivringen längrei ett
snedrekryteringen.mindre blevomfattade, destoär fler systemetatt

11.3.i avsnittVi resultatdiskuterar dessa

Tillträdesbestämmelser antagningssystem8.3.3 och

utbildning, ochhögredimensioneringenI jämförelse med den totala av
förändringaradministrativaomfattning, ärochstudiestödets utformning

urval till högsko-antagningbehörighet ochtillträdesbestämmelserav
åtgärder.57 när gällerPrecis detlan utbildningspolitiskabilliga stu-som

syfterekryterandegenerelltdiestödet blandning mellanfinns det etten
och urvalsreg-jämlikhetsmål. behörighets-förändringenHaroch ett av

snedrekryteringendå minskning i den socialalerna tilllett en
gälldehård krav studentexamengallring ochLänge det somenvar

då inteutbildningarförför vissa undantagstudier, medhögre varsom
Socialhögskolan. Framförtill universitetet,organisatoriskt knutna t.ex.

successivt mild-intagningsbestämmelsernaallt 1960-taletunder kom att
År sedermera25:5den s.k.försöksverksamhet med1969 inleddesras.

år25 och hade arbetat25:4 vilken innebar debehörigheten, att som var
filosofisk fa-ämnen vidstudier vissai år behörighet tillallmän5 fick av

principgymnasielinjerna iFrån yrkesinriktade1977 även dekultet. gav
med arbets-för sökandehögskolestudier.allmän till Kvoterbehörighet

År dåigen kvot-skärptes reglernalivserfarenhet 1982tillkom senare.
utökadesgymnasiebetygenin direkt gruppenstogsgruppen som

bekostnad.arbetslivserfarenhetmed

57 tillträdesbestämmelser ochåtföljande diskussionen kommer röraDen att an-
från frågan dimensioneringenden totalafrikoppladetagningssystem avom

enkelnaturligtvissänkning tillträdeskraven ärhögskolan, även enom en av
för expansion.metod

Kapitel53 iurvalsbestämmelserbeskrivningEn närmare gesm.m.av
från till 3%59 5% 1977-81sjönksamtligaAndelen 25:4 runtantagnaantagna av

år och Jans-i Forneng1%1982-85,därefter ytterligare för 1991att vara nere
26.sid.1991,son
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Några år lade den s.k. Tillträdesutredningen fram SOU 1993: 85förslagsenare ett
betydligt större kvot skulle frånatt in med resultat högskole- Kapitel 8om en tas

grund.6° Högskoleprovet,provet främst hade haft funktionsom som en
för mindre kategori studerande gymnasiekompetens studeran-en utan
de vid folkhögskolor, svenska skolbetyg, mfl. ochutanpersoner enga-

10 000 år, frånvarjegerat runt provtagare blev och med höstterminen
År1991 vanligare antagningsgrund. 1991 gjordes cirka 126 000 hög-en

skoleprov 1992och cirka 146 000 änoch tredjedel samtligamer en av
inskrivna år pådetta in sitt provresultatftltogs Samtidigt har systemet
med arbetslivserfarenhet förändrats sådan tillgodoräknas dematt som
också högskoleprovet för vilkatar den väger tungt.

dåVilka effekter har dessa förändringar i tillträdesregler och merit-
värdering haft för den sociala Vårasnedrekryteringen slutsatser baseras
på fyra skilda studier, gjorts inom förtre utredningen, ochvarav ramen
diskuteras nedan.

vårI tidsserieanalys förändringen den sociala snedrekrytering-av av
har vi prövat faktor kallad antagningssystemiöz Denen har gjortsen

additivt index där värdet förändratsett i taktsom med vissa restrik-att
tioner för antagning tagits bortinförts. De restriktioner vi beaktat iär

folkskollärare fick tillträde till vissatt universitetsutbildning 1967; ii
examinerade från 3-årigaatt handels- respektive tekniska gymnasier

ñck tillträde runt år 1960; iii vägen från fackskolans socialaatt linje
till klasslärarutbildningen öppnades 1968; iv årde fyllt 25att som

årsoch har minst fem yrkeserfarenhet blev behöriga till högskoleutbild-
1969;ning v tillträdet till friade fakulteternasamt att spärrades

1979. Detta index har inkluderats i analys variationerna över tiden av
i social selektion.

Vårt mått på antagningssystemets förändringar uppvisar ingen effekt
på variationen i den sociala Måttetsnedrekryteringen. är naturligtvis en
grovhuggen kontruktion skeende sträckerett sig överav som ett stort

årantal och innefattar årligamängd beslut tillträde och meritvär-en om
dering. Slutsatsen är närmast de utvidgningar i tillträdetatt till högre
studier vi identifierat knappast kan någraha påtagligahaftsom effekter
för den sociala snedrekryteringen.

För de decennierna harsenaste vi säkrare uppgifter årligadenom
förändringen den sociala snedrekryteringen till högre studier, vilkaav
redovisats i Kapitel 5 Tiden för vilken vi har det är dock för kortovan.
för möjliggöra formell statistiskatt prövning i form tidsserie-en t.ex.av

fåranalys. Vi därför inskränka till studera samstämmigheten iattoss ut-
vecklingen den sociala snedrekryteringen förändringenoch i behö-av
righetsregler och antagningssystem. Våra resultat visar det hela ta-en

oförändrad social snedrekryteringget till inskrivningen vid traditionella
universitetsutbildningar årmellan 1973 och 1991 17-30-åringar.för
Därmed kan vi omedelbart avvisa någratankarna märkbara effekter

förändrade regler för denna tidsperiod.av

50SOU 1985:57.
51Se Forneng och Jansson 1991 och Forneng 1993.
52Analysen i sin helhet i Eriksonpresenteras och Jonsson 1993b.
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SOU 1993: 85finner viss utjämning i denkompliceras viSlutsatsen att enavovan
8Kapiteluttalat 1980-taletmindre1970- ochsnedrekryteringen undersociala

någotår, 25-3017-24 ingen för de äldrekvinnorbland menyngre
förår. är stabil helasnedrekryteringen minskar för deAtt yngre men

förkla-åldersgruppen, har troligen enkelkan tyckas märkligt, enmen
beror sned-till antagningssystemet. Resultatetring relaterar attsom

församtidigt kvotgruppenrekryteringen är större bland de somyngre
på direktövergångar ökat under periodengymnasiebetyg harantagna

på arbetslivserfarenhet.tagits in basisbekostnad kvoten avav som
sociala snedrek-naturliga detta kan tyckas denslutsatsenDen attvaraav

under 1980-taletminskat för kvinnorfaktiskt skulle haryteringen om
förmån direktövergångar jfrförinte förändrats tillantagningssystemet

5.i Kapiteldiskussionen
sådanmåste försiktig slutsats. In-med draVi attatttror man vara en

siginte oberoende antagningssystemetdivider handlar utan anpassarav
begränsningarfü söka till högskolan ba-till möjligheter och Attdess

gymnasiebetyg i för arbetslivserfarenhet kan isis enbart eller kvotenav
tvåmånga rimliga alternativ. Det kanfall medvetet val mellanettvara

frånså våraalltså förklaring är döttrartill den resultat attatt ar-envara
utsträckning än i medelklasseni högre de med bakgrundbetarhem

åri fyra i stället för över direkt till högskolan.först arbetavalt attatt
antagningsreglerna ändras kan de emellertid ha ändrat sitt beteendeOm

avseendei detta
frågandå hypotetiska snedrekryteringen skullevi besvara denKan om

ökadkvinnor det inte förskjutningha minskat bland skett motom en
viyngre Utvecklingen är allför komplex för skall kun-intagning attav

något just därför utvecklingen snedrekrytering-säkert attsvar,na ge av
åldersgruppernaolika inte är reglerna för vilkeni de oberoende aven

Våra således, vårär gynnad. enligt be-resultat kandem mestsomav
återgångstöd för till äldre sö-dömning, inte tolkas attattsom en gynna

Låt förtydligaminska den sociala snedrekryteringen.kande skulle oss
vår ståndpunkt innehållerär är viktigt högskolesystemetdetta: detatt att

några år tillmöjligheter för dem arbetat komma tillbaks sko-attsom
genomgå nyinskrivnahögre utbildning. Det faktum äldre ärlan och att

återgångsocialt än bevisar inte tillmindre selekterade dock att enyngre
kvotering minska socialagynnad denna skulle denen mer av grupp

sett.55snedrekryteringen till högre studier totalt

53 för individersJämför analyserna tillträdesbestämmelsernas konsekvenserav
uppfatta sin utbildningskarriär, i Kim 1983.och planerasätt att

Övergångarna också54 i den äldre naturligtvis beroende den tidi-ärgruppen av
årsklasser,selektionen inom vill snedrekryteringendet säga attgare samma

påverkas tidigarebland äldre hur stark den blandgrupper av var yngre.
55 förökat tillträde äldre rimlig strategi det gäller ökaDäremot är närett atten

direktövergångarnaden totala rekryteringen. anledning tillEn störreatt gavs
dåfödda mittenkvot 1982 de ungdomskullarna i 1960-talet för-att storavar av

påbörja årsklasser frånhögskoleutbildning.väntades De slutet 1990-taletsom av
når högskoleåldern betydligt mindre minskningen fortsätter tilloch sekel-är

målet nåsskiftet. politiskaOm det högre andel högskoleutbildade skallom en
åtminstonedärför troligt intagningen nybörjaredet den totala äldreär att av

också måsteantalsmässigt, möjligen procentuellt, ökas inom fram-näramen en
tid.
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SOU 1993: 85I specialstudie för utredningen Jan-Eric Gustafssonhar ochen
Kapitel 8Anette Westerlund gjort analys socialsambandet mellan bakgrunden av

på högskoleprovetöö utgått frånoch resultat De har alla föddapersoner
år 1972, för vilka uppgifter inhämtatshar deras grundskolebetyg,om
gymnasielinje och -betyg i högskoleprovet förresultaten desamt om

år10drygt genomgick 1991.detta De har sedan studeratprocent som
frånhur provresultaten skiljer sig mellan olika social bak-personer

närgrund, kontroller orts för olika selektionseffekter, fört.ex. att pro-
oftare dem hade höga betyg iredan grundskolan. Resulta-vet tas av som
är viktiga för bedöma den kraftigt ökade viktenten ytterst att om av

högskoleprovet kan komma minska socialaden snedrekryteringen,att
vilket är förhoppning har ställt.en man

I korthet visar analyserna det finns socialtendens bakgrundatt atten
lägre frånhar samband med änprovresultat med medelbetyget gymna-

siet, främst barn socialt imed klass I har betygattgenom ursprung som
är jämförelsevis bättre än deras provresultat. Effekten är dock och isvag
allt väsentligt begåvnings-tycks högskoleprovet mäta ungefär samma
och kunskapsdimensioner betygen. En anledningarna tyckssom av vara

rikligaden förekomsten provuppgifter med verbalt och numerisktav
innehåll områden nå-inom dessa är sambandet med socialt ursprung-

högre än inom ävende andra skillnaden liten.ärgot om
Vår frånslutsats studien är högskoleprovets ökade vikt inte haratt

förändrat den sociala snedrekryteringen till högre studier, än möjli-mer
obetydligt. finnsDet dock starka skäl fortsätta studierna hög-attgen av

skoleprovets eventuellt socialt skeva effekter. Analyserna nämligenger
vid frånhanden i högre grad barn högre socialgrupperatt provet tas av

gånger.och dessa även Eftersomupprepade visar sigatt dettar provet
finnas positiv effekt upprepad provtagning för resultatet lären av man-
sig antagligen behärska den nödvändiga tekniken taktikenoch med pro-

kan möjligen sambandet påmellan social bakgrund och poängven -
högskoleprovet öka över tid. Detta skulle falletkunna särskiltvara om
avgifterna för provtagning verkar avskräckande, eller informationenom

är otillräcklig.provetom
Av resultaten kan vi inte dra slutsatsen förändringar i be-attovan

hörighets- och antagningsbestämmelserna saknar betydelse för den so-
ciala snedrekryteringen. Tvärtom sådanafinns indikationerdet att
förändringar iregelsystemet vissa specifika fall och under begrän-av en
sad tidsperiod effekter.kan ha finnsDet exempel anföra. För dettre att
första den sociala snedrekryteringen till juristlinjen hög när denvar var
ospärrad sjönk möjligen i samband med den spärrades.attmen senare,

påDetta berodde troligen juristutbildningen länge den endaatt var
högstatusvägen för frånsvagpresterande barn socialgrupp I dessa-
straffades årut när spärr infördes 1979 jfr avsnitt 3.1.1. socialaDen

påutjämningen just påfallandejuristutbildningen 5.2.6.57är se avsnitt
För det minskadeandra den sociala snedrekryteringen till läkarlinjen

plötsligt åroch rätt kraftigt efter 1977 troligen i samband med äld-att-
55Se Gustafsson och Westerlund 1993 i Erikson och Jonsson 1993a.
57 Möjligen socialakan den snedrekryteringen till juristutbildningen ha ökat

frånigen, enligt siffror SCB t.ex. SCB 1985.
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SOU 1993: 85ställning vidgynnadarbetslivserfarenhetmed gavs en merre personer
Kapitel 8år.68något troligenHär fannsefterigenför ökasedanantagningen att-

frånstudiebegåvadenågotefterfrågan äldreuppdämd hos personeren
nått riktiga toppbe-inte dearbetarhemtjänstemannahem ochlägre som

arbetslivserfa-poäng förtillgodoräkna sigNär ñckgymnasiet. deitygen
framgångsrikt utbild-ånyo konkurrerachansñck derenhet att omen

snabbti rekryteringenjämnhetenökade socialaAtt denningsplatser. av-
behörigapå intresserade ochpoolantagligen denberor att per-tog av

tömdes. tredjeDetfrån sociala klassermindre representerade ex-soner
år 1982 ändra-också antagningsreglernaläkarlinjen. Närgälleremplet

direktövergångar antagna basisstörre kvottillbakades mot aven
påtagligt,gymnasiebetyg snedrekryteringenår ökadegamlahögst treav

temporärt Vi förmodahär kanävenverkar, att mot-och, vad det en
gymnasiebetygfrån högamed mycketbarn klass Ipool medsvarande

dåår konkurreratsantal deupp underhade byggts utett personerav
arbetslivserfarenhet.med

i behö-förändringardra slutsatsenexempel kandessaAv atttre man
påverkan på sociala rekry-denganskaantagning kan harighet och stor

effek-år dessafrån enskilda linjer,tillteringen attett annatett men
påverkar snedrekryteringen till högrenämnvärt den totalainte stu-ter

också alltför djärv hy-är inteär kortvariga. Detoftadier och deatt en
iförändringarframkallasförändringar kande antag-attpotes som av

enskildaomfördela individer överligger ifrämstningssystemet ut-att
påverka snedrekryteringen totalt.socialadenänbildningar attsnarare

i avseende är detroligen är känsliga dettautbildningarDe mestsom
på mellanberoende det rätt starka sambandethöga betygskravmed so-

gymnasiebetyg.och högacial bakgrund
gjorts med antagnings-förändringar tidigaredebör nämnaVi att som

så möjligen med undantag uppgrade-varit dramatiska,intesystemet av
också, till skillnadarbetslivserfarenhet. Sverige harIringen motav

mått på studielämplighet alltid do-objektivamånga länder,andra mer
genomgålåta individuellfler sökande s.k.skulleOmminerat. man

alternativafler hjälptillsätta högskoleplatser medprövning eller av ur-
risk för sociala snedrekryte-uppenbar denvalsmetoder finns det atten

sådana prakti-där urvalsmetoderFör utbildningarskulle öka. deringen
hög.7° delvisDetta berorsnedrekryteringenär den sociala extremtseras

besläktadepå sådana för konstnärliga ochmetoder används främstatt
ändå hög,snedrekryteringen kanutbildningar, där antas menvara

inträdesprov ärintervjuer ochför utfalletmycket talar star-att t.ex.av
och högskoleprov.än betygkorrelerade med social bakgrundkare

är tämligenVår behörighetsreglerär antagningssystem ochslutsats att
förlätthanterliga instrument regleraoch jämförelsevisñnkalibrerade att

53 sid. 10-11.1981, sid. 72-73; 1985.SCB
år då från skrevs in lä-59 andelen arbetarhembörjade redan 1981Detta som

direktövergångar frånår 20%minskade detta ökades kvotgruppenkarlinjen
år kraftigtandelen akademikerbarn ökadeFörändringentill 30%. 1982 attvar

från Tabell 1.övriga tjänstemannahem. SCB 1985,bekostnad barnav
år7° 1991, sid.för i och Janssonantagningsstatistiken 1991 FornengSe t.ex.

40.
289

IO 13-1082



fördelningen inskrivna mellan utbildningslinjer, SOU 1993: 85de inte hit-attav men
någratills beståendehaft ocheller Kapiteleffekter för 8den socialastora snedrek-

ryteringen. Om fler in högskolan är det tänkbarttas snedrekryte-att
något,ringen minskar i enlighet med vad diskuterats i avsnitt 8.3.1som

frånsärskilt när alla klass I med rimlig studielämplighet in.tasen-

8.3.4 Regional spridning högre utbildningav

När högreden utbildningen expanderade starkt 1960-taletunder restes
frågan den ökade tillströmningen förutsattestudenter ökadom av en re-
gional spridning utbildningsplatser. sådanEn spridning skedde inled-av
ningsvis inrättandet universitetsñlialer, sedan etable-genom av genom
ringen regionala högskolor. Anledningen bl.a. de existerandeav attvar
universitetsorterna inte skulle kunna expandera tillräckligt snabbt
främst grund brist studentbostäder, också regionalpolitis-av men
ka skäl anfördes stöd för geografisk spridning högre utbild-som en av
ning Därutöver framfördes regionala högskoleetable-argumentet att
ringar skulle kunna minska den sociala snedrekryteringen därför att

frånbarn avståndskänsligaresocialgrupp III än tjänstemannabarn.73var
Sedan början 1970-talet har verkligen den högre utbildningen spri-av

dits till regioner och tidigare saknade högre utbildning,orter som trots
den stagnation efterfrågani ungdomarnas på högre utbildning som upp-
trädde vid denna tid och den begränsningen utbudet utbild-senare av av
ningsplatser. Har därmed den sociala ocksåsnedrekryteringen minskat

frågaEn specialstudie denna har för utredningen genomförtsav av
Dryler.74Helen frågeställningenHon delar två delfrågor.i För detupp

första: har den sociala snedrekryteringen minskat för dem självasom
frånkommer de där högskolor etablerats Förorter det andra: harnya

följd dessa etableringar den sociala snedrekryteringen riks-som en av
nivå blivit mindre än vad den skulle varitannars

I analyserna urskiljs erhöll högskoleutbildningtre orter undersom
1970-talet ocheller universitetsutbildning påtagligtexpanderadevars

Östersund.under denna period, nämligen Linköping, Luleå och Linkö-
ping årblev universitetsñlial 1967 och självständig högskola 1970. Hög-

ÖstersundLuleåskolorna i och inrättades 1971. I Figur 8:11 visas för-
ändringen i den sociala snedrekryteringen i form jämförelse mel-av en

åldrarna årlan i från17-24 högreklass I tjänstemän m.fl.personer
och klass arbetareVI-VII i chansen skrivas in traditionella uni-att
versitetsutbildningar. Klass VI-VII är referenskategori och har värdet 0

den lodräta avståndetaxeln. Om mellan klasserna hade minskat un-
periodender 1968-1990 skulle linjerna nedåt.ha böjt

71Se Prop. 1965:141och bl.a. Prop. 1971:36.
7 Se SOU 1973:2.
73SOU 1973:2,sid. 308-309.
74Dryler 1993b i Erikson och Jonsson l993a. Studien baserasdelvis ana-lyser utredningens högskolematerial se avsnitt 4.1.1, delvis dataav somSCB framställt för utredningen i form tabeller med begränsat antal vari-ettav
abler.
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851993:SOUeffektRelativ
3.0 8Kapitel

2.5

.2.0
-a s-- ... . .ø ,.

1.5

Linköping
1.0

Luleå:
Östersund---- --0.5
Ingeni
högskola

70
univlnskrivningsår

omfattning mellansnedrekryteringensden socialaFörändringen8:11Figur av
åråldern i Linköping,år vuxit17-24år för i19901967och som upppersoner

någon högskolaetableradesdär detLuleå, städerOstersund, isamt tre un-
VI-VIIjämförda med klass ar-m.fl.tjänstemänhögreperioden. Klass Ider

logaritmerade oddskvoter.Utjämnadehetare.
Högskolematerialet.Källa:

vilketparallella,iframgår 8:11 är kurvornaFigur settstortSom av
förinte förändratssnedrekryteringensocialadeninnebär personeratt

orter.75från dessa tre
snedrekryte-socialautvecklingen deni figurenjämförelseSom avges

är jämför-flera avseendensätt i imättringen tre orter somsamma
någon Hel-högskolafickspecialstuderar, vilka intevimed debara men

Örnsköldsvik.Skellefteå ochsingborg,
snedrekryteringminskadhögskola medföretableringenOm enenav

ÖstersundLuleå rimligen lutaochför Linköping,kurvornaborde mer
någonför harheldragnauppåt den feta, kurvanän orterna som

små,är faktiskt, med kans-gör inte. Alla kurvorde dockhögskola. Det
Luleåär möjligenfluktuationer, parallella. Undantagentillfälliga,ke -

1970- första halvanunder ochminskatsnedrekryteringen tycks hadär
fråninitialnivån 1960-ta-återgå slutettill1980-talet, för sedanatt avav

Östersund, utjämningsocialregistrerardär vi möjligenlet och un-en-
dockförändringar kan ha1980-talet. Dessaandra halvander den av

Äldersgruppen högskoleetablering-maximera tiden före75 förvald17-24 är att
år. utvecklingenändå några erinrar sigminnesgodeDenvilken bara är atten,

l7-24-åringar och den breda-mellansnedrekryteringen skilde sigsocialadenav
med dennal7-30-åringar analyseråldersgruppen Kapitel 5, görsnärmenre

ochförändringen under 1970-åldersgrupp resultat förframkommer samma
l993b.Dryler1980-talen

291



småuppkommit tillfällighet, SOU 1993:vi rör 85med tal när vi studerar ettav en oss
från ståder.76litet antal födelsekohorter Kapitelenskilda 8

Etableringen tillväxtenoch universitet och högskolor i Linköping,av
ÖstersundLuleå alltsåoch har inte tilllett utjämning den socialaen av

snedrekryteringen bland dem växte i kommuner.dessa Där-som upp
ärmed det inte särskilt sannolikt regionaladen spridningen högreatt av

utbildning har kunnat utjämna riksnivå.de sociala skevheterna I
ocksåDrylers analyser visas riktigtmycket utvecklingen denatt av so-

ciala snedrekryteringen i landet är exakt densamma de vuxitom som
på de nyetablerade högskoleorterna med ieller analysentasupp

här har alla nytillkomna högskoleorter slagits ihop; gällerdetta även
när inkluderar alla växt i lände där de högskolornaman som upp nya
ligger.

är värtDet riksnivåresultatet inte automatiskt följeratt notera att
iresultaten Figur 8:11. Om, nämligen, det finns fler arbetarbarnt.ex.av

områdei det där högskolor etableras än i ilandet ochstort,nya om
etableringen leder till generellt ökad områden,rekrytering i dessaen
skulle övergångsambandet mellan social bakgrund och till högre stu-
dier kunna utjämnas påintedetta sker just de högskoleor-trots att nya

någon spårasAtt utjämning inte riksnivåkanterna. tycks vara en
förhållanden:funktion i påverkassnedrekryteringen intetre blandav

dem bor högskoleorter som visats ovan; ii den totala rek-som nya
påverkasryteringen inte heller särskilt undantagstarkt dessa orter

tycks Karlstad Växjö;och iii socialaden sammansätt-samt attvara
ningen inte skiljer sig särskilt områ-mycket mellan de olika geografiska

Slutsatsernadena. detta är det är osannolikt även i teorinatt ytterstav
ökad geografisk spridning skulle leda till minskadatt social snedrek-en

rytering; nästan samtliga förutsättningar tycks fattas.
Sammanfattningsvis har inte etableringen regionala högskolor lettav

till minskad snedrekrytering bland barn på sådanaväxer orter.som upp
Detta är på avståndskänslighetenstark indikation mellan barnatten
från olika social är avståndetbakgrund obetydlig, dvs, till studieortenatt
är lika eller kanske försvårandelika litet övergångenför till högre- -

frånstudier för barn skilda samhällsklasser. ärDetta i överensstämmelse
våramed resultaten i övergånganalyser till realskola, presenterade iav

avsnitt 7.3.1. Vi kan inte därav dra slutsatsen detta gäller oberoendeatt
universitetsstuderandesde villkor fördelningenoch mel-av av resurser

socialalan klasser. ärDet inte osannolikt försämrade studielånatt t.ex.
slå hårdast från småkan förhållandenbarn långa avståndochmot med

till högre utbildning.

75Observera det troligen inte någotföreligger problem statistiskatt med signifi-
eftersomkans vi studerar totalurval även det finns visst, litet bort-ett ettom

fall. finnsDäremot det naturligtvis alltid viss slumpmässig variation i denen
sociala frånsammansättningen årde sökande till Därför bör viett ettav annat.
främst söka efter tydliga, varaktiga, trender analysnivå någradenna så-och
dana framträder inte i Figur 8:11.
77 Figur frånl 8:11 jämförs bara barn klass l och Vl-Vll, ytterligare jämfö-men

frånrelser med barn övriga klasser ipresenterade l993bDryler leder till- -slutsats.samma
292



SOU 1993: 85vilka positiva effekterspridningen högre utbildningökadeDen av -
Kapitel 8förändraheller inte kunnathaft i övriga avseenden harden än kan ha -

på riksnivå. förefaller dessutom,snedrekryteringen Detden sociala en-
såvåra osannolikt skulle kunna ske. Deligt analyser, utomordentligt att

någon befolkning, självahögskola liteninte har harregioner ensom
någon särskilt stark rekryterandegenerellt inte haetableringen tycks sett

och sociala sammansätt-ungdomar i regionen, deneffekt bland borsom
sådanområden fall inte spridningen i högär iningen i dessa attvart

tidigare vanlottade sociala till del.kommagrad skulle mer grupper
våra på någotinte sätt ärförtjänar understrykas analysernaDet att att

ökade geografiska spridningen högre utbild-utvärdering denav aven
akademiska tillning. Huruvida spridningen den verksamheten lettav

undervisning forskning i högskolan är oklart, det före-bättre och men
positiva förfaller sannolikt den haft mängd konsekvenser deatt enoss

Ökadföremål för nyetablering högskolor.varit dennaregioner som av
också ändamålsenligutbildninggeografisk spridning högre kan varaav

när gäller öka den totala rekryteringen till högre utbild-det t.ex. att
också efterfrå-ning.78 effekterna förär möjligt de positivaDet att mest

vårapå utanför för äldreutbildning delvis ligger analyser, t.ex. stu-gan
avståndskänsligasom är mindre flytt-rimligen ochderande mer

unga,än för dem har högskoleutbild-ningsbenägna redansom en
högskoleutbildningarning,79 för rekryteringen till kortaresamt

Alternativa utbildningsvägar8.4

Vår våraframställning och sociala snedrekryteringen in-analyser denav
på på universitet hög-riktar sig huvudsakligen ungdomsskolan och och

förhållandenaär de dominerande skolformerna och därskolor. Dessa
Ändå såtotala utvecklingen. är det betydande del detdenstyr att en av

påutanförvi utbildning det formella skolsystemet, främstkallar sker
utbildningar Sådanai olika enskilda formerarbetsplatser och ut-av

78 förefalla märkligt den totala rekryteringseffekten intekanDet är störreatt
framgår våra analyser se Dryler l993b, Figur 6a och 6b. Vivadän trorsom av

från våradock inte skall generalisera alltför mycket exempel. Framföratt man Östersundhålla Luleååtminstonei minnet haftallt bör och har rättattman
specialiserade utbildningar teknisk högskola respektive socialhögskola det är-fråninte sannolikt liten andel alla just dessa in-haränatt ortermer en av

sådanaoch läggning för inriktningar. etableringDärmed kantresse en av nya
högskolor rekryteringseffekter för vissa studieintressen,ha dem medstora men

från andra regioner.kommersom
79Våra gångenanalyser gäller, tidigare, första inskrivna i högskolan. Där-som

fångavi inte erfarenhet högskolestudiermed kan med sö-upp personer av som
erhållatill förker sig nyetablerade högskolor kompetens eller upprätt-att ny

hålla tidigare kunskaper. Speciellt olyckligt eftersom förbättradedet ärsenare
möjligheter till fort- och vidareutbildning idé spridningenbärande medvar en

högskoleutbildning.av
3° gårkortare postgymnasiala utbildningar inte analyseraDessa tyvärr överatt

årtidsperiod eftersomlängre ingen central statistik ñnns före 1977.en
31 Upplärning och kunskapsöverföring sker till mycketnämntssom ovan en

i vi väljer rubriceradel hemmen, detta uppfostran änstor attmen som snarare
utbildning.
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också SOU 1993:genomgår 85bildning utmärker sig människordeattgenom som
åldrar står 8Kapitelden är i olika utbildningarmedan de i förcentrumsom-

utredning människor,denna vänder sig utbild-dessatas av unga senare
medelålders, också äldre.33ningar även till ibland till

Anlägger vi historiskt perspektiv utbildningar utanför for-detett
skolsystemetmella kan vi preliminärt urskilja faser. första,I dentre

frånungefär sekelskiftet fram till 1930-talet, utbildning utöver folk-var
otillgänglig förskolan den största delen befolkningen. villeDeav som

sig,vidareutbilda eller bilda inte kundeville läroverki hademen
tvåfrämst alternativ: folkhögskolor eller kurser ideellaanordnade av

föreningar, främst folkrörelserna. Anledningen kunde attvara man av
avståndetekonomiska skäl eller grund inte kunde i realskolan.av

ocksåVanligt tillhandahål-det allmänna skolväsendet inte kundeattvar
ansågden utbildning sig behöva, det gällde kanske främst jord-man

brukarnas behov yrkesutbildning. Mindre vanligt säkert före-av men-
kommande ideologiska skäl inte ville i högredetattvar man av av-

läroverket.34samhällsskikt dominerade
frånden andra fasen, ungefär 1930-taletI till och 1950-talet,med

efterfrågan påökade utbildning kraftigt och mellanskolefor-trots att
främst realskolanmerna byggdes fanns fördet underlag alternativaut,

skolformer. Under denna fas slog utbildning igenom, näm-typen ny av
ligen distansundervisningen. Korrespondensinstituten, fr.a. NKI och
Hermods, växte fram titlaroch institutsingenjör etablerades.som

frånI den tredje fasen, med början 1960-talets inrättadesslut, den
kommunala vuxenutbildningen samtidigt studiecirkelverksamhetensom

gå åtminsto-expanderade kurs blev del vardagskulturen,att en av-
medelålders tjänstemän.85bland är förKomvux i och sig delne en av

offentliga ändådet utbildningssystemet, är uppenbart alternativmen en
väg till högre utbildning, samtidigt utbildning vid komvux kansom ses

allmänbildande eller kvalifikationshöjande.generelltsom
Vid sidan folkhögskolor, korrespondensinstitut och kommunalav

vuxenutbildning har det alltid funnits alternativ utbildningsvägen

32 ocksåI bredare perspektiv borde andra skolor betraktats alternativaett som
Många utbildningarvägar. KTH och Chalmers under 1800-talet ocht.ex.nya -socialinstituten i dåvarandebörjan 1900-talet startade bredvid formelladetav -utbildningsväsendet KTH blev högskola och1877 Chalmers inte förrän 1937

se Sjöstrand också små-1965; SOU 1943:34. Kanske kan folkskollärarut-och
bildningen långalternativ eftersom den under tid intevägsessom en var sam-

dåordnat med övrigt utbildningsväsende fråndet vanligt direktattvar-sådanfolkskolan via preparandkurser till lärarutbildning.
83Till formelladet skolsystemet räknar vi skolformer ansluter till existe-som
rande ungdomsskolor offentliga, privata flickskolor läro-ochutan att t.ex.vara
verkgymnasier.

Ännu84 drygt decennium in 1900-talet fanns krafter inom arbetarrörel-ett
propagerade för denna skulle sittanordna utbildningssystematt egetsen som

parallellt med det offentliga byggd politiskaandra värderingar ochmen
andra pedagogiskaformer, bl.a. grupparbeten och studiecirkelformen. Samarbe-

liberalernamed under 1910-talet medförde inriktningendock refor-tet att
mering offentligadet utbildningsväsendet kom bli dominerande.attav
35Studiecirklar fanns årvidredan seklets början ABF bildades 1912 hadeoch
under 1930-talet omfattande verksamhet;rätt det dock under 1960- ochären
1970-talen den expanderar kraftigt jfr Kapitel Arvidson 1985.som
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SOU 1993: 85många månFör är väl fortfarande i vissarbetsmarknaden. ochvar - -
Kapitel 8internutbildning och befordrangoda utsikter till kanskejobb medett

alternativ till formell skolning. Bland statliga tjänster in-annatett gott
järnvägen, televerket, försvaret och polisen hartullen, kun-posten,om

sådanaanställda med möjligheter. Branschorganisationer, stör-lockanat
försäkringsbolag oftaföretag, och banker har kursverksamhet,re egen

frånkarriärstegar. skillnad utbildningar vidibland med inbyggda Till de
tidigare nämnda förmedlar internutbildning oftast bransch- el-skolorna

påföretagsspeciñk värde arbetsmarknaden i allmänhetler kunskap vars
ävenär mindre räckvidd naturligtvis vär-den kan mycketom varaav

enskilda arbetsgivaren.defull denhos
ocksåSom alternativ utbildningsväg vi räknaskulle kunna under-en

visning förmedlad privatskolor, speciellt yrkesutbildningar av typenav
också-institut.och decennierna välhandelsskolor De harsenaste ar-

betsmarknadsutbildningen räknas ävenkunnat alternativ väg,som en
rekryteringen till den är ofrivillig och inte utslagsnarast ett ettom av

utbildningsval.medvetet
såTyvärr är det de utbildat sig utanför det allmänna skolsyste-att som

också utanförofta hamnat den officiella utbildningsstatistiken. Vimet
därför källor till, speciellthar för studera socialaden rekry-att att

teringen. de urvalsundersökningar vi använt förI analyserna föränd-av
Kapitel 5ring över tid till socialaorsakerna den snedrekryte-samt av

Kapitel 7-8, levnadsförhållandenringen nämligen SCB:s studier av
levnadsnivåundersökningar, ingårför forskningoch Institutets social de

måttetalternativa utbildningsvägarna bakats in i indi-deattgenom
vidernas högsta utbildning. finns däremot vanligtvisDe inte särredovisa-
de.

års levnadsnivåundersökning1991I antecknades dock alla utbildning-
inklusive i distansundervisningkurser arbetet ochar m.m. som va-- -

månader intervjupersonerlängre för närmareeller 5 000 Upp-rat sex
nivå,gifter utbildningarnas längd, yrkesinriktning, läroanstalttypom av

årtal dåoch utbildningen avslutades finns kodade för föddapersoner
1916-1973. Därutöver finns uppgifter utbildningar respek-separata om

från årettive examina komvux, internutbildning fördet senasteom an-
ställda intervjupersonen brukar i studiecirklardelta ellersamt om

någonnej, gångkurser ofta eller Med hjälp intervju-dessaav
uppgifter kan vi bild över hur vanligt det ärvar utbildningmedenge
utanför det officiella utbildningssystemet och vilka utnyttjat dessasom

Vår huvudfrågaalternativa vägar. är: bidrar de alternativa utbildnings-
vägarna till minska den sociala snedrekryteringenatt

Inledningsvis vikan urskilja funktioner hos de alternativa vägar-tre
förstaFör det kan de allmänbildning eller yrkesinriktad ut-na. ge en en

bildning vid någon gårsidan av den traditionella folkhögskole-en-
förkovra något ämnesområdekurs för sig inom speciñkt det all-att som

männa skolsystemet inte kan erbjuda, politik eller skapande verk-t.ex.
För nivåhöjandesamhet. det andra kan de därmed kvaliñce-ochvara

35 gåttintervjupersoner huvuddelen sin utbildning i land Sve-änannatsom av
fått frågorrige intehar dessa därföroch uteslutna de följandeär analyserna.ur
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SOU 1993: 85institutsingenjörer.37 Förexempelvis detarbetsmarknadenrande
Kapitel 8utbildning. ärvägen till högre Dettatredje kan den trappstegettvara

tvååriga allmänna kur-följde folkhögskolornasfallet för demt.ex. som
sinför kompletterade grund-för realen och demistället att ta somser

därmed behörig-gymnasieutbildning via förkomvuxskole- eller att
då utbildningsvä-alternativavanliga är deför högskolestudier. Hurhet

tid Och vilkenattraktionskraft förändrats överoch hur har derasgarna
viktigasteär denfunktionernade treav

Tabell 8:4
år åldrarna år, hade1991 i 18-75Andel dem som genom-som varpersoner, av
månaderpågått utanför offentliga skolsystemet,detutbildning minst somsex

fritiden,kurserstudiecirklarbrukarstuderat vid komvux,hade som
pågått någon betald arbetstidutbildning sju dagar eller längresamt un-som

månaderna, efter ñdelsekohort. Genom-uppdelat kön ochtolvder de senaste
månader för internutbildningalternativ utbildningsnittlig längd i samtav

gått Sverige. Pro-huvuddelen sin utbildning ilängd dagar. Endast dei avsom
cent.

Levnadsnivåundersökningen 1991.Källa:

UtbsmånaderFödelsekahort
Skola

Kvskolform Alla Kv 1629 30-49 50-73 MänMän

Folkhögskola
3.0 19 183.5 3.4 3.7 3.8 4.1m.m.

17Korrespinst. 1.0 2.7 1.5 0.4 241.2 1.4
10Arb.markn.utb. 1.8 2.5 1.1 1.4 1.8 2.2 14

1 4.6 27 18Internutb. 5.8 8.4 3.0 5.9 7.3
16Priv.övr.sko1or 3.5 2.6 4.3 3.5 4.1 3.0 20

Komvux
formeralla 15.1 10.3 20.0 4.4 17.2 17.9

därav examen:
0.6Grundvux 0.6 0.6 0.7 1.1-4.0 2.1 6.2 0.2 3.9 5.7Gymn.ex.

i 0.5 0.4 0.7 0.5Ex. 0.5ämneenst. -

Kurslstudie-
cirkel, ofta 9.4 6.7 12.2 13.5 10.1 7.3
någon gång 19.5 17.8 21.1 12.3 23.0 19.8

278Bastal 4 835 2 442 2 393 913 1 644 2

26321.0 18.6 18.1 24Internutb.1991 18.0 14.9 7.8
738Bastal 3 150 1 564 1 586 103 1 309 1

Vårdutbildningar ingår1
någon3 ingår, tillAlla oberoende längd och kursen lettkurser om exa-av

ellermen
månaderna3 Genomsnittligt kursdagar bland kursdeltaga-antal de 12senaste

re.

37 kvaliñcerande intesjälvklart utbildning kan denDet ävenär att en vara om
utbildningsnivå, åtskillnadvi vill mellanleder till högre gärna göramen enen

nivåhöjning eftersom generellt le-breddning och det denär settsenare som
frågandåarbetsrnarknadssituation för socialtill förbättrad och detder omen

nivånalltid utbildningen i fokus.snedrekrytering är ärnästan som
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1993: 85SOUolika katevägarna ialternativadevi delat sex8:4 harTabellI upp
Kapitel 8också utbildningarinnehållerfolkhögskolaöverstaDengorier. m.m. --

fackförbund. In-ochkyrkororganisationerideellaförmedlade somav
både statliginnefattarsvårdefinierad kategoriärternutbildning somen

nå-står förprivatadenutbildningbranschspeciñk, enprivat,och t.ex.
både yrkes-slutligen,skolor,andel.89 Privataövriga rymmerstörregot

-institut all-ochhandelsskolor samtförmedladeoftautbildningar av
privatskolor.9°iellerutomlandstagitsutbildningarmänna som

skallför vadÄven gränshögganskahär harvi somnär satt ensom
viheltidsstudier kanmånadersutbildning minst seräknas sexsom --

15utbildning. Drygt procentalternativnågon formmånga haratt av
sådanår de harår 199175 att18 ochmellansvenskar angervuxnaav

typisktdärförunderskattad bl.a. attsäkertutbildning. ärsiffranDen
urskiljas. Denvården inte kunnatinominternutbildningarkvinnliga

påfallandemånader äri antaleffektiva längden uppgenomsnittliga -
kvinnor.något blandkortareutbildningstyperna,år flestatvå för demot

från kom-någondärutöverhar4Ytterligare cirka procent examen
utnyttjat den-är kvinnorgradi högdetvux.92 viHär kan somattnotera

ofta bru-fritidendevidaresägertiondeNästan attmöjlighet. varna
nå-gör dettafemtenärmarestudiecirkel ochpå iellerkurs varkar

kvinnor har dessutomfler män änanställdfemtegång. Nära vargon
året.detunderminst vecka senastei arbetetnågon utbildninggått en

utanfördetintryck8:4Tabellsiffrorna i attettSammantaget avger
påtagligt inslaghuvudfåra högstfinnsskolsystemets ett avallmännadet

statistikriktigtär inteInslaget stortutbildningar.och somkurser
individereftersomgällandesådana görkurseravgivna sammaöver m.m.

nästaändå studeraanledning tillsådana, det attfleraföljerofta germen
utbild-sin högstabefolkningen harandel denfråga: hur stor vuxnaav

hållningsnivå från alternativt

rimligtdetvilketfolkhögskolor görsjälvadriverorganisationerna33 ideellaDe
nyk-direktutbildningarfolkhögskoleutbildningar ochslå ihop avgessomatt

föreningarpolitiskareligiösa samfundterhetsorganisationer, samt
anordnad yrkesut-kommunaltvårdutbildningLandstingskommunal39 samt

allmännatill deträknatshandelsskolor harochyrkesskolorfrämstbildning
frånutbildningarskilja dessavi varken kunnatdärförutbildningsväsendet att

internutbild-urskiljakunnatenkelt sättyrkesutbildning ellergymnasial ett
utbildning.skolmässigfrån normalning

ståttuppgiftermed dekategori,måste understrykas denna99 osssomDet att
landstings-ochkommunalafrån exempelvis desvår skiljavaritbuds,till att

intesäkertklassiñceringeni ärTräffsäkerhetenyrkesskolorna.kommunala
vår bedömningnivå ärindividuellkategoriernaför andradegod mensom också detkanVikorrekt.totalandelen notera atti ärskattadeden settstortatt från de all-läroverkengymnasiernaprivataskilja demöjligtvaritinte att ut

eleverna.andelstår litenmycketdock förprivatade avmänna en
alternativ,dessavidförekommerindivid bara91 ettObservera avatt samma utbildningsnivån enligt SCB:shögsta stan-dennämligen det motsvararsom

längst omnivå, ävenutbildningdenvidSUN eller,dard, varsomsamma
senaste.vi valt denhardensammalängden är

överlappari Tabell 8:4utbildningsvägarnagått femde92 överstaAndelarna som
Medan 4förredovisas komvux. procentandelardel med delitentill somen sådanhardet 3.3 ut-via komvux,gymnasieexamen är procent examenhar som

ochför grundvux öv-överlappningenutbildningarnanågon andradeöver av
obetydlig.rigaenstaka ämnen är
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Tabell 8:5 SOU 1993: 85
år,Andel 18-75 1991 hämtade utbildningsnivå frånsin högstapersoner, som Kapitel 8olika skolformer och utbildningstyper. De alternativa utbildningsvägarna be-

står utbildningar månader,minst för komvux har enbartav om sex examengåtträknats. Endast de huvuddelen sin utbildning i Sverige. Procent.som av
LevnadsnivåundersökningenKälla: 1991.

Födelsekohort
Skolaskolform Alla Män Kvinnor 16-29 30-49 50-73

Universitet 16.4 15.4 17.4 5.1 18.4 19.4

Gymnasium 24.9 27.5 22.3 1.4 5.7 48.3

Yrkesskolor 15.3 13.9 16.6 13.5 23.2 10.3m.m.

Alternativa vägar 13.6 15.5 11.7 16.2 16.7 10.3
därav folkhögs. 2.3 2.2 2.4 3.6 2.6 1.6m.m.
korrespondensinstitut 1.0 1.3 0.7 2.4 1.0 0.4
arbetsmarknadsutb. 1.6 2.4 0.8 l 1.5 1.9
internutbildning 4.7 7.0 2.4 5.8 6.2 3.2
privataövriga skolor 2.5 2.0 3.1 3.2 3.3 1.6
komvux 1.5 0.7 2.3 0.1 2.0 1.6

Realskola 3.1 2.5 3.8 4.9 6.1 0.3

Grundskola 5.2 5.1 5.3 1.9 9.6-.-
Folkskola 21.5 20.1 22.9 58.6 28.1 1.9

Totalt 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bastal 4 835 2 442 2 393 913 1 644 2 278

1 Vårdutbildningar ingår ej.

I Tabell 8:5 visas hur andel 1991 hämtade sinstor högsta utbild-som
ningsnivå från olika skolor och utbildningsformer.typer Medav en ex-
tensiv definition alternativa fårvägar vi skattning närmare 14av en

måsteVi ihågkommaprocent. denna siffra bara äratt skattningen grov
eftersom kodningarna skoltyper ofta är vanskliga fortfarande ingårav

vårdutbildninginte medan vissa utbildningar huvudsakligensom nu ges
gymnasiet, tidigare i privata handelsskolor,togs t.ex. räk-men som

nats. Somliga utbildningar ocksåhar säkert ibland räknats intern-som
utbildningar, gångerandra inte tagits alls, och tid vadupp senare
gäller polis- och militärutbildningar t.ex. räknats till det allmänna ut-
bildningssystemet. För vårakomvux bygger ocksåsiffror intervjuupp-
gifter examen vilket gör de troligen är underskattade flerom att indi-
vider gåtthar antagligen minst århalvt i komvuxett examen. Omutan
vi till påmarginaler ömse vårtar sidor skattning kan vi säga iom att
början 1990-talet hade mellan 500 000 900och 000av svenskar mellan

år nått18-75 sin högsta utbildning vid sidan universitet, gymnasier,av
läroverk, yrkesskolor grund- och folkskolor.samt De alternativa utbild-
ningsvägarna har därmed bidragitstarkt till den totala kunskapsöverfö-
ringen i samhället, samtidigt påverkatde antagligen livschansernasom

påtagligför minoritet medborgarna.en av
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851993:SOUutgö-i justutbildningarnaalternativa attdå värdet deliggerVari av -
Kapitel 8högreännutillklätterstegeiellerutbildningenhögsta attden envarara

grad dehögi hurstuderaomöjligtutbildningsnivåer är detTyvärr att
studier,högre t.ex.nödvändiga för attvaritvägarnaalternativa genom

dennärmadäremot svaretVi kanbehörighetsgrundande. ossvara
utbildningpostgymnasialmedallaandelhurfrågan storatt avsegenom

formella skolsystemet, ut-detvid sidannågon utbildning enhar avsom
andelenDenhögstaföre dentidsmässigt liggervilken examen.bildning

universitetsutbildade,bland10lite drygt procent15är hela procent
någon viddärutöverharCirka 6oräknat. examenprocentkomvux

Totaltutbildning.högstasinavslutadedetagit innandekomvux som
utbild-nått högstadedemalltså andelbetydandedetär somavsett en

utanför detutbildningnågon formerfarenhetharningarna avavsom
erfaren-dennauttalainte kanviävenskolväsendet,formella omossom

högskolestudierna.förkvaliñkationnödvändigutgjordehet en
gått alternativandel demfrågar huriställetvi stor enNär somavoss

olika bero-på bliruniversitet svarettill slut hamnarutbildningsväg som
ungefärvårt datamaterial harvi studerar. Ialternativ vägpå vilkenende

månader ellerfolkhögskoleutbildningharfemte, sexensomvar
för privatöv-ungefär densammaärpå Andelengått universitet.längre,

arbetsmarknadsutbildning ochförän 10mindre procentrig skola men
båda ärformerdessarimligt eftersomDet verkarinternutbildning. mer

harstudieförberedande. demAvgenerelltänyrkesinriktade exa-som
kommitfjärdenästan attdäremotfrån harkomvux senarevarmen

universitet.
utbildningsvägar-alternativadesammanfattningsvistycksDet som om

utbild-till högrerekryteringentotalaför denviktigabåde skulle varana
vå-går alternativadessaförhjälp demgodutgördening och att somen
därviktigaste,denhögskolenivån. avseende är komvuxnå I dettaattgar

utgöra verk-ålder troligen kanistudier ettochkompletteringar vuxen
studierhögreutbildning ochtidigareför fogakittningsfullt att samman

bekräftas andratillräcklig adekvat. Dettaellerinte ärdenna avför vilka
flermånga ellerså 30SCB-studie har procentEnligtanalyser. somen

två tredjede-Ungefärpåbörjat istudier komvux.högskolenybörjarnaav
2-4etappämnenteoretiskabedrivit studier ihadedessa gym-lar av

framgår femteännasienivå.93 studieAv att personvarmerannanen
också istuderat kom-hadehögskolestudiergått över till1967född som

linje.94tvåårig teoretiskförhögstvux
således troligenindividerenskildaär förutbildningsvägarAlternativa

därutöver arbets-studier ochhögreförberedelse försomresursen
harkonsekvenserVilkaprivatlivet.iochmedborgaremarknaden, som

utbildningen Vi harefterlivetskolformer fördå olika genom-dessa
utbildningsvägaralternativabetydelsenanalyserfört antal varsett avav

ej. för-För dettvå visastabellernasammanfattas i punkterkanresultat
Av demarbetsmarknaden.bättre möjligheterideresulterar somsta

högskolenivå deharstuderatellerstudentenmotsv.tagitinte som

93 l992c.SCB
94 1993b.SCB
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har folkhögskoleutbildning, frånutbildning korrespondensinstitut SOU 1993: 85eller
från någonprivat skola, form internutbildning,samt större Kapitel 8chanserav

nå tjänstemannajobb mellan- nivå.att eller högre Undantaget här är
arbetsmarknadsutbildning. någonDe följt privatövrig utbildningsom

internutbildningoch ocksåhar relativt århög 1991.95lön
För gåttdet andra någonhar de de alternativa utbildningsvä-som av

överlag större politiska än andra. De deltar i politi-garna resurser mer
ken och uppfattar sig i högre grad kunna överklaga myndighetsbeslut.
Det är dock vanskligt avgöra detta äratt konsekvens utbild-om en av
ningen eller det är sådanamed intressen och kun-om snarare personer
skaper väljer utbilda ålder.sig iatt Med undantagsom politis-vuxen av
ka är de positiva konsekvenserna inte större än för utbildningarresurser
på nivåmotsvarande inom det allmänna skolväsendet realskola eller
yrkesskola t.ex., gåttde dessa alternativa vägar har skaffat sigmen som

påtagligt utgångslägebättre änett sina kamrater slutat skolan eftersom
den obligatoriska skolgången.

Efter ha konstaterat alternativaatt vägar har varitatt och är numerärt
viktiga och de flesta sådanatt utbildning somtyper måna-av varat sex
der längreeller har positiva konsekvenser på arbetsmarknaden och tro-
ligen i medborgarrollen, kommer vårvi till huvudfråga: Vilken år den
sociala rekryteringen till dessa utbildningar För studera detta kon-att

påvi demcentrerar har alternativ väg högsta utbild-oss som en som
ning. I Tabell 8:6 visas hur frånandel barnenstor olika socialaav ur-

hämtar sin högsta utbildningsnivå från olikasprung utbildningsvå-som
Vi har valt indelning i enbart fyra socialagar. klasser eftersom deten

rör småsig ganska andelar enskilda utbildningstyperPöom
Om vi börjar med granska raderna föratt Universitet överst och

för Folk-lgrundskola får tvåvi referenspunkter för den sociala sned-
rekryteringen.97 Dessa är naturligtvis de möjlighetenextrema men ger

bedöma huruvida deatt alternativa utbildningsvägarna tenderar mot
den eller andra ändpunkten. våraFaktum är data tyderena deatt att
totalt utnyttjas nästan exakt isett utsträckning frånbarn olikasamma av
sociala klasser.

95 Arbetsmarknadsutbildning uppvisar negativ effekt dock knappasten somskall tolkas i kausala finnsdet inbyggdtermer; negativ selektion till des-enutbildningar, nämligen arbetslöshet. Vad vi möjligensa skulle kunna sägaär att
arbetsmarknadsutbildning någoninte är stark arbetsmarknaden iresurs ter-

yrkeskarriär. Däremot kan det såmycket välmer av deattvara som genom-gått sådan utbildning faktiskt får arbete, vilket torde huvudsyftet.vara
96 De okvaliñcerade lägre tjänstemännen butiksbiträden m.fl. har här slagits
ihop med arbetarklassen ocksådit förmån och verkmästare har förts.
97Notera vi inte kontrollerat för födelsekohortatt i denna tabell. Det därförserfelaktigt jordbrukarbarnut särskilt förfördelade utbildningsmässigt.som om var
Om vi jämför barn födda år har de som vi visat tidigare ungefärsamma sam-situation arbetarbarn. Procentskillnaden ima tabellen berorsom naturligtvis

jordbrukarna mycketatt vårasamhällsklassstor när äldsta intervju-var en
föddes 1910- och 1920-talet samtidigtpersoner utbildning folk-utöversomdå ocksåskolan ovanlig. Samma sak torde förgälla uppgifterna intern-var omutbildning 19911
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1993: 85SOU816Tabell
hämtade sin1991bakgrund,år, socialmed olika18-75 somAndel Kapitel 8personer, skolformeralternativa samtutbildningsnivå från olikauniversitet,högsta

gå kurserstudiecirklarpå brukarfritidendeskola; attobligatorisk angavsom på betaldgått någon utbildningdeanställda attandelofta; samt angavsom på el-veckautbildningarmånaderna enbarttolvde enarbetstid under senaste
med. Procent.tagitsharler längre

Levnadsnivåundersökningen 1991.Källa:

Socialt ursprung

ArbetareJordbrukareFöretagareTjänstemänSkolaskolform

10.49.016.232.1Universitet

13.714.114.912.3Alternativa vägar

därav
1.75.61.61.3Folkhögskola m.m. 1.10.91.50.6orrespondensinstitutK

Arbetsmarknads-
2.60.51.20.9utbildning
4.84.l6.3Intemutbildningl 4.2
2.01.62.73.9skolorPrivataövriga
1.51.41.61.4Komvux

31.943.425.66.3Folk-grundskola

44.033.5Övriga 43.3utbildningar 49.3allmänna

100.0100.0100.0100.0Totalt

9.010.69.59.2oftaKurserstudiecirklar,

2 0848696781 201Bastal

18.112.919912 18.320.3lnternutbildning
4461449431821Basta]

ingår ej.Vårdutbildningar1
internutbildning vecka eller2 anställda;Enbart mer.en

alternativavilka ut-vissa klasskillnader typerfinnsDet avavsersom
eftersom basta-försiktigttolkasbör dockutnyttjats debildningar som -

alternativavår desmå.98 blir dock slutsatsTotalt attganskaärlen sett
snedrekryteringensocialaminska dentillbidragitutbildningsvägarna att

genomsnittliga utbild-upp denhjälptprocentuelltdeeftersom sett
arbetare.ochningsnivån jordbrukareför barn tillmest

från utbild-andradeskillnadarbetsmarknadsutbildningarna till93 Eftersom
finnsvi deteffekter kanpåvisbara positiva sägalika attinte harningsformerna

ijordbrukare störreföretagare ochtillbarntill dettendens är somatt egnaen chan-förbättra sinaföralternativaden vägenutsträckning användakunnat att
osäkerhe-givet deochintedockSkillnadernaarbetsmarknaden. är storaser dem.för växlarvidlåder vi drakodningen bör inte storater som

betydelse för denalternativai de vägarnasförändringenstuderat99Vi har även
födelsekohorter. Ty-analysersnedrekryteringensociala avgrupperavgenom

utvecklingen,små sigså vanskligt uttaladetblir talen är att menvärr att om
visas in-tabellernafråga förändringarsärskiltknappastdet kan storaomvara

te.
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Samtidigt de alternativa utbildningsvägarna framstår både SOU 1993:som 85som
denviktiga och rätt effektiva och sociala rekryteringen till Kapiteldem 8som

jämn, visar vidare analyser påtagligdet äratt skillnad i den fortsattaen
utbildningskarriären: dem sådanföljt nårutbildning stör-av som en en

frånandel barn tjänstemannahem än demre medav socialav annan
bakgrund universitetsnivån tabellerna visas inte. I denna bemärkelse
liknar den sociala snedrekryteringen den framkommer när visom ana-
lyserar det formella utbildningssystemet.

Alternativa vägar trafikeras alltså relativt oftare frånbarnsett av
mindre studievana miljöer leder relativt sällan till universitetsstu-men
dier för dem. För tjänstemännens barn är de mycket effektiva änmer-

med komvuxexamen hamnar universitetvarannan t.ex. eller högsko-
la. Dessa Ävenresultat stöds SCB-studie födda 1967.av en av personer
där visas rekryteringen till komvux-studieratt är rätt oberoende soci-av
al bakgrund, påtagligdet är skillnadatt i andelarna på-men sedansom
börjar högskolestudier. När det gäller frånpojkar högre tjänstemanna-

gåtthem tvååriga påyrkeslinjer gymnasiet ärsom detta speciellt tydligt:
för dessa är det uppenbarligen vanlig framgångsrikoch strategien att

påkomplettera komvux och sedan börja högskolestudier 30 procent av
dem hade läst komvux och hela 23 skrivits in vid högsko-procent
lan.1°°

dåVilken vårär slutsats de alternativa utbildningsvägarnas betydel-av
för den sociala snedrekryteringense Har de lett till den minskatatt

Det påberor delvis vilken synvinkel vi anlägger. Eftersom såde i stor
utsträckning riktathar sig till dem med kort utbildning, har de defini-
tivt tilllett den totala utbildningenatt i landet blivit jämnare socialt för-

fråndelad. Barn olika sociala har följt de alternativa vägarna iursprung
ungefär grad därmed har de främst ökatsamma andelen som- genom-
fört påstudier mellannivå inom jordbrukar- och arbetarklassen. Däre-

är det inte troligtmot den socialaatt snedrekryteringen till högre stu-
dier förändrats eftersom frånbarn de privilegierade samhällsklas-mest

i högre utsträckning har använtserna dessa utbildningar språngbrä-som
da till universitet och högskolor.

8.5 Orsakerna till förändringen i den sociala
snedrekryteringen

Av Kapitel 7 framgick hur olika individanknutna uppväxtförhållanden,
främst föräldrarnas samhällsklass och utbildningsnivå, påverkar sanno-
likheten fortsätta till högreatt studier. Vi kunde i Kapitel 5 hur styr-se
kan påverkani denna har varierat över tid, framför allt hur den har
minskat under 1900-talet. Vi avslutade den analysen frågamed vadatt

Ärkan ha legat bakom utjämningen.som det den välståndshöj-snabba
ningen ligger bakom Har utbildningsreformernasom sådanahaft av-

Ärsedda konsekvenser det utjämningen i ekonomiska be-resurser som
fordrat social utjämning i rekryteringen till högreen studier I detta av-

19°Se SCB 1993b, Tabell 3:1-3:3.
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851993:SOUformellutgångspunkt förKapitel 5ianalyserna enviskallsnitt somta
8Kapitelsnedrekryteringen. ln-socialaiförändringen dentidsserie- analys av

för-tänkaskanfaktorervilkadiskussionföljerledningsvis somomen
utbildning.ochsocialtmellansambandetvariationen i ursprungklara

*ik ät

berofrämst attkanförekommer antassnedrekryteringsocialAtt
olikaöverförfogar storafrån samhällsklasserolika resurser,familjer

hjälpa barnentillutnyttjakanimmateriella, de attochmateriella som
skillnader-hursnedrekrytering beror storaGradensamhället.i avut
valvilken gradioch ut-samhällsklassernamellanär avi resurserna

betydaskulleDetfamiljensberoendeäryrkeochbildning resurser.av
emel-demtill skillnaderledersamhällsklassernamellanskillnadernaatt

beting-varierandeutbildning,övergång till högre atti barnenslan men
tidpunk-olikavidstyrkaolikafår medverkademsamhälleti attelser

ter.
samhällsnivå, vil-betingelserhuvudgrupperurskiljaVi kan tre av

snedrekryteringen:påverkar socialadenka
omfattning,utformning ochutbildningssystemetsi

olikamellanrelativt,ochabsolutfördelas, sam-ii hur resurser
hällsklasser samt

näringsstruktur.demograñ ochfaktorer,iii t.ex.externa
uteslutandevarandrasjälvklart inte utanärfaktorgruppernaDe tre

ieventuelltsamtidigt ochverkasammanhänga,förväntastvärtomkan
hänförasförhållanden kanför olikaredogörsNedaninteraktion. som

faktorgrupp.respektivetill
degörförhållanden i skolan atthörförstai Till den somgruppen

utbildning blirerhålla högremåste för merbarriärer attpasserassom
ålder barriärernaockså frågan vilkenvidhörHithöga.mindreeller om

nivåer nämnaspå kanolikaOckså studiekostnadernamåste passeras.
finan-studiernasstöd tillolika formerräknaävenhit kanoch avman

skolförhållanden.utgörasägasprecis kanintedeävensiering, om
påfrestning studier-ekonomiskstörrevi väntaGenerellt bör attoss

för kurslit-kostnaderterminsavgifter,medföra i formkan antas avna -
blirstörredestoskuldsättningsannoliklevnadskostnader, etc.teratur, -

relativtblirpåfrestningarnaföljerselektionen. Dettasociala attden av
ekonomiskafrån mindrefamiljer medför barn resurser.större

över-ålder är när beslutockså högre barnetstroligtär omDet att
jfr avsnittselektionenblirmindredestogångar i skolsystemet tas,

påverkasnämligenbör dedestotidigare beslutenl1.1.3. avJu tas mer
bar-ochför barnenambitionerförväntningar och yngreföräldrarnas

kapacitetvilkenöverföräldrarnatordemindre klaraär desto varanet
intres-bör dessutpräglademindreochskolarbete destoför egnadet har

påverkasjälvockså möjligheterfår störrerimligtvis attBarnetvara.sen
debesluten tas.senare

påverkaavsiktinförts medåtgärder, delvisvilka attpolitiskaradEn
någraibetingelsernaändratomfattning, harselektionenssociala avden
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de nämnda avseendena och det är därför särskilt SOUovan intressant 1993: 85att stu-
dera de haft effekter slag. Till dem hörom avsett bland Kapitel1927 8av annat
års skolreform, grundskolans införande högskolereformen. Vilkensamt
effekt studiemedelsreformen, genomfördes 1964, svårthar haft ärsom

säga. åtminstoneDen innebar,att när den infördes, ganska gynnsamma
ekonomiska villkor för studenterna, dess genomförande innebarmen att

frångick selektivt särskiltettman frånsystem gynnade barn hemsom
småmed inkomster till där inte hänsynett till föräldrarnastogman

ekonomiJm
I början 1900-talet fanns också regler hindrade flickorsav inträ-som

de i realskolan. Att de bort borde rimligtvistogs ha minskat skillnader-
mellan pojkar och flickor. påverkadeHur detna den sociala selektio-
är tveksamt det är möjligt ökadenen denmera de borttagnaatt om-

barriärerna för flickor ledde till flickor från socialgruppatt I konkurre-
rade pojkar med föräldrarut lägre tjänstemän, arbetare ellersom var
jordbrukarem

En viktig faktor är utbildningssystemets dimensionering änsnarare
dess interna alltsåstruktur, mångahur det är har kunnat beredassom

påplats nivåerolika i utbildningssystemet, liksom hur antalet utbild-
ningsplatser på nivåerolika fördelats regionalt.

Hur antalet platser utbildningsnivå påverkar snedrekryteringenen
beror, enligt tidigare förda avsnitt 1.2.2, betygsfördel-resonemang
ningen i olika samhällsklasser påoch benägenheten söka fortsätta sinatt
utbildning bland dem med givet betyg i olikaett samhällsklasser. Resul-

redovisadestaten tidigare i detta kapitelsom talar for ökningatt en av
antalet platser i högre utbildning något möjligen kan tänkas leda tillom

minskad snedrekrytering. Den ökadeen geografiska spridningen lä-av
roverk bör likaså, i enlighet med den förda diskussionen, förväntasovan
leda till minskad snedrekrytering. Däremoten konstaterade vi i avsnitt
8.3.4 den regionala spridningenatt högskolor under 1970- och 1980-av
talen inte någon sådanhaft effekt.

ii Till den andra betingelser resursskillnadergruppen mellanav -
samhällsklasserna hör kanske främst ändrade inkomst- och löneskill--
nader. Dit bör även föras ändringar i den relativa arbetslöshetsrisken

andra aspekter hursamt säker inkomsten kan bedömasav i olikavara
klasser. Ju större skillnaderna detta slag är mellan klasserna, destoav
större bör snedrekryteringen eftersom påverkarde hurvara, eko-stora
nomiska i olika klasser sigresurser kunnasom man barn-anser satsa

utbildning.ens
Till faktorgruppen resursfördelning kan kanske också räknaman

skillnader kan påverka attraktivitetenantassom i olika slutpositioner
än utgångspositionerna.isnarare Inkomstskillnadernaresurserna mel-

lan olika klasser och än mellan olika utbildningsgrupper påverkarmer
inte bara snedrekryteringen de innebäratt elever medgenom olikaatt
social bakgrund har olika ekonomiskastora högre utbildningresurser:
framstår också eller mindreett attraktivtsom alternativmer beroende

101Se Reuterberg och Svensson1992.
197Jämför Shavit och Blossfeld l993b.
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851993:SOUutbildningsgrupper.olikamellanäri inkomstskillnadernahur stora
Kapitel 8incita-innebärinkomstskillnader attmöjligtärfall det att storaI detta

saknaridär sett ut-i klasser stortökarutbildningtill manmermentet
sådan, utbild-eftersomhardäri klasserbildningstradition än enman

skäl väljastarktutgör attklasserna annati de ettningstraditionen senare
8.6.avsnittse vidareutbildninghögre

faktorerbetingelsertredje externa somiii Till den avgruppen --
faktordemograñskhöromfattningsnedrekryteringenspåverka enkan

Konkurrensenavsnitt 2.1.idiskuteradesvilketårskullarnas storlek,som
årsklasser efter-istörreibland storautbildningsplatserna antas varaom

regel intenivåer utbildningssystemetpå iolikaplatser somantaletsom
Återigen måste dock beto-födelsetalen.1°3 detmycketlikavarierar som

konkurrensvarierandeeffekternavilkaär självklartintedet avattnas
på selektionen.socialablir denutbildningsplatsernaom

näringsekonomis-också övergripandedenhörtredjedenTill gruppen
börjanvid sekletsindustrisamhällefrån begynnandeutvecklingenka ett

i relatio-förändringardemed allavid slut,tjänstesamhälle desstill ett
föränddennaförväntningarochimänniskor,mellan somnormerner

kraftig för-också medförtutveckling harinneburit. Dennaring har en
frångåttharjordbrukarklassenstorlek, attrelativaklassernasändring av

år-dettaunderminsta klassendentillstörstakanskeden att varavara
st0rlek.1°4relativiflerdubblatsI harklasshundrade medan

Ik ät*

den minskadetillförklaringardeochFör tre grupperna avavvar en
utveckling-förändring,utbildningssystemetssnedrekryteringensociala -

vi tagit framfaktorer har ettinkomstojämlikheten samt externaen av -
nedan.1°5kortfattatbeskrivsmått, indikatorer. Deellerantal

hög grad dessai huranalyserattidsserieanalys har vis.k.Genom en
omfattning.snedrekryteringenspåverkat socialadenfaktorer harolika

snedrekryteringminskad ut-trendenviprecist mot somMer tar en
undersöker i vil-från viden, dvs.avvikelsernagångspunkt och studerar

1986.1980: Ohlsson1°3Easterlin
sociologiska ef-vi kallavad kanrör1°4 skall observerasHär resonemangetatt

till olikafortsätterandelarnaellerrelativa storlekklassernasfekter somavav måttanvändaväsentligttidigare detframhöllsSom ärnivåer skolsystemet. atti
vill klassernasdetmarginalfördelningarna, sägaberoendeinte re-är avavsom utbildningsnivåer. vi användernår olika Attandelenellerstorleklativa somav effekterreellafördelningar harmått inte dessanaturligtvissådana hindrar att

rimligtexempeltillomfattning. Detselektionens är att antaga attsocialaden
sinfortsättaskallungdomarförhållanden bestämmer ut-andradet är omsom

årskull det i därgörsituation kanske 50 motdäribildning procent enenaven relationerna mel-också rimligtDärmed detdet. är antaga attatt90 görprocent
just användatvå situationerna. Deti ärblir olika de attklassernalan genom

möjlighetvi harmarginalfördelningarnamått attinte beror upp-somavsom
sådanaförändringar.täcka

ekonomisk-his-vid denfil. Svenssonoch Lars1°5 Rolf OhlssonProfessor mag.
fler-medhjälptuniversitet har generöstvid Lunds ettinstitutionentoriska oss

övriga serierflestavederbörligen tacksamma. Devivilketserierna, för ärtal av
utredningensinomMurraytagits fram Machar ram.av
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ken utsträckning faktorerna förstärker eller försvagar trenden.1°6 SOU 1993: 85Analy-
denna är problematiska, bl.a.typ därför de kräver Kapitel 8ser säker-av att stor

het i datamaterialet och därför med nödvändighet haratt obser-man
år mångavationer och tänkbara förklarande faktorer. Vi gjorthar vad

varit möjligt inom utredningens vioch tvivlar gårsom detattram,
komma mycket längre.att Resultaten bör tolkas försiktigt, efter-men

de är väl förenliga med utfallet andra analyser, uppfattarsom vi slut-av
nedan tillförlitliga.satserna som

i Utbildningssystemets utformning m.m.
Restriktioner vid antagningen till universitet och högskolor har gjorts

additivt index. De restriktionerett har beaktatssom är: Folkskollä-som
ñck tillträde till viss universitetsutbildning år 1967; frånExamenrare

treårigt handelsgymnasium fråneller tekniskt gymnasium tillträdegav
till viss universitetsutbildning 1960; Tillträde till klasslärarutbildning

frånkan ske social linje vid fackskolan 1968; årDe är 25 och harsom
års5 yrkeserfarenhet får tillträde till högskoleutbildning 1969; Tillträ-

det till friade fakulteterna 1979.spärras
Finansiellt studiestöd har mätts andel års-studenterna närsom av

årklassen är tjugo erhållit sådant stöd. Tyvärr har vi inte bedömtsom
det möjligt måttmed påatt selektiviteten i studiestödet,ett vilket ha-
de varit önskvärt.

Utbildningssystemets omfattning mättshar med hjälp antalet stu-av
påderande gymnasienivån.

Skolreformerna har förts in i såanalysen års1927 skolreformatt
har påverkaantagits börjat förhållandena årsklassför den blev tolvsom
år 1928. Reformen slåhar antagits igenom tioårsperiod,under deten
vill säga den inte hade full effektatt förrän årskullför den fylldesom

år Påtolv 1937. liknande sätt har grundskolereformen antagits ha effekt
årskullförst för den fyllde årtolv 1958 fåttoch ha full effekt förstsom

årskullför den årfyllde tolv 1967. årsklassförstaDensom haantassom
påverkats gymnasiereformen är född 1947 och reformen fåttav haantas
full effekt årsklassenför född 1954.

ii Resursfördelning mellan sociala klasser

Kvoten ingångslönenmellan för adjunkt och den genomsnittligaen
industriarbetarlönen har tagits mått inkornstolikhet.som

Vidare har vi använt uppskattning arbetslöshetens omfattning.en av
Den har antagits ha effekt vid åldrar,olika beroende vilken utbild-
ningsnivå som avses.

iii Externa faktorer

Den ekonomiska tillväxten försöker fångavi med hjälp national-av
produkten i fasta priser och den privata konsumtionen i fasta priser.

Den demografiska utvecklingen årskullarnasmäts med storlek.

m5 Studien, liksom de i tidsserieanalysen ingående faktorerna ipresenterasErikson och Jonsson 1993b.
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1993: 85SOUTabell
årstrenden sociala selek-från för denpåfaktorer avvikelsenEffekter olika 8av KapitelH.Y.,yrkesutbildningoch högreuniversitetUniv,universitettilltionen

utbildning utövertillStudutbildning samteller högregymnasieutbildning
standardfelRegressionskoefficienterårsklasser.NOBL. 62obligatoriskaden

parentes.inom
Tidsseriematerialet.Källa:

Utbildningsnivå

NOBLStudH.Y.UnivFaktor

0.07-0.23Grundskolan
0.120.24lnkomstskillnadera
0.060.12Arbetslöshet 14

0.13-028Studiemedel
0.050.07 0.150.07 0.210.3016Arbetslöshet

0.140.110.110.27R2

Öurbin-Watson 2.242.132.011.98

ingå i ekvatio-14 kanarbetslöshetinkomstskillnader ellerEnderaNoter: a
för NOBL.nen

idå variationenförklarafaktorerna kannämndadeVilka ovanav
analysen redo-resultatetsnedrekryteringen slutligaDetsocialaden av

statistisktsigvisade hafaktorerdär endast de8:7,visas i Tabell ensom
redovisas.effektsignifikant

påver-förefaller hafyraär det endastfaktorernaprövadedeAv som
två alternati-ärsnedrekryteringen,socialai denvariationernakat varav

är:fyra faktorernaDeva.
genomförandeGrundskolansi:

Inkomstspridningeni
omfattningArbetslöshetensi

omfattning.Studieñnansieringssystemetsi:

gäl-snedrekryteringen vadtycks ha minskatinförandeGrundskolans
Arbetslöshetensskolutbildningen.obligatoriskafortsätta efter denler att

mått påtvå skill-olikakaninkomstskillnadernaomfattning och somses
eftersomtryggheti ekonomisksamhällsklassernamellannaderna ar-

måttarbetarklassen. Vilket dessadrabbati huvudsak harbetslöshet av
från skolanövergången obligatoriskadeni analysenanvänds avsom

ock-Arbetslöshet harresultat.ungefärroll deingenspelar sammager-
utbildningsni-övrigasnedrekryteringen vidsocialaså för denbetydelse

mel-ekonomiska olikhetenstörre denvåer. tolkaskanDetta attsom
på utbildningsni-snedrekryteringen allaärär, störredestoklassernalan

ocksåuniversitetsnivån sigvisartillvåer. sociala selektionenFör den
effekt;får någon finansiellt stöd haformstudenterandelen avsom

varit.fått selektionenstöd mindre hardestofler som
omfattning tycksfår arbetslöshetensGenomgående vi resultat attsom

selektionensocialanämnts, för denpåverka snedrekryteringen och, som
arbetslöshet bytaskanobligatoriska skolanutbildning efter den uttill

uttryck förarbetslöshetOm tolkarinkomstspridning. ettsommot man
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ekonomisk ojämlikhet är detta välresultat förenligt SOU 1993:med hypotesen 85att
större skillnaderna i ekonomiska och ekonomisk Kapitel 8trygghet ärresurser

mellan olika klasser, desto större blir den sociala selektionen.
Grundskolans införande övergångenutslag för från obligatoriskger

utbildning. innebärDet samtidigt med grundskolans införandeatt mins-
kade snedrekryteringen och den det helaatt har varit mindretaget
efter grundskolan genomförts änatt vad den innan. Vi kan inte medvar
säkerhet hävda den minskade socialaatt selektionen är resultatett av
skolreformen. Den ekonomiska tillväxten påstark 1950- 1960-ochvar
talen, vilket påverkatskulle kunna ha snedrekryteringen, varkenmen
nationalprodukten eller omfattningen den privata konsumtionenav ger
någon effekt. Utfallet analysen förstärker tilltron till införandetav att av
grundskolan bidragit till minska selektionen.att Den förändringenstora
med grundskolereformen de tidiga utbildningsvalenatt sköts ivar upp
åldrarna, högstadiet blev huvudsakligen odifferentierat och elever med

begåvningolika korn sammanhållnaiatt skolklasser. Resultatet att
införandet grundskolan ledde till minskad snedrekryteringav stöderen
därmed antagandet äldre eleven är näratt beslutett eventuellom
fortsatt utbildning och dess måsteinriktning desto mindre blir sned-tas,
rekryteringen.

Att omfattningen det finansiella studiestödet påverkar den socialaav
selektionen till universitetsstudier stämmer väl med vad skulle vän-man

sig. Resultatet ocksåär förenligtta med tidigare forskningsresultat, vilka
dock främst gällt det selektiva studiestödet.1°7 Eftersom studiestödet kan

ha störst betydelse förantas ungdomar föräldrar lågahar relativt in-vars
komster, markerar även detta resultat betydelsen ekonomiska skillna-av
der för snedrekryteringens omfattning.

* * åk

Sammanfattningsvis vårapekar analyser förändringar i utbild-att
ningssystemet mycket väl kan leda till minskad social snedrekrytering,
även de vanligtvis inte sådanahar konsekvenser.om Resultatet att
grundskolereformen följdes bredare social rekrytering någontillav en
vidare utbildning efter den obligatoriska är naturligtvis intressant i och
för sig. ocksåDet är intressant därför i tidigare studier,att därman man
i brist datamaterial inte kunnat tillämpa formell statistisk analystek-
nik, inte funnit någon effekt utbildningsreformer på den socialaav
snedrekryteringen1°8 Faktum är, det inte någraheller finnsatt interna-
tionella studier sådanakunnat belägga se Kapitel 10.som

Resultaten identifierar också utjämningenovan ekonomiskaav resur-
mellan sociala klasser faktorser bakom den minskade socialasom en

snedrekryteringen, Som vi diskuterade i avsnitt 1.3.2 är det vanligtett
antagande minskade ojämlikheteratt i utbildningschanser förutsätter
minskade ojämlikheter i levnadsvillkor, det har saknats studiermen

skulle kunna pröva detta Våraantagande.som åtminsto-resultat stöder
107Reuterberg 1984; Reuterberg och Svensson1992.
193För slutsatser baserade tidsmässig samstämmighet, Jonsson 1992;t.ex.se1993d.
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85SOU 1993:utjämningföljersnedrekryteringsocialminskadidén avav enatt enne
Kapitel 8levnadsvillkoren.

näringslivetsårskullarnas storlek,faktorerfinner inteVi externaatt -
privataalternativt dentillväxten,ekonomiskadenelleromvandling

snedrekryteringen. Denpåverkar sociala storadenköpkraften om--
post-industriellt samhällejordbrukarsamhälle tillfrån somvandlingen

hög ekono-tidvisgenomgått med1900-talet, extremtunderSverige en
inneburit denalltså i sigvälståndshöjning, intehar attochtillväxtmisk

tänkbart dennanaturligtvisärdet attsnedrekryteringen minskat;sociala
levnadsvillko-utjämningenförförutsättningvaritharutveckling aven

faktorerverkandegenerelltärtolkningen dettarimliga attDen avren.
ungefärtillgodo isocialaolikakommerdenna sammatyp grupperav

någonnågon änpåverkar kategoriså de inteutsträckning, an-att mer
bemärkelse.relativinan

ekonomiskaochincitamentEkonomiska8.6
konjunkturer

på-snedrekryteringensocialadenovanligt antagandeinteär attDet ett
från olikasåförhållanden,ekonomiska attverkas personerexternaav

är,studierhögrepåverkas lönandeolika mycket hurbakgrundsocial av
Sålundaförhållandena är.ekonomiskaallmännagoda derespektive hur

löneskillnaderi debatteninslagiblandförekommer ett argu-omsom
främstpå utbildninghögreavkastningekonomiskbättreattmentet en

miljöer.1°9från studievanamindrebarngynnar
utbild-föräldrarnastänkaillustrera detta attVi kan att ossgenom

push-mekanismer, dvs.utgöraspirationersocialaningstradition och
dåtillhörIncitamentpå utbildning.högrebarnenknuffarde mot en

på individendragningskraftmekanismer utövarsomgrupp avannan
beskrivas barndärmedkanpull-mekanismer Tanken attsomovan

ekonomiska incita-kanpush-mekanismerna ärfrån familjer där svaga,
frånvaron knuffar att-viktiga, de kompenserar engenomavment vara

raktionsmekanism.
konjunkturer harekonomiskaförmodasPå sätt kan detliknande att

irefereradefrån Visocialtolikaför barn t.ex.effektolika ursprung.
konjunktu-århundradet,från där godaförra3.2.3 studier redanavsnitt

förstudiernafrån fattigare avbrytahem attlockat barnhatycks attrer
perspektiv kunnaLågkonjunkturer skulle i dettajobb. ses som enta ett

aspiratio-socialautbildningstradition ellerpush-faktor tillalternativ
arbeteockså faktiskt erbjudssig dedock tänka ettkanMan att somner.

vilket kanskedetta,lågkonjunktur större benägenhethar att taunder en
mekanismerfrån dessaMöjligen kanarbetarklassen.gäller barnfrämst -

investe-meddärför riskernavarandra,existerarde alls attta ut enom -

Högskole-utbildningspolitiken. Iinom1°9 anförs iblandantagande ävenDetta
vuxit i miljö-försärskilt dempropositionen l99293:169 sägst.ex. att uppsom

dåligsig eko-tradition kanutbildning inte väntaakademisk är attdär maner sid. 35.intressantutbildning mindreakademiskutdelningnomisk gör en
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ring i högre utbildning kan förefalla lågkonjunkturstörre i då SOU 1993: 85samti-en
digt studier är rimligt alternativ till arbetslöshetlm Kapitelett 8

Ovanstående antaganden äger ögonblicklig rimlighet, är viden men
närmare påseende problematiska. Vi kommer bådei detta avsnitt fö-att

teoretisk diskussion löneskillnadernas tänkbara effekter,ra en ochom
redovisa empiriska resultat på frågan.har bäringsom

Låt börja med antagandet ökade incitament dvs. störreoss attom
ekonomisk påavkastning utbildning leder till minskad social snedrek-
rytering. Problemet med detta ärantagande löneskillnader ock-att stora
så innebär skillnader istora under uppväxten. Löneskillnader-resurser

alltsåuppträder inte bara incitament ocksåna ett bak-utansom som en
grundsfaktor. Den alternativa hypotesen är utjämning lev-att en av
nadsvillkoren bland föräldrarna leder till minskad social snedrekry-en
tering varför ökade löneskillnader skulle ha effekt. Vi kan de-motsatt

nedanståendedetta medmonstrera resonemang.
Om inkomstskillnaderna mellan olika utbildningsgrupper ökar bör

högre utbildning öka i attraktivitet jämfört med arbetsmark-att ut
Dånaden. skulle fler elever i alla samhällsklasser erhållasöka högre ut-

bildning. För anknyta till Figur 1:1,att skulle det innebära kurvornaatt
för övergångsbenägenheten i alla samhällsklasser uppåt.försköts Kanske

ocksåskulle ungdomarna anstränga sig såi skolan genomsnitts-attmer
betyget höjdes. Vid givet antal platser nivånett den högre kommer
därmed de in i genomsnitt ha högretas betyg än tidigare, intag-som
ningsspärren till högskolan skulle förskjutas uppåt. långt ifrånDet är
självklart vilken effekten påblir snedrekryteringen. påDen beror hur
kurvorna övergångsbenägenhetenför i olika förhållerklasser sig till var-
andra och hur förändrasde följd den ökade avkastningensom av
högre utbildning, på betygsfördelningarnasamt och hur de förändras
bland barn i olika Vårklasser. hypotes är familjer i allaatt om sam-
hällsklasser ökar sina ansträngningar barnen högre utbildningatt ge
kommer främstdetta frånbarn högreatt socialgrupper, där famil-gynna
jerna har relativt och därmed ökastora snedrekryteringen.resurser,

dåKan påvi empirisk grund avgöra vilket bådade synsättenav som
är rimligast Antagandet större ojämlikhet iatt levnadsvillkorom med-
för större ojämlikhet i livschanser får stöd i de gjorda studiernaen av

förhållande,detta där fannav sambandet mellan socialatt bak-man
grund och klasstillhörighet ålderi tenderar mindre i ländervuxen vara

småmed inkomstskillnader än i länder stora.111med ännuEtt starkare
belägg för våradetta analyser långsiktigaöver den utvecklingenges av av
den sociala snedrekryteringen i Sverige refererad i avsnittet Därovan.-
finner vi samband mellan minskadeett inkomstklyftor och minskad
snedrekrytering.

Det finns vi kan göra förett annat test utröna frånatt om personer
mindre vålbeställda och mindre studievana hemmiljöer lockas änmer

11°Detta gäller under antagandet de ekonomiska riskerna avhål-att har en merlande frånverkan barn hem med mindre ekonomiska det isamt attresurser,relativ bemärkelse frånfler barnär studieovana hem lockas börja jobbaattsom
tillän högreöver studier i högkonjunkturer.attsnarare

1 Erikson och Goldthorpe 1992, Kap. ll, Tab. 11.3.
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1993: 85SOUså, förmodaskulle viärOm det attincitament.ekonomiskaandra av
8Kapiteluniversitetsutbildningarför deminstsnedrekryteringen ärsocialaden

Kapitelfrån i 5analysernaViavkastning.ekonomiskstörst vetgersom
bevis för denär inget starktdettaär tvärtom,själva verketidet menatt

socia-mellanbetygsskillnaderkaneftersom dethypotesenmotsatta vara
gymnasielinjeva-deslår bör vi studeraIställetigenom.la klasser avsom

föräldrarnas klasstill-effekternaoförmedladegymnasiebetygetlet och av
prestigeutbildning. Resultatetpåutbildning valetochhörighet av enav

inteäven desådana direkta effekter,finnsdetsådan visaranalys att om
ändå givet be-intrycketveriñerarDe att,uppseendeväckande starka.är

föräldrar äruniversitetsnybörjarnagymnasielinje, väljeroch varstyg
prestigelinjer. Ar-oftaresocialgrupper,tillhör högrevälutbildade och

sig särskiltbetalarinteinriktningaroftareväljer iställetbetarbarn som
socionomutbildning.bra, t.ex.

större löneskill-något försåledes stöd hypotesenfinnainte attVi kan
är detSammantagetsnedrekryteringen.socialaminska denskullenader

ojämlik-mellanpositivt sambandfinnstroligt detmycketdärför ettatt
exempelvis mins-i ochojämlikhet chanser,levnadsvillkor och atthet i

snedrekrytering.socialtill minskadlederinkomstskillnaderkade en
då konjunkturernasmedsnedrekryteringensocialadenFörändras

frå-till denanknyterdirektgenomfört analysViväxlingar har somen
nämli-viavsnittet, studerari förravår presenteradtidsserieanalys,Igan.

näranationalproduktenutvecklingenbetydelsevilkenbl.a. avgen -
sociala sned-förändringen denförharkonjunkturernatillkopplad av-

al1s.112någon effektinte harVåra visar denanalyserrekryteringen. att
erhålla indirektvii Kapitel kanåterknyter resultatentill ettOm vi

oförändrad undersnedrekryteringen är isakför stort settstöd samma -
konjunktursvångningar.kraftigal980-talen1970- och trots

externa ekono-våra betydelsenresultatvi skallNär avomsummera
är slutligensnedrekryteringen detförhållanden socialaför denmiska

ökad arbets-tyckstvå finner relevanta. Detvifaktorerbara som omsom
inkomstklyf-ökadesnedrekrytering,ökad socialtilllöshet leder samt att

konsekvens.hartor samma

institutionellabetydelsenSammanfattning:8.7 av
faktorer

uppväxt-medfödda skillnader ochvi betydelsenKapitel studerade7I av
vianalyserna drog slutsat-snedrekryteringen. Avsocialaförvillkor den
skillnadermedföddamedanviktiga,uppväxtvillkoren är mycketattsen
visade siguppväxtvillkorenbetydelselösa. Avförefallerheladet taget

i skolpresta-skillnaderutbildning inflytandeföräldrarnas haspeciellt
också klassposition iföräldrarnas och,utbildningsval,ochtioner men

vikapitel söktharbetydelse. I dettainkomster ärgrad,mindre svaraav

konjunkturberoende, arbets-delvis är112 utslag, och ärfaktorDen somsom ger
ökarsnedrekryteringenlöshetsnivån; för socialatalar denoch detta resultat att

dåskillnaderna ock-därför socialatroligen dekonjunkturerna är attnär svaga,
så ökar.
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på frågan vad icke-individanknutna faktorer vi SOU 1993:har kallat 85dem insti--
tutionella kan förha inverkan den sociala Vår Kapitelsnedrekryteringen. 8-
uppfattning är bör sambandet mellanatt och utbild-man se ursprung
ning huvudsakligen uppväxtvillkor,genererat dettasom attav men sam-

sådanaband varierar i efterstyrka institutionella Såfaktorer. kan sko-
lans organisering befordra snedrekryteringent.ex. eller minska den, och

gäller för den fördelningentotala levnadsvillkor i befolkning-samma av
en.

Det kan instruktivt börja sammanfattningenatt med konstate-vara att
de individanknutna faktorernaatt verkligen är mycket starkara de-

förklarar andel den socialastor snedrekryteringen. De skillnaderen av
fångasinte är det inte oväsentliga åtkomligaoch kansketrotssom upp

utbildningspolitik. Vilka institutionella faktorer dåär detgenom som
påverkar den sociala snedrekryteringen

För börja i grundskolan, verkaratt det tidig organisatoriskattsom en
differentiering leder till större social snedrekrytering. När grundsko-en
lan infördes, och de tidigaste utbildningsvalen sköts åldrarna,iupp
minskade snedrekryteringen. Den i grundskolan kvardröjande differen-
tieringen nivågrupperingi form i engelska och matematik, leder medav
all sannolikhet till starkare social snedrekrytering än vad falleten vore

eleverna gick i sammanhållnahelt klasser.om
Olikheter mellan grundskolor ocksåbidrar till den sociala snedrekry-

övergångteringen i till längre teoretiska gymnasielinjer. Den socioeko-
nomiska sammansättningen bland eleverna i skola har viss bety-t.ex.en

tvådelse. Om vi sätter elever med betyg och sociala isamma ursprung
varsin skola, är det större sannolikhet den hamnar i högsta-att som en
tusskola där fler frånelever kommer högre socialgrupper, från väl--
bärgade frånfamiljer och studievana hemmiljöer väljer gymnasiestu--
dier med universitetsförberedande inriktning. Den sociala omgiv-en
ningen i skolan alltsåhar effekt individers utbildningsval. Så haren
också skolans betygsavvikelse, dvs. hur effektivt förmårskola tillva-en

given våra bådaelever:rata elever har denen hamnargrupp iav som
skola där elevernas betyg är högre än väntat utifrånen elevsammansätt-

ningen större sannolikhet välja teoretisk inriktning.att bådaDessaen
omgivningseffekter alltsåfungerar så de drar sigmedatt elever som an-

skulle valt praktiska linjer eller kanske lämnatnars skolan. Den elev
hamnar i skola med prestationsutvecklingsom kompense-en en svagare

dock delvis hanhon uppfattar sinatt relativaras positiongenom som
bättre, vilket medför ökad sannolikhet välja teoretiskt gymnasi-atten
um.

Våra alltsåresultat pekar på det finns omgivningseffekteratt görsom
sannolikheten tvåför eleveratt med förutsättningar överattsamma

till längre teoretiska gymnasiestudier, tvåplaceras i olika sko-men som
lor, åt.skiljer sig Eftersom fler elever frånfortsätter skolor i högstatus-
områden, där fler eleverna frånkommer den välutbildade medelklas-av

bidrar omgivningseffekterna till den socialasen, snedrekryteringen. Det
vill säga, viatt tankeexperimentett kunde fördelaom som alla ele-om

mellan sågrundskolorna sammansättningenver att med avseende so-
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1993: 85SOUsnedrekryteringensocialadenskulle re-lika,blevcialt m.m.ursprung
8Kapitelnågramedän procent.dock knappastduceras; mer

förhopp-vissaknötsgymnasieskolan,behandlagår tillövervi attOm
ökadetill ochtillgängligheten statusen yr-ökadedentillningar att

från medelklass-begåvade barnpraktisktsigtilllockaskullekeslinjerna
popularitetökadockså befaraanledning attdockñnns att enDethem.

praktisktbåde teoretiskt ochsigtilldrariställetyrkesutbildningarhos
Våra visaranalyser attmiljöer.studievanafrån mindrebegåvade barn

faktiskt1970-talen1960- ochunderyrkesutbildningenutbyggnaden av
från arbetarhem.demdockfrån klasser,socialaalla mestbarnattraherat

lockautbyggnaden atteffektenändå främstaden varärSlutsatsen avatt
föriställetfolkgrundskolan, taattefterutbildningbarndessa att en

förändringdennaanledningingen attatt troAnalysernajobb. ossgerett
dennågon inverkanstörrehaftorganisationen so-gymnasialai den

snedrekryteringen.ciala
föränd-likaledesvifinnerutbildningen,högredenvi studerarNär

föreffekterhaftregleradministrativaorganisation elleri somringar
högskolesek-Omövergångsbenägenhet.ochmellansambandet ursprung

troli-inverkan;någon märkbarinteharkrymperellerexpanderartorn
effekt iliten,viss,nuläget haiintagningökad menskulle enengen

universitetsut-traditionellatillselektionsocialminskadriktning mot
tillträdesbestämmel-ochantagningsreglernasiFörändringarbildningar.

socialaför denkonsekvenserhaft vissahaverkarutformningsernas
knap-varaktigt ochdenförändratintede harsnedrekryteringen, men

betydelsedock haSådana åtgärder kaneffekt.någon generellhaftpast
begrän-starktårantagningendärspecielltutbildningslinjer,enskildaför

inte kunnatharutbildninghögrespridningregionalökadsad. En av
hög-därdeintesnedrekryteringen ortersociala nyadenminska ens

dettydermycket attintefinnsetablerats, och det enssomskolor
syfte.dettastrategi förverkningsfullskulle kunnateoretiskt envara

vå-enligtinverkar,omfattningutformning ochStudiemedelssystemets
därselektivtsnedrekryteringen. Ett system,socialadenanalyser,ra
detsannoliktskulleinkomst,föräldrarnasefterutgick varastudiemedel

dockfinnsdetsnedrekryteringensocialaminskade deneffektivast -som
11.3.avsnittse vidaresådanttalarskäl systemvägande mot ettsom

verkar1900-taletunderÖkningen omfattningstudiemedelssystemetsav
universitetsstudier.påbörjamöjligheternautjämnat attha

alltså bi-kanutbildningssystemettillfaktorer knutnaInstitutionella
faktorerEnsnedrekryteringen. somsocialatill den grupp avannandra

andraekonomiska ochfördelningentill resurserkoppladeärdet,gör av
ekonomiskaminskadeförVåra talaranalyser attsociala klasser.mellan

Likaså innebärsnedrekrytering.socialminskadtill enlederskillnader
vägersocialaDetutjämning. ursprungetsocialarbetslöshetminskad en

ifrån socialalångt varandra depå hurberoendeolikaså säga tungtatt
förmodasIblandlevnadsvillkor.allmännastår gällernär detklasserna

så löneskill-effektmotverkande storaattfinnasskulle kunnadet enatt
skulleutbildning,högre motver-lönsamtgör det att satsanader, som

verkaskullede attra-genomsnedrekryteringen attsociala merdenka
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herande frånför barn studieovan hemmiljö. Vi finner inget SOUstöd för 1993: 85
detta antagande; större löneskillnader enbart verka i den Kapitelandra 8synes
riktningen, dvs. leda till ökad snedrekrytering.en

En rad andra institutionella faktorer vi undersökt, verkar inte hasom
några effekter för den sociala snedrekryteringen till högre studier. Före-
komsten alternativa utbildningsvägar är viktig förav den totala utbild-
ningsfördelningen, det är främst barn till klass Imen utnyttjar des-som

vägar främst komvux för sig tillsa högskolan.att ta Ekonomiska kon-
junkturer, i form välståndsökning,t.ex. har med säkerhetallav en gene-
rell inverkan på benägenheten över till högreatt utbildning, men
denna inverkan tycks inte skilja sig mellan sociala Inte hellergrupper.

årskullarnasverkar någonstorlek ha betydelse för sambandet mellan ur-
och utbildning.sprung

Sammanfattningsvis vårtär intryck icke-individanknutnaatt faktorer
spelar viss roll för den sociala snedrekryteringen.en Sambandet mellan

och utbildning tenderar visserligenursprung motståndskraftigtatt vara
mångaför genomgripande samhälleliga förändringar, det kanmen va-

riera med bl.a. skolans organisation och levnadsvillkorens fördelning. I
Kapitel 11 diskuterar vi vilka konsekvenser denna slutsats har för ut-
bildningspolitiska överväganden.



232363193185förkonsekvenserUtbildningens9
individen

denklartär detbetänkande attiredovisats detta so-hittillsAv vad som
påfallande medbarnäralltjämtutbildningssystemetiselektionenciala -

erhålla högrechanserolikaobestridligen attharsocialtolika ursprung
snedrekryteringenÄven utjämningvissskettdetutbildning. avenom

ärslut. Mensekletsvidändå skillnaderkvarstår1900-talet storaunder
livlevauppenbarligen gottkan ettMänniskorproblemdetta ettnu

då bekymradetfått. Varför skallutbildning de ossvilkenoberoende av
denutbildning medanhögrevaltintressen,bokligamedden ene,om

ierfarenheterskaffa sigpraktiska, valtdet attintresseradandre, avmer
samhälleochindividerförkonsekvenserutbildningensäryrkeslivet Det

problem.ärsnedrekrytcringeninnebärakan ettfrämst attsom
samladedensnedrekryteringsocialinnebär atttidigareframhöllsSom

utbildningssystemet.fullt iutnyttjassamhället intei uttalangmängden
harbefolkningenandelenmånga hävdar,ekonomer somvilketOm, av

påverkar eko-denpå kunskaperderaskvalitetenochutbildninghögre
ekonomisktill ut-snedrekryteringledertillväxten,nomiska svagareen

utbildning ledermöjligt högreOmvadänveckling voreannarssom
männi-också snedrekryteringinnebär attlevnadsbetingelserbättretill

ochinsatserderaslevnadsförhållanden inte bara beror an-skors av
någotfötts,förhållanden vilka detillockså desträngningar somutan av
emellertidOmorättvisa.benägna betraktaärflesta attde ensomossav

några utvecklaräneffekterandrautbildning inte har att merstorthögre
svårt sned-är detandraän attintressenintellektuella seabstrakta och

individer harallaförutsättningunderproblem, attrekrytering ettsom
anlag.ochintressensinautvecklautbildningviamöjlighet att

där-är detutbildninghögreselektionen tillsocialaanalys denI aven
indivi-enskildaförkonsekvenserutbildningensbefogat studeraför att

utbildnings-får bildvikonsekvenserstudera dessaGenom avder. enatt
visar denDärutöverlevnadsvillkor.iför skillnaderbetydelsesystemets

utbildningsvalvid sinaMänniskor harincitamentsstrukturenhur ut.ser
detalj,inte ikanskevaldessakonsekvensernauppfattning avomen -

förhållandena vidsiggrundaruppfattningi settstort somenmen -
utvecklingen.förväntadedenantagandenför valettiden samt om

individnivå.olika konsekvenserradhaUtbildning kan antas en
osofistike-ofta varitstudier harhögremedsigdet lönarDebatten om

disku-utbildningaspekterekonomiskaärbaradet somrad avattgenom
närinspelarfaktorerantal andrasjälvklartterats rättärDet att ett
deteftersomär intresse,främstautbildning. Denväljermänniskor men

intresseområde kannivåer varjepå inomolikautbildningarfinnsoftast

1993:16.Ekonomikommissionen, SOU1 Se t.ex.
viförts ekonomer,främst hardebatten2 beroskulle kunna menDetta att av

mångainationalekonomi, liksomklassiskinomunderstryka nya-vill gärna att
avkastning be-humankapitaletsaspektericke-monetärateorier, har även avre

handlats.
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denna faktor knappast den viktigaste för valet utbildningsnivåå SOUvara 1993: 85av
Snarare är det, vi, anställnings-tror och arbetsförhållanden i bred Kapitelbe- 9en
märkelse kompletterar den ekonomiskasom avkastningen. Goda arbets-
förhållanden självständigtett och utvecklande jobb, eller arbete därett-

slipper slita sig fysisktut kanman kompensera för skral lön. Enen-
klassisk formulering statens kaka är liten säkersom röjer ocksåmen

anställningars värdeatt kan mätas i andra dimensioner än lön.
Utbildningens konsekvenser inskränker sig inte till ekonomin och ar-

betslivet. En del det goda kan följaav högre utbildningsom ärav en
knutet till den personliga utvecklingen, kanske inre tillfredsställelseen
eller känsla sammanhang vilken emellertid nåsav kan andra sätt.-
Det förefaller viktigt vårtstudera isom attoss perspektiv är den politi-
ska dimensionen, den medborgerliga kompetenseni Det är deen av
centrala uppgifterna för grundskolan förmedla allmänmänskligatt kom-

tidigarepetens, studier visar entydigtmen högre utbildningatt bätt-ger
förutsättningar för medborgarinflytandeVire Framför allt kan antaman
högre studieratt träning i uttrycka sigattger muntligt och skriftligt,

läsasamt kompliceradatten vana t.ex. lagar,mer text avtalsregler.
Detta är i sig knappast starkt incitamentett för högre studier, detmen
kan konsekvens vikt. Denvara förstaen stor delenav detta kapitelav
kommer behandlaatt utbildningens icke-ekonomiska konsekvenser
arbetsmarknaden, i arbetslivet och för medborgarnas politiska resurser.

En avgörande konsekvens genomgå högreatt utbildning är ändåav
ekonomisk och diskuteras oftast i incitament.termer Om avkast-av
ningen är god, dvs. det lönar sig genomgåom högreatt utbildning,
blir det attraktivt välja utbildamer att sigatt än börja för-attsnarare
värvsarbeta. Vi skall därför ägna den andra delen kapitlet tillav att stu-
dera den ekonomiska avkastningen investering i utbildningav ochen
hur den har förändrats.

9.1 Utbildningens konsekvenser övergripande bilden-

I detta avsnitt skall vi inledande och aktuellge en beskrivning hurav
olika ekonomiska och icke-ekonomiska levnadsförhållanden varierar

Önskan3 fördjupa sig iatt specifikt intresseett kan dock överflygla ekonomi-ska aspekter. Vissa utbildningar, där de flesta säkerligen känner till den eko-attnomiska avkastningen är eller negativ, ändå mångat.o.m. harsvag sökanden.Det gäller exempelvis utbildning till präst eller bibliotekarie. För studier somvisar avkastningen dessaatt utbildningar Ståhlärav också1974.Se Wa-svag,sedensjö 1991. Det finns naturligtvis undantag från principen det existerarattutbildningar nivåerolika för givet intresseett med undantag för vissa-konstnärliga utbildningar finns det ingen hantverksutbildningt.ex. högre ni-våer. Normalt är emellertid femtonåringars yrkesintresse inte artikuleratmerän det faller inomatt ganska löst definierade områden teknik,somvårdomsorg eller jobba med människor och torde därmed kunna tillgodosessåvälinom gymnasial högskoleutbildning. Ett brasom exempel intressetattkan tillgodoses på nivåeralla utgörs pojkars flickorsoch utbildningsval.av Somframgått tidigare skillnadernaär smårätt mellan ochnumera mäns kvinnorsutbildningsnivå. Samtidigt skiljer sig män och kvinnor kraftigt i valet ut-avbildningsinriktning.
4 Jonsson 1988, Kap. 3; Petersson,Westholm och Blomberg 1989.
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SOU 1993: 85utbildningensförsamvariationutbildningsnivå. Vi kallar dennamed
Kapitel 9ärdetdemonstrerakanvi inte i analyserna attkonsekvenser, även om

antagandetdockpåverkan i flesta fall tordede attfrågan kausalenom
oproblematiskt.5 Uppgif-orsakbakomliggandeärutbildningen varaen

och tillfrån ULF-undersökningarnahämtade9.1.1 äravsnitttillterna
levnadsnivåun-arbetskraftsundersökningarnafrån samtavsnittövriga
1991.från genomfördesdeni första handdersökningarna, som

social positionUtbildning och9.1.1

på yrkestillhörighe-byggerklassindelningen,förgrundernaEn somav
alltså vän-Vi skallställs i olika yrken.kvalifikationskravär deten, som
åtminsto-samhällsklass,utbildning ochsamband mellanstarktettta oss

Tabell 9:1löneanställda. Avinnefattarfrämstde klasserför somne
1935-19495kvinnor föddamän ochframgår samband fördetta

9:1Tabell
föd-och kvinnorbland mänefter utbildningolika klassertillhörandeAndelar

1935-1949.Procent.da
ULF.Källa:

KlassMän

BastalVll SummalVab lVcd VlllllUtbildning

100 26404014 4 25Obligatorisk 2 6 10
100 2857RealYrkZ-år 30 2213 45 16 11gym.

Stud3-4-årigt 100 160020 99 13 114 34gym.
100 109749 9 1 3yrkesutb. 32 43Högre
100 11980 119 1 0Universitet 75 4

939320 1002018 20 9 11 2Alla

KlassKvinnor

BastalSummalVab lVcd VI VlllIlUtbildning l

100 21256 60Obligatorisk 1 4 21 5 4
100 3455RealYrk2-år 3510 35 5 2 112gym.

61819 1006Stud3-4-år 17 41 12 15gym.
100 11193 4056 22 4yrkesutb. 11Högre
100 111010 155 37 6 1Universitet

842732 1002 726 510 18Alla

JordbrukarelVcdtjänstemän m.fl.HögreNot: l
mellannivå Kvaliñcerade arbetareV]Tjänstemän

Okvaliñcerade arbetareVlltjänstemänLägrelIl
lVab Företagare

ligger bakom resul-mekanismervilka5 inte heller studeraVi kommer att som
framgå belöningar till hög-arbetsmarknadensdockdet kommer attatttaten - klassposition.via ochkanaliseras deras yrkes-främstutbildade

årsklasser den snabba ök-i alla berorredovisar sambandet5 vi inte attAtt
bilden.komplicerarutbildning 1900-taletmed högre underandelenningen av

årsklasser.i alladock karaktärSambandet har samma
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våraTabellen visar förväntningar råder SOUär riktiga 1993:det 85att mycketett-
starkt samband mellan utbildning tillhörighet Kapitel 9och till olika samhälls-
klasser. mänBland är det endast 2 dem med obligatoriskprocent ut-av
bildning tillhör klass högreI tjänstemän m.fl. medansom motsvaran-
de andel bland dem med universitetsutbildning är 75 Deprocent. som
endast har obligatorisk utbildning är i stället till 40 arbetareprocent

särskilda yrkeskvalifikationer klass VIIutan medan endast l procent
de universitetsutbildade har yrken i denna klass. Fördelningen överav

samhällsklasser bland dem med realskolayrkesutbildning, studentexa-
eller högre yrkesutbildning ligger mellan de nämndamen extrem-ovan

andelarna med i frånyrken klasserna I och stiger real-grupperna -
skola till högre yrkesutbildning medan andelarna är okvalificeradesom

faller.arbetare
På grund könssegregationen arbetsmarknaden är yrkcsfördel-av

ningen bland kvinnor annorlunda än den bland män bland kvinnorna-
har större andelar yrken i klasserna lägreIII tjänstemän och VII
okvalificerade arbetare och mindre i högreklasserna l tjänstemän,

egnaIVab företagare kvalificeradeoch VI arbetare sambandetmen-
utbildningmellan och yrkestillhörighet är ocksåmycket starkt bland

Såledeskvinnor. har l kvinnorna med endast obligatoriskprocent av
utbildning iarbete klass I och 60 harett arbete i klass VIIprocent ett
medan motsvarande andelar bland kvinnor universitetsutbildningmed
är 55 och l Yrkestillhörigheten iprocent de övrigaprocent. utbild-
ningskategorierna bland kvinnor stiger falleroch systematiskt samma
sätt bland män.som

vi råderNu har tidigare det ganska starkt sambandsett att mellanett
Åtminstonesocialt och utbildning. till del kan sambandetursprung en

mellan utbildning och yrkestillhörighet bero detta samband.egen
Om vi väljer studera tillhörigheten till klassatt I och försöker bestämma
vilken betydelse socialt och utbildning förhar kommaattursprung att
tillhöra ocksådenna klass finner vi viss effekt det socialaen av ur-

effekten långtutbildning ärsprunget, starkare.men av
Detta illustreras i 9:2Tabell där vi redovisar andelen medpersoner

yrken i klass I efter utbildningursprungsklass framgåroch Som ta-av
bellen föreligger mycket stark effekt utbildning oberoendeen av av ur-
sprungsklass. Andelarna bland dem endast har obligatorisk utbild-som
ning och tillhör klass ärI inte ån l istort allasom procentmer ur-
sprungsklasserna medan motsvarande andelar bland dem med universi-
tetsutbildning varierar mellan 67 och 83 bland män och mellanprocent

kvinnor.42 och 64 bland Vi ocksåemellertidprocent finnsdetattser
kvarstående effekt social bakgrund flera utbildningsnivåer-en av av
På utbildningsnivåeralla den obligatoriska är det störreutomna. en an-

bådedel män frånoch kvinnor klass I själva tillhör denna klassav som
frånän dem andra klasser.av

7 De redovisade andelarna frånväntadeutgör värden logit-modeller. För män
innehåller modellen årsklass,huvudeffekterutöver socialt ochav ut-ursprungocksåbildning interaktionsterm mellan och utbildning. För kvin-en ursprung

innefattar modellen endast huvudeffekter.nor
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1993:SOU 85Tabell 92
bland mänsocialtefter utbildning ochi klass IFörväntade andelar ursprung 9Kapltel

födda 1935-1949.Procent.och kvinnor
ULF.Källa:

Män
Utbildning

Univer-Studex HögreObliga- RealskolaUrsprungs-
yrkesutb. sitetYrkesskolatoriskklass motsv.

8324 3613ll
30 7816124

7518 3293lll
7728162 8IVab
6912 3431lVcd
68285 142Vl

29 679l 4VlI

Kvinnor
Utbildning

Univer-Obliga- Realskola Studex HögreUrsprungs-
sitetyrkesutb.torisk Yrkesskolaklass motsv.

647 152 3l
596 132 3
563 5 l lllll
545 11l 2lVab
42l 3 7lVcd 1
509l 2 4Vl

9 512 4Vll 1

m.fl. Jordbrukaretjänstemän lVcdNot: l Högre
mellannivå KvalificeradeTjänstemän arbetareVI

Okvaliñcerade arbetaretjänstemän VIIlll Lägre
IVab Företagare

alltså gårintefinns oförmedlad direkt effekt viadetAtt ut-somen -
social klasstillhörighet är klassisktbakgrundbildning ettegenav-

stratiñeringsforskningen.3 såledesinom alla länder finner viIresultat att
socialt social position ävendet finns samband mellan ochett ursprung

jfrutbildning 10.4 nedan. specialrap-dem med avsnitt Ibland samma
troligen ärvisas direkta effektutredningen dock dennatill attporter
Tysklandnågra länder bl.a. England ochi Sverige än i andrasvagare -

arbetslöshetUtbildning9.1.2 och

föregående utbildningavsnitt kunde vi visa har mycket bety-I att stor
också utgå frånDärmed vi utbild-för klasstillhörigheten. kandelse att

förhållandenfår förför rad andra är centralaning konsekvenser en som
levnadsnivå, välkänt äreftersom det är denna starkt be-människors att

klasstillhörigheten. finns emellertid skäl närmareDetroende att un-av

8 l958; 1967; 1980 ochCarlsson Blau och Duncan GoldthorpeSe t.ex.
1988.Jonsson

också9 19930: Mills 19930.Jonsson Jonsson ochse
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dersöka relationen mellan utbildning förhållanden SOUoch olika 1993: 85knutna till
dåarbetslivet, dels det är möjligt arbetsförhållandena Kapitel 9även varieraratt

med utbildning inom sociala klasser, därfördels utbildningens bety-att
förändratsdelse kan ha över tid.

Utbildningens allt ökade betydelse för människors situation imer
samhället har framför allt artikulerats dem övergång-diskuteratav som

postindustriellttill samhälle. I informationssamhälletdetetten nya
blir, hävdar teoretisk kunskap viktigareallt och de saknarman, som
denna svårarekunskap kommer allt klara sig. Därmed skall viatt
vänta skillnaderna i levnadsstandard mellan utbildningsgrupper-attoss

ökakommer i det samhället.attna nya
lågutbildadesSamma slutsats, de situation kommer bli allt säm-att att

ocksåföljer Om arbetsgivarna, och särskiltett annatre, argument.av
personalavdelningarna har anställningsfrågor,hand utbild-som om ser
ning sätt de arbetssökande efter förväntadett att sortera produktivi-som

förväntadeeller upplärningskostnaden lågutbildadekommertet de att
stårde sist i arbetssökandekön. När utbildningsfördelningenvara som

såförändras allt färre endast har obligatorisk utbildning,att kommer si-
tuationen för denna försämras färre de blir desto mindreattgrupp -
möjligheter kommer de ha arbete och desto kommeratt de attmer

hänvisade till arbetena med de sämsta villkoren.vara
skisseradeDen utvecklingen är emellertid knappast oundvik-ovan en

lig konsekvens samhällsutvecklingen. Om lågaantalet arbeten medav
kvaliñkationskrav långsammareminskar än antalet arbetssökande utan
särskilda kvalifikationer och de skaffat sig kvalifikationerom som ge-

utbildning eller förvärvserfarenhet är ovilliga okvalificeradenom att ta
jobb, i lågutbildadeskan själva verket de situation komma förbättras.att

ocksåär tänkbartDet arbetsgivarna lågkvaliñceradegärna anställeratt
lågaför arbeten med kvalifikationskrav, eftersom det ärpersoner osan-

nolikt dessa snabbt söker sig vidare tillatt kvalificeradepersoner mer
uppgifter, kanske hos arbetssgivare.en annan

Vi skall i detta avsnitt hur arbetslöshetserfarenhet fördelar sig överse
utbildningsgrupperna och hur detta samband förändrats under de senas-

åren.20 Analysen kommer i påhuvudsakte baseras studieatt en av
Jonsson. nästaI avsnitt förhållandenskall vi sedan olika i arbe-ta upp
tet.

Sambandet mellan utbildning och arbetslöshet kan bäst studeras med
hjälp arbetskraftsundersökningarna AKU. I de s.k. februariunder-av
sökningarna inkluderas uppgifter utbildning. Denna redovisasom upp-
delad i i endast förgymnasial utbildning; iitre gymnasieut-grupper:
bildade; iiioch de med eftergymnasial utbildning. Dessa ärtre grupper

såalla ganska heterogena, kan vi vid periodens början intet.ex. skilja de
endast har obligatorisk frånutbildning dem med realexamen.som

10Sesärskilt Bell 1973.
11Becker 1975; Thurow 1972.
12Jonsson 1991.
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1993: 85SOU
Procent 9Kapitel5

två åldersgrupper efter utbild-arbetskraften iAndel arbetslösa iFigur 9:1
år.ningsnivå Procent.och

AKU.Källa:

jämfö-gör vi endastheterogenitetkontrollera dennahjälpligtFör att
arbetslöshetenåldersgrupper. jämför viDärförbegränsadeinomrelser

åldersgrup-lågutbildade gymnasieutbildade inomblandmed denbland
lågutbildade postgymnasialtår ochjämförelsen mellan16-24 ochpen

år.13åldersgruppen 9:1 redovisas25-34 FigurIgörs inomutbildade
två jämförelser för periodengöragör möjligt dessauppgifter det attsom

1971 1992.till
påverkarframgår arbetslöshetsrisken.utbildning9:1 klartFigurAv att

år arbetslöshetsrisk än vad de medlågutbildade högrehar allaDe en
också arbetslös-Vipostgymnasial utbildning har.gymnasial eller attser

lågutbildade arbetslöshe-ärbland deår störst för dehetsrisken yngsta -
25-34-åringar.16-24-åringar än förförstörreten

påtagliga i börjanmedi arbetslöshet ärFluktuationerna toppar av
uppgångavslutad, ikraftig, ännu inte1980-taletoch och1970-talet en

under periodendet1990-talet. är emellertid tveksamtDetbörjan om
sådan gårnågon arbetslöshetentrendmässig förskjutningfinns enav -

utbildningsgrupperna.någoni deobserveraknappast treatt av
åldersgränsår lägsta 16,13 varit föredra ha 18 änhadeDet att att snararesom

år,åldrarna sannolikt hög, knappastarbetslösheteni 16-17 där ärdeteftersom
några AKU-statistiken dockingår gymnasieutbildade i arbetskraften. ger oss

alternativ.inget
frånökande arbetslöshet 1971tyckas finnas trend14 Möjligen kan det moten

år. frånlågutbildade åldrarna problemati-deti 25-34 Bortsettbland detill 1985
utvecklingen periodavsnitt under dennaplocka ochi utnämnaska ut ettatt

försvårasså heterogeniteten i utbildningsklassiñce-tolkningentrend,till av
lågut-innehåller åldersgruppnämligen dennabörjan periodenringen. I avav

sådanaobligatorisk utbildningmed endastbildade inte bara ävenutanpersoner
gått igenom realskola.exempelvis, harsom,
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Skillnaden i lågutbildadearbetslöshet mellan de SOU 1993:och de gymnasieut- 85
påtagligtbildade minskar under den krisen. Kapitelnuvarande 9Med denna

jämförelse alltså lågutbildadesgrund verkar de situation närmastsom
förbättras, relativt Däremot ökar, år,under 1990-taletssett. första skill-
naden i arbetslöshet lågutbildademellan och med eftergymna-personer
sial utbildning.

Som framhållitvi tidigare är det emellertid problematiskt användaatt
procentskillnader för jämförelser mellan delgrupper, när motsvarande
andel i det här fallet andelen arbetslösa varierar i hela I Fi-gruppen.- -

9:2 redovisas därför de relativa arbetslöshetsriskerna när vi jämförgur
lågutbildadede med dem med gymnasieutbildning respektive postgym-

utbildning.nasial Den första jämförelsen görs åldrarnadels för dem i
år16-24 och för åldrarnadels år.dem i 25-34 diagrammetI beskriver

den lodräta axeln överrisken lågutbildade.för de Om hypotesen den-att
får svårarekategori allt göra sig gällande arbetsmarknadenattna är

korrekt, kommer kurvorna därför nedåtluta höger.att
framgår,Av Figur 9:2 ocksåvilket vi kunde i förraden figuren, attse

arbetslöshetsrisken lågutbildadeför de är större än för andra utbild-
ningsgrupper kurvorna har värden över 0. jämförelseI med de gymna-
sieutbildade förefaller det emellertid inte någonfinnas förändring av

Bådeden relativa risken. åldrarnaför dem i år16-24 åld-och för dem i
år25-34 är den pårelativa risken det hela oförändradrarna undertaget

hela perioden. Under 1990-talets årförsta sjunker arbetslöshetsrisken
lågutbildadebland de i jämförelseyngsta med de gymnasieutbildades.

Huruvida detta är nedgångtillfällig eller föruttrycken permanenten
förändring återstårrelationen dockav att se.

Arbetslöshetsrisken lågutbildadebland under 1970-talet förhål-isteg
lande till den bland dem med postgymnasial utbildning. Denna ökning
kan hänga med riskökningen bland högutbildadede isamman samband
med den s.k. akademikerarbetslösheten i början decenniet somav
framgår Figur 9:2 överrisken lågutbildadeför över årenlitenlagav var
1971-73. så fall är förändringenI närmast uttryck för tillfälliga fluk-ett
tuationer i arbetsmarknadssituationen bland de högutbildade. Risk-
ökningen lågutbildadeför de kan ocksåemellertid påbero tidi-att, som

påtalats, homogeniteten inom denna utbildningsgruppgare ökade under
1970-talet. l vilket fall är det tveksamt förändringen kan tolkasom som
konsekvensen långsiktigt försämrade villkor lågutbildade.för deav

Efter 1980 lågutbildadesvarierade de arbetslöshetsrisk kraftigt i jämfö-
relse med risken för de högutbildade, gårdet inte någrautläsaattmen

på genomgåendetecken förändring i Figur 9:2.en

15Skillnaderna inom med gymnasieutbildning rimligtvisärgruppen avsevärda.
Särskilt bland dem följt bygg- och anläggningsteknisk linjesom arbetslöshe-är

hög.ten
16Relativa risker redovisas, precis tidigare relativa chanser till högresom ut-bildning, logaritmerade oddskvoter i Figur 9:2. Den brukarsom läsaAKU-som

bör observera relativ arbetslöshetsriskrapporter däratt används i en annanbetydelse här.än
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SOU 1993: 85Relativ risk
9log-odds Kapitel

5
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Årliga två åldersgrupperlågutbildade i rela-för iarbetslöshetsriskerFigur 9:2
postgymnasial utbildning.respektiveför dem med gymnasialriskernation till

oddskvoter.Logaritmerade
AKU.Källa:

lågutbildadegenomgång måste dåVår blidennasamlade slutsats attav
utbild-än obligatoriskarbetslöshetsrisk än de medstörrehar meren

några på position i relationfinnsning, inte tecken derasdet attattmen
utbildningsnivåerpå förändrats under dehögre hartill senastepersoner

två årtiondena.
nivåförskjutning omfattning möjligen hari arbetslöshetensDen som

ökad arbetslöshet i alla1990-talet har lett tillinträffat i början ut-enav
till försämringverkar den inte ha lettbildningsgrupper. Däremot en av

situation ärlågutbildades position. hindrar inte derasrelativa Detde att
utbildning förefal-högutbildades eftergymnasialsämre änavsevärt de -

arbetslöshet.åtminstone försäkringhittills, godler, motvara en

arbetsförhållandenUtbildning och9.1.3

såg investering förär, i förra avsnittet, godutbildning viHögre ensom
för ekonomi och arbetsför-arbetslöshet. Vilka konsekvenserundvikaatt

då arbetehållanden högre utbildning för dem harhar som
utbildningens rad aspek-avsnitt analyseras konsekvenserI detta ur en

förvärvsarbete. Vi valt studerakopplade till individens harfrämst attter,
förhållanden socialpsykologisk teori fram-sådana antingen enligtsom

visats positiva för människor,eller i tidigare forskningställts vara,som,
förhar betydande egenvärde eller de hardeantingen ett attattgenom

levnadsförhållanden.för andra Vi harhälsa ellerpositiva konsekvenser
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försökt undvika förhållandenstudera SOU 1993:vissa kan uppfattas 85att som av som
fördelaktiga, andra ofördelaktiga, svårteller för vilka Kapitel 9det ärav som att
avgöra huruvida harde positiva eller negativa konsekvenser för enskilda
individer. Följande dimensioner har urskilts:

l Ekonomisk avkastning. Den uppenbara fördelen med högmest ut-
bildning det enligt ekonomisk teori lockar människorsom att genom--

sådan är högreden lön den typiskt till.leder Här mäter visettsom-
timlön, dvs. lön i relation till arbetstiden.satt

ocksåVi kan högre utbildning kan leda tillanta att större ekonomi-
ska generellt främst naturligtvis lönensett, kanskeresurser genom men
också ökade kunskaper placering investeringargenom om av pengar,

Vårt mått ekonomiska påetc. baseras a värdet intervju-resurser av
bostad; b det båt,summerade värdet bil,personens sommarstugaav

c tillgångenhusvagn; till kontantmarginal,samt frågamätt med en om
intervjupersonen vid behov skulle kunna skaffa fram kronor.10 000

2 Fysisk arbetsmiljö. dåligEn fysisk frågorarbetsmiljö mätt via-
kroppsligt krävande arbete, buller, obekväma arbetsställningar,om

lyft, farliga miljöer ledertunga till förslitningsskador och nedsattm.m.-
hälsa.fysisk sådanaAversionen arbetsmiljöermot torde utgöra en

stark drivkraft bakom beslut vidare studier.om
3 påfrestandePsykiskt Ocksåarbetsmiljö. den psykiska arbetsmiljön

kan viktig för utbildnings-antas och yrkesval. I socialpsykologiskvara
teori hävdas det är positivt för människoratt deras arbete ärom psy-
kiskt aktiverande, de psykiska kraven är högamen om utan ett motsva-
rande för beslut iutrymme arbetet kan det leda till belastning.egna stor

sådantEtt högstressjobb har i tidigare studier visat sig leda till nedsatt
psykiskt såvälvälbefinnande hjärt-kärlsjukdomarzotill jobbEttsom
med höga psykiska krav, med beslutsutrymme, kommer härstortmen

sådantkallas aktivt; iatt arbete möter denett anställde krav, kravmen
hon har handskas med och därvidatt befordrarsom resurser ettsom

självständigt och aktivt handlande. Ett aktivt arbete har bl.a. visats ha
positiva effekter aktivitetsnivånför arbetet.efter

4 Kvalificerat och utvecklande arbete. Ett arbete med höga utbild-
ningskrav är generellt kvalificerat änsett andra och kan därmedmer an-

utnyttja människans handlingskompetens.tas Det kan någottyckas vara
trivialt studera utbildningens effekt föratt graden kvalifikation iav ar-
betet det konstigt vi inte finner samband mellan indivi-vore om ett-
17Så har vi valt inte studera psykisktt.ex. att ansträngande arbete som en se-dimension, eftersom tidigare forskning sådantparat visat arbete har positivaatt
konsekvenser hälsan beslutsutrymmet samtidigt är och negativa ef-om stort,
fekter det litet se vidareär nedan.om
13 ingåendeDe variablerna hartre standardiserats före summeringen medel-
värde standardavvikelse 1. Efter kontroller inbördes korrelationeravvaldes variablerna antal konsumtionsprodukter utlandsresam.m. bort.samt
19 TåhlinSe 1987; Lundberg 1990.
70 Se Karasek Tåhlinl979; 1981; 1987; Lundberg l990; TåhlinSzulkin och
kommande.
21Tåhlin 1987.
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SOU 1993: 85i deni yrkeutbildning och utbildningskraven derasders ut-men-
Kapitel 9positiva negativa kon-i jobbet ellerkvaliñkationsgraden harsträckning

för anställde.för- eller nackdel deninnebär den reellsekvenser en
mått på relaterad till indi-dimension, mindre direktEtt annat samma

utvecklande arbete.index överutbildning, mäter vividens ettgenom
därlär sig saker ochmöter utmaningar ochdärEtt jobb mannyaman

i tidigare arbe-sin utbildning ellervad lärt sig underhar nytta manav
ärkvalificerat,behöver intekallas utvecklande. Detkanten, menvara

välsituationen kan mycketkvaliñcerande. Dentroligen motsatta vara
för individen.utarmande

utsträckningi vilken arbetetdimension till den förra ärrelateradEn
på Omarbetstid. detill personalutbildning betaldinnebär möjligheter

också job-möjlighet till utbildningutbildning störrehögre harmed
alternativt fungerarutbildningsklyftorna arbetslivetiökarbet perso--

kompenserandenalutbildning

över sittviktig faktor för känslan kontroll arbe-5 Autonomi. En av
påverka Vi urskiltsjälv detta. harär i vilken utsträckning kante man

två rör inflytandefrihet i arbetetsdimensioner autonomi. Den förstaav
ärtill kontroll styrdutförande och planläggning. Motpolen att varaegen

regler.givnaorder ellerandrasav
inflytandefrihet i arbetets för-dimensionen autonomi ärDen andra av

sin arbetstid praktiskläggning. Att kunna kontrollera kan ha bety-stor
frå-är mätt via index baseratBundenheten till arbetsplatsendelse. ett

förflexibel arbetstid, lämna arbetsplatsenkan att ettom mangor om
är noga tiderna arbetsplatsen.privatärende, det medsamt om

tidenoch Här mäter vi aspekter6 Arbetstid tre separatasemester.
sitt nämligen: a förekomsten övertidanställd är knuten till arbete, aven

blånga mer timmarvecka;normala arbetstider än 50 antaleteller se-
Skiftarbete,c obekväm arbetstid helg-kvällsjobbmesterdagar; samt

m.m..
Sammantaget vi dessa olika tillsammans med arbets-aspekter,tror att

förhållanden individ rimli-löshetsrisken, täcker in huvuddelen deav en
yrkesval.utbildnings-i beaktande i sitt och I den analystargen som

positivavi huruvida högre utbildning entydigt konse-följer studerar har
förhållandena någraefter dimensioner idessa ellerkvenser om avseen-

högre utbildning. fallet vi inteblir sämre med det kanskeden I senare
utbildningsnivåer frånolika fördelaktiga tillsjälvklart kan gradera

ofördelaktigai

fråga22 munderVariabeln med enkel intervjupersoner deär mätt en om se-
månaderna genomgått någon utbildning arbetstid.tolv betaldnaste
består23 fråga ...in-dels i vilken grad intervjupersonen harIndexet av en om

vilka [Du] vilketflytande arbetsuppgifter skall utföra, dels dessaöver sätt
ingår mmåstefråga intervjupersonen följautföras. Därutöver klartskall en om

ingårrutiner [Du] [Dina] arbetsuppgifter.angivna regler eller utför Härnär
frågan påhittig,också behöver kreativ uppñnningsrik i arbetet.om man vara

ocksåkorrelerar naturligtvis ganska högt indexet utvecklandeDen med över
faktoranalys inflytandedimensionenüladdar i klart högrearbete men en

24 intresse, vilket i fall inte viktigVid sidan de flestanämnts ärav som ovan en
nivåspecifikatillorsak val.
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från SOU 1993: 85Resultaten regressionsanalyserantal ekonomiskaett av resurser
arbetsförhållanden Kapitel 9och visas mäni Tabell 9:3 9:4 kvinnor.och Alla

undersökta faktorer har standardiserats, vilket gör det enklare vil-att se
fördelarka eller nackdelar högre utbildning ärmed framträ-mestsom

dande.25
går ganska enkelt sammanfattaDet tabellernas alla analyser: högre iatt

utbildning entydigthar och starkt positiva för lön,konsekvenser ekono-
miska för fysisk arbetsmiljö, för kvalifikation och utvecklanderesurser,

autonomi.26för bådearbete, gäller,Detta med vissa variationer, församt
män för ocksåoch kvinnor. Högre utbildning förbättrar i genomsnitt
den psykiska arbetsmiljön oftare till aktivaleda arbeten,attgenom me-
dan högstressarbeten förekommer i lika hög utsträckning för hög- som

lågutbildade.för När gällerdet arbetstid är situationen oklar. Högremer
utbildning tillleder jobb längremed och risken behövasemester att ar-

långabeta obekväm arbetstid är mindre, arbetstiderövertidsar-men
ärbete vanligare.

ärDet inte särskilt överraskande kroppsligt krävande arbeten äratt
lågutbildadevanligare bland eftersom ofta ide hamnar okvaliñcerade

Likasåjobb.manuella finner vi det naturligt högutbildade störreharatt
inflytande över viktiga beslut oftare bestämmakan takten sittsamt

Ändå kvarstårarbete. dessa fakta: generellt leder högre utbildningsett
arbetsförhållanden.till bättre Personer lägremed utbildning, lönervars

är lägsta, inte arbetsförhållanden.de har i gengäld bättre Tvärtom tende-
de har den minsta ekonomiska ersättningen för sitt lö-rar grupper som

ocksånearbete ha slitsammaste,de farligaste, minst utvecklande,att
minst självständiga jobben.samt

slutsats viDen kan dra ianalyserna Tabell 9:3 9:4 äroch högreattav
utbildning över sålag har positiva konsekvenser för individers chanser

erhålla utvecklande och fritt arbete, med liten risk för fysiskatt ett ut-
slitning, de utgöraborde avsevärd driftkraft för ungdomar sökaatt atten
sig till bådehögre utbildning. Detta gäller män och kvinnor.

25Alla variabler har standardiserats till medelvärde 0 och standardavvikelse
vilket innebär1 regressionsestimaten i Tabell 9:3 och 9:4 kan tolkasatt som

det antal standardavvikelsers förändring i den beroende variabeln varje ut-som
bildningsnivå relativt obligatorisk utbildning. l modellerna detärgenererar

ålder,kontrollerat för arbetslivserfarenhet samt idenna kvadrat, och ortstyp.
Ortstyp ingen skillnad.gör Det innebär effektenstörre utbildningatt av
ekonomiska arbetsförhållandenoch inte blandas med fak-detresurser samman

de flesta har enbart obligatorisk utbildningtum äldre ochatt ärsom merparten
dem med universitetsutbildning födda 1940-taletär ochav senare.

25 Det intressantär anställda med högre utbildning i högre gradatt notera att
genomgår personalutbildning betald arbetstid. Det innebär troligen före-att
tagsintern utbildning förstärker olikheter i utbildning de anställda harsomfrånsigmed skolan. För ytterligare analyser detta, med slutsats,av samma se
SCB 1993b; 1992b.
27 framgårDetta analys presenterad här korrelationen mellanav en av- -arbetsförhållanden,lön och konstanthållet ålderför utbildning, och förvärvser-
farenhet samt dess kvadratterm. De framräknade partialkorrelationerna är

alla positiva,nästan dvs. högre arbetsförhållanden.lön medför bättre vidareSe
Tåhlin 1987 för levnadsnivåundersökningarnamotsvarande analys 1968,en av
1974och 1981med liknande slutsatser.
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1993: 85SOUskillna-i eventuellautläsagår intedetoch 9:49:3 attFrån Tabellerna
Kapitel 9arbetsför-förbetyderutbildningeni vadkvinnorochmänmellander

arbetsförhål-iskillnadernaemellertidhållandena. gällerGenerellt att
blandmän änblandär störreutbildningsgrupperolikamellanlanden

lik-ganskaäruniversitetsutbildadeArbetsförhållandena blandkvinnor.
betydligtutbildning harmed lägremäntvå medankönen,deförartade

utbildningsnivå.påarbetsförhållanden kvinnoränfysiska sammasämre
arbets-belastandeochfarligastedenmed mestsammanhänger attDetta

tillverkningsindustrinochbyggnads-inomförekommerfrämstmiljön
mänrekryterarutsträckningområden ijordbruket, storinom somsamt

yrkesutbildning.medellerskolaobligatoriskmed enbart
arbetsförhållanden förändratsfördå betydelseutbildningensharHur

utbildningensredovisas hurTabell 9:5kvartsseklet Iunder det senaste
fysiskavseendemedarbetsförhållanden förändratsharförbetydelse

ipå sättlikadantmättshar ettarbetskrav,fysiskaarbetsmiljö och som
levnadsnivåundersökningar.fyrasamtliga

Tabell 9:5
ochmänsför aspekterolikakonsekvenserutbildningensFörändring avav

1991.arbetsförhållanden 1968ochmellankvinnors
Levnadsnivåundersökningarna.Källa:

arbetetkrav iFysiskaarbetsmiljöFysisk

199119811968 1974Utbildningsnivå 1981 199119741968

0.960.960.96 0.960.88 0.880.881.17Universitetsexamen
0.75 0.590.750.890.620.82 0.620.82utbildningPostgymn

0.600.60 0.600.600.58Studentex3-år 0.58 0.580.58gym. 0.400.310.45 0.310.30 0.300.30yrk.utb. 0.30Realmotsv. +
0.420.42 0.420.420.320.32 0.320.32Realmotsv.
0.12120.12 0.120.050.05 0.050.05Yrkesskola
0.000.000.00 0.000.000.000.00ref. 0.00Obligatorisk

0.130.27R2 modellenhela

utbildningsnivå oberoendeföljandeinnehåller förutomModellerna va-Not:
i kvadrat,år variabeldennaålder, förvärvsarbete,antal iriabler: kön,

utbildningsnivå sig mellanskiljerinteförvärdenaNärsamt ortstyp. en
värde.åren tillhar de satts samma

5%-nivån.signifikantstatistisktVärdet är

fy-iutbildningsgruppernamellanskillnaderna9:5 harTabellEnligt
inträf-åren. Minskningen20dearbetsmiljö minskat under senastesisk

signifikantastatistisktvi ingafinnerpå efter 19811970-talet,fade redan
arbetsmiljönkundedöma9:5 attTabell troförändringar. Av att man

självautbildning. Ihögsttvå medför deförsämrats ver-har grupperna
iär endastdetövrigaförbättrats för dearbetsmiljönharket grupperna,

utbildningobligatoriskmedreferenskategorin deförhållande till --
inträffat.utbildade harför högstförsämring desom en

frågaiutbildningsgruppernamellanrelationernaFörändringarna av
fysiskamåttliga 9:5. Deenligt Tabellmycketi ärarbetetfysiska kravom

respektivestandardiserade ivariablerna ta-28 beroende ärdeberorDet att
bell.
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kraven i med postgymnasial utbildning någotgruppen har ökat SOUöver 1993: 85
åren. I övrigt är skillnaderna mellan utbildningsgrupperna i Kapitel 9stort sett
oförändrade.

Utöver tvåde aspekter arbetsförhållandena redovisas iav Tabellsom
9:5 har förändringen i ytterligare avseende, autonomiett i form infly-av

övertande arbetstidens förläggning, undersökts. l detta fåravseende vi
inga helst signifikanta förändringarsom skillnaderna mellan utbild-av
ningsgrupperna.

9.1.4 Utbildning och politiska resurser

De medel medborgaren förfogar över medsom hjälp han eller honvars
påverka.kan sina villkor via det politiska kansystemet hennesses som

politiska såledesDe motsvarar denresurser. politiska eko-vadarenan
nomiska utgör marknaden29I idealadenresurser demokratin deltar
alla i den politiska beslutsprocessen så fårsätt garanti förman en-

alla medborgares intressen ingåratt i avvägningarna inför politisktett
beslut.3° Eftersom inte alla deltar kommer intressena hos de medborgar-

deltar väga oproportionerligtgrupper attsom i besluten. Atttungt
många medborgare, vilka befinner sig i likartad situation ochen som
har likartade intressen, någoni form deltar och gör sin stämma hörd i
politiken kan därför sägas innebära kollektiv för och ien resurs var en
denna situation. På så sätt kommer nämligen deras situation och intres-

uppmärksammasatt och beaktas isen politiken. Därutöver finns natur-
ligtvis vissa möjligheter åtminstone påatt, nivån,den lokala på-direkt
verka de villkoren deltagande i denegna politiskagenom processen.

Med det skisserade betraktelsesättet påverkarovan antalet är akti-som
inom olika utbildningsgrupper situationenva i den vil-Iegna gruppen.

ken utsträckning dådeltar i det politiska livet ioch vilkenpersoner ut-
sträckning påverkar utbildningen medborgarnas politiska resurser Vi

frånkan levnadsnivåundersökningarna urskilja indikatorertre poli-
tisk aktivitet och politiska resurser:

i Politisk aktivitet. En uppenbarligen viktig form politisk verk-av
samhet är arbete i politiska organisationer. Vi använder indexett som

fyra frånvärden,antar inte någonatt medlem i sådan organisationvara
till ha förtroendepostatt och påha varit någoten möte under det senas-

året före intervjutillfállet.te
ii Politiskt utanförstående. De varken är någonmed i facklig el-som

ler politisk organisation och aldrig demonstrerat, aldrigsom tagit per-
sonlig kontakt någonmed ansvarig påverkaför beslut iattperson ett en
samhällsfråga, aldrig talatsamt möte eller skrivitsom ett insända-en

eller någonartikel i tidning, räknasre politiskt utanförstående.som
iii Politisk fattigdom. I sin låginkomstutredningentillrapport om

politiska såg Johansson politisk fattigdomresurser inte kunnaattsom
vanemässigt försvara sina intressen och den definierades operationellt
29En diskussion politiska begrepp och företeelseav försresurser i Johans-somS. 1971. ocksåSe Johansson 1979.son,
30Se Mill 18611910.
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1993: 85SOUmyndighetsbeslut. Viöverklagakunnasig ettinte atttroatt omsom
9Kapitelhär.definitionföljer denna

frånantaletutgörfördes personerdetEnligt ovanresonemang som
förkollektivverksamhetpolitiskideltar resursnågon ensomgrupp

lågutbildade gynnadeantal är desittGenomgruppmedlemmarna. stora
året föremötepolitisktvarithadeAv dem ettavseende.i detta som

utbildning ellerobligatoriskendastcirka 45 yr-hade procentintervjun
10änmindreutgjorde procentuniversitetsutbildademedan dekesskola

20 Degymnasiet drygtutöver procent.någon utbildningmedoch de
nivå, ungefärockså, på idennadeltarutbildningsgrupperna sam-olika

obligatoriskmeddemBland ut-livet.politiskai detutsträckningma
medanmötepolitiskt motsva-varit8cirkahade ettprocentbildning

12universitetsutbildade procent.bland deandelrande var
utbildning,således medendastvarierar svagtaktivitet samva-Politisk

tilltendensfinnskvinnor. Detbåde män ochblandär liten enriationen
effek-lägre,medaktiva än deutbildning ärhögremed mende meratt

ingentingpraktisktförklararutbildning tagetochsystematiskinteärten
aktivitet.i politiskvariationenav

ändåutbildning kan detvarierar medaktivitet intepolitiskOm nu
utanförstående och poli-politisktnågot hurnärmarevärt att sevara

på9:6TabellIutbildningsgrupperna.mellansigfördelarfattigdomtisk
utbildningmedtvå förhållanden varierarhur dessaredovisassidanästa

kvinnor.ochmänbland
utanför-politisktandelenhurslående 9:6 är kanskeTabelliDet mest
kvinnorBåde män ochblandfrån 1991.1968 tillstående sjunkithar

förkanalerallasaknarandelenharutbildningsgrupperi allaoch som
ärSkillnadernadrastiskt.politiken minskatviasina intressenhävdaatt

försåväl mänförutbildningsgrupperna,påtagliga mellandock som
utanförstående, ärmedan detär sällanuniversitetsutbildadekvinnor. De

ståttgenomgående oftast harutbildningobligatoriskendastde med som
utbild-allaitenderar,politiken. Kvinnortillgång tillkanalertillutan

utanförstående än män.oftareningsgrupper, att vara
åren, intehär äröverfattiga minskatOckså harpolitisktandelen men

utanförstående. Andelennär gällerdetdrastiskminskningen lika som
utbildningsnivå andelenmedankraftigt medvarierarfattigapolitiskt -

ligger denuniversitetsutbildadeobeñntlig bland denärmastår 1991 är
utbildning ochobligatoriskmed endastmänblandS0 ennära procent

utbildning.nivå med dennakvinnorblandbit över dennabra

maktutredningenanvände55.sid. 35; Senare31 1971,Johansson, samma
administrativpå bristandekalladedefinition vad deoförmåga operationellsom
Vi väljer härsid. 134.1989,Blomberg,Westholm ochPetersson,kompetens

formulering.tungfotademindreJohanssonsanvändaatt
bättreinte lyckatsgrundskolanbelägg förinte tolkas3 kan dock attDetta som

allmänmänsklig kompetens. Attförmedlauppgiftenmedfolkskolan att an-än
följerutbildningobligatorisk äri med attfattiga storpolitisktdelen avgruppen

består obligato-medår Därmedi skolan.fortsätterfleraallt gruppensenare detalje-folkskoleutbildade. Iår till del1991utbildningrisk även stor merenav
1990år visaroch 1981 Jonssonmellan 1968förändringen attanalysrad an-av folkskoleutbildning 71%,15-28-åringar medfattiga blandpolitisktdelen var

blandandelarMotsvarandegrundskoleutbildade 53%.blandandelenmedan var
respektive 36%.55%yrkesutbildningmed kortarede var
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Tabell 9:6 SOU 1993: 85Andelen politiskt utanförstående och politiskt fattiga bland män och kvinnorår 1968, 1974, 1981och 1991efter utbildningsnivå. Procent.
Levnadsnivåundersökningarna.Källa:

Män Politiskt utanförstående Politisk fattigdom

Utbildningsnivå 1968 1974 1981 1991 1968 1974 1981 1991

Universitetsexamen 33 11 3 6 13 4 2 3
Postgymn utbildning 40 19 9 7 20 9 5 5Studentex3-år 47 21 14 8gy 23 14 8 12
Realmotsv yrk 49+ 10 8 7 24 16 14 14
Realmotsv 45 17 25 15 22 21 21 25
Yrkesskola 56 15 8 13 42 37 29 31Obligatorisk utb 55 20 20 18 51 47 48 44

Bastal 2 976 2 799 2 825 2 671 2 975 2 799 2 837 2 676

Kvinnor

Universitetsexamen 49 18 4 7 18 10 5 5
Postgymn utbildning 64 27 ll ll 37 21 14 14Studentex3-år 62 36 20 12gy 44 30 21 19
Realmotsv yrk 70+ 27 16 ll 45 38 23 29
Realmotsv 78 38 30 17 55 42 36 29
Yrkesskola 79 40 22 15 68 52 39 43Obligatorisk utb 81 50 40 36 76 69 65 64
Bastal 2 920 2 831 2 805 2 607 2 918 2 814 2 802 2 614

övrigaDe utbildningsnivåerna faller ganska jämnt mellan tvådessa yt-
terligheter. Kvinnor har generellt mindre politiska än män. Detresurser
visade sig frågai utanförstående ochovan det visar sig igenom när det
gäller politisk fattigdom i alla utbildningsgrupper, år,samtliga är- an-
delen större bland kvinnor än bland män.

Av Tabell framgår,9:6 redan nämnts, de politiskasom att resurserna
ökat i alla utbildningsgrupper. Men har de ökat i lika utsträckning eller
har de relativa skillnaderna mellan förändrats Förgrupperna att un-
dersöka det påbör vi, sätt vi i Kapitel 5 undersöktesamma föränd-som
ringen de relativa chanserna högre utbildning,av att statis-anpassa en
tisk modell. Eftersom utbildningsnivån är starkt korrelerad åldermed
kontrollerar åldervi för och dessutom, liksom i analysen arbetsför-av
hållanden, ortstyp.33för Utfallet sådan analys visar någotav en att om
har de relativa skillnaderna i politiska mellan utbildningsgrup-resurser

frånökat 1968 till Både1991. förperna politiskt utanförstående föroch
politisk fattigdom ñnner såledesvi de politiskaatt relativtresurserna

ökat blandsett de högutbildade än lågutbildade.blandmer de
Sammanfattningsvis vårvisar ögonblicksbild från början 1990-taletav
högre utbildningatt har betydande positiva konsekvenser för individen.

Högutbildade har större ekonomiska och generellt bättreresurser sett

33 Logistiska regressionsanalyser har genomförts med politiskt utanförstående
och politisk fattigdom beroende variabler och utbildningsnivå, ålder,som kön,ålder i kvadrat oberoende.samt ortstyp Dessutom har interaktionstermersom
mellan undersökningsår och linjär för utbildningsnivå införtstermen lika-ochså för interaktionenterm mellan könen och utbildningsnivå.
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1993: 85SOUvissaarbetsvillkor. Ifysiskagällernär detarbetsförhållanden, inte bara
9Kapitelmycketärlevnadsvillkoripåstå skillnadernafogmed attfall kan man

ef-skolgång medochobligatoriskmed baraanställd enmellanstora en
skillnader-äraktivitetpolitiskutbildning.34 gällerdetNärtergymnasial

emel-Högutbildade saknarutbildningsgrupperna.små mellanganskana
hördaröstersinagöraförtillgång kanalertill attoftamindrelertid
förmågatill sintilltrostörrebetydligtoch de harpolitiskaden arenan

har deDärmedmyndigheter.ochöverhet ge-rättsinhävda gentemotatt
politiken.iintressenfrämja sinastörre kompetens attnerellt en
snedrekryteringensocialadenovanstående äranalys attslutsatsEn av

från socialolikamänniskormedförotvivelaktigt attstudierhögretill
levnadsförhållanden.få olikakommerlivsitt attbakgrund under vuxna

olägenheterochprivilegieröverföratillutbildningenbidrar attDärmed
nästanutbildninghögreärslutsatsEn attgenerationer. enmellan annan

ärDetlägre.medjämförelseikonsekvenserpositiva enalltid har
utbild-så effektervaraktigahari livettidigt somgörsvalandra somsom

allmännasintilldevilketär kända,konsekvenserOm dessningsvalen.
någotfinnasskullesvårt detär gene-är, det attsannoliktkaraktär att tro

Även inter-Sverigeutbildningssystemet.iincitamentsproblem omrellt
långmed olikaanställdamellansmå löneskillnaderharnationellt sett

skolning detlängremedföljerfördelar osan-övrigagörutbildning som
låg.särskiltskulleutbildningefterfrågan högrenolikt varaatt

och inkomstUtbildning9.2

inkomstkarriärUtbildning och9.2.1

äre.d.,tjänstemanhögrefrånutgår arbete gynn-merviOm ettatt som
för dettatalarbeläggstarka attarbetareokvaliñceradän ettsamt som -

utbildning har9:29:1 ochriktigt35 tabellerna attvisarärantagande -
också direktframgårDettalevnadsvillkoren. avförbetydelse merstor

på betydel-vilkennärmareemellertidskallVi9:4.och9:3tabellerna se
varitlevnadsnivåmaterialet har detIför inkomsten.utbildning harse

framåt. 9:3FigurIfrån 1951 ochårsinkomsterställamöjligt att samman
penning-i fastnettoinkomstersammanräknadegenomsnittligaredovisas

förvärvandeålder vid inkomstensefter1935-1944,män, föddaförvärde
utbildningsnivå.samt

försakarhögutbildadeinkomstden un-dettaDelvis kompenseras34 somgenom
avsnitt 9.2.1.istuderasdettastudietiden;der
Åberg Fritzell ochl987;m.fl.Vogell984;Erikson ochexempel35 tillSe

kommande.l993;Lundberg
levnadsnivåmaterialet. Denfrånhämtade580 män, ärUppgifterna,35 avsersom dm periodenför helauppgiftvi har samman-inkomst avserenda typ somav vi valthararbetstidernatill attvi inte kännerEftersomnettoinkomst.räknad

utgå från utbildning ellervidem kanför För attuppgifterredovisa män.endast
till-kvinnorförsysselsättningsalternativen,huvudsakligadeförvärvsarbete var sysselsättning.viktighushållsarbete äroavlönatkomplikationen enkommer att
in-taxeradetillgång dentill,vi harinkorrjstuppgifter,tidigaste avserDe som

inkoms-registreraså vi kanvaldArsklassindelningenår är att1951.komsten
ålder.från års16terna 333



Kurvorna i Figur 9:3 har beräknats kvoter där medelinkomsten SOU 1993: 85som
bland dem enbart har obligatorisk utbildningsom är nämnare. KapitelVärdet 1 9

den lodräta axeln således dennarepresenterar medelinkomst och de
övriga kurvorna visar olika utbildningsgruppers inkomst i relation till
detta referensvärde. Tar vi kurvan för dem fick universitetsutbild-som
ning exempel, vi årsvid ålder16som att hade dennaser igrupp genom-
snitt inkomst ungefär 20en vadom deprocent aldrig fickav som mer
än obligatorisk utbildning i genomsnitt hade vid ålder.denna årsVid 26
ålder tvåhade de ungefärgrupperna genomsnittsinkomst ochsamma
vid 45 hade de universitetsutbildade cirka 70 högre inkomstprocent än
dem med obligatorisk utbildning.37

Kurvornas allmänna form är väntad och lättförståelig. Kurvorna för
dem någonmed vidareutbildning allastartar under 1 eftersom de som
går i skolan i inte någrastort har inkomster.sett Når de kommer ut
arbetsmarknaden efter avslutad utbildning stiger relativinkomsterna,
snabbast för de universitetsutbildade. åldrarnaI mellan 20 åroch 30
tenderar de med olika former högre utbildning och yrkesutbildningav

nåttha högreatt genomsnittsinkomster än dem med endast obligatorisk
utbildning. Kurvorna visar tydligt utbildningens effekter inkomst-
bildningen ju högre utbildning, desto mindre tjänar i ungdoms-- man
åren, desto högre inkomster fårmen i livet.man senare

De universitetsutbildade visar således den inkomstut-mest extrema
vecklingen med lågamycket inkomster i de tonåren medsenare men
snabbt stigande inkomster Ävenkring 25-årsåldern. de med yrkesskola,

de någonmedsamt sekundär utbildning hade, naturligt lå-relativtnog,
inkomster tjugoårsåldern.ga runt Ju kortare vidareutbildning desto tidi-

har fått inkomstergare överstigerman folkskoleutbildadesdesom för
nästan alla i åldersgruppdenna innebar den obligatoriska utbildningen
folkskola.

För dem har universitetsutbildningsom eller högre sekundär utbild-
ning fortsätter utbildningen ha positivatt effekt inkomstenen
långt vi kan följa årskullar,dessa det vill säga fram årstill ålder.46 För
dem med lägre sekundär utbildning ocksåverkar relativinkomsten fort-
sätta öka med stigande ålder,att ökningen är mycketmen efter 30-svag
årsåldern. De endast har yrkesutbildningsom uppvisar däremot en an-

inkomstkarriär. Deras relativanan inkomster ganska snabbtsteg under
några år efter gåttdeatt skolan. Därefterut planar inkomstkurvan ut
för något,sjunkaatt det villsenare säga skillnaden i inkomst mellan
dem med yrkesutbildning och dem med enbart obligatorisk utbildning

någotblir mindre vid högre åldrar.

37 För inte föratt observationer någoni utbildningsgrupperna har viavslagit ihop realskolenivån med yrkesutbildning därutöver studentexamensamteller motsvarande utbildning med yrkesutbildning därutöver. Antalet observa-tioner i de fem utbildningsgrupperna blir då: obligatorisk utbildning, 209; yr-kesskola, 121; lägre sekundär utbildning, 119; högre sekundär utbildning, 58;universitetsutbildning,samt 73.
334



1993 :85SOU
9Kapitel

inkomstRelativ

Univer----- --
sitet

Högre--
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års medelvärden.glidandeFembildning.

Levnadsnivåundersökningarna.Källa:

arbetslivser-blirarbetaresärskilt blandberokanUtvecklingen att
förhållande till denilönenförviktigare ur-åren alltmedfarenhet

inskolningmånga fallikanFör arbetare ar-utbildningen.sprungliga
yrkesutbildning. Dess-formellalternativ tillfungerabetet ett ensom

1970-underfördesdenlönepolitiken,solidariskadenkan somutom
kanske deframför alltutveckling,bidragit till denna1980-talen, haoch

föregående avsnitt kanframgårlåglönesatsningarna33 Somkallade av
blandavseendenandravunnit iyrkesutbildning ha an-meddedock -

oftadesamtidigtarbetsförhållandenerhålla bättre somattnat genom -
arbetslöshetsrisker.störreyrkesgrupper,vissaioch,arbetenfarligarehar

tid Iöverförändratshögskoleutbildningdå avkastningenharHur av
univer-blandmedelinkomsternaårskullarför olikaredovisas9:4Figur

män medförmedelinkomsternaförhållande tillimänsitetsutbildade
sättberäknadeårKurvornautbildning. sammaobligatoriskenbart

iden-därförär1935-44årskullarnaförkurvan9:3 ochFiguridesom
figur.dennaiuniversitetsutbildadeför demed dentisk

detenderarföregående tarfigurensåg i senareden somredanviSom
obli-medän demålder mindreårs tjäna25föreuniversitetsexamen att

informa-viårskullar där harframgår för allautbildning. Dettagatorisk
ökarutbildningavslutad25-årsåldern. Efterföreinkomsternation om

påtagligt.relativinkomsteruniversitetsutbildadesemellertid de

1990.38l-libbs
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Skillnaderna mellan de olika generationerna i Figur 9:4 visar SOUhur 1993: 85av-
kastningen universitetsutbildning har sjunkit överav tid års- Kapitel 9yngre-kull, desto lägre har inkomsten vid ålder varit i jämförelse medsamma
vad de med endast obligatorisk utbildning erhöll. Av Figur 9:4 framgår
exempelvis vid års ålder50att hade universitetsutbildade män födda
mellan 1905 och 1914 inkomst än gångochen halvsom trevar mer en
så folkskoleutbildadestor mäns i ålder.som Universitetsutbilda-samma
de män födda under de följande åren10 hade inkomsten som var unge-

gångerfär 2.75 större än de folkskoleutbildades och inkomsten för dem
föddes årenunder 1925 till 1934 gångersom cirka 2 större.var

Det särskilt årenunder kring 1970 inkomstskillnadernavar min-som
skade. Det framgår inkomstutvecklingen ålderöver årskullar-inomav

För de årskullarnaäldstatre minskadena. de relativa inkomsterna just
år.under dessa För årskullenden äldsta sjönk den brant årsefter ål-55

der, vilken denna nådde 1965, förochrunt den nästgrupp äldsta grup-
inträffar den nedgångenbranta åldraripen uppnåddede kringsom

1970. Att relativinkomsterna för dem födda 1935-1944 endast lång-ökar
årsefter ålder35 ärsamt troligtvis den kombinerade effekten ökandeav

karriärinkomster och minskad inkomstspridning.
De universitetsutbildades relativa inkomster har fortsatt fallaatt un-

år.der Den relativa inkomsten försenare dem föddes årenundersom
1945 till låg1954 således åldrari alla under den för dem årfödda 10 ti-
digare. Hur inkomstutvecklingen blir för dem föddes kring 1960som

vi ännu inte, årsvet vid 26 ålder hade de inkomstmen ien som genom-
snitt cirka 80 de grundskoleutbildades.var procent av

Analysen har hitintills visat att, kunde vänta, fårdesom man som
högre utbildning har betydligt lägre inkomster än andra i ungdomsåren,

någrade efter år iatt förvärvsarbete nårmen betydligt högre inkomster.
Men hur är det lägger inkomsternaom överman yrkeskarriä-samman
ren Kompenserar den högre inkomsten i livet den inkomst desenare
högutbildade försakat under studietiden Vid åldervilken inträffar såi
fall brytpunkten där de med högre fårutbildning högre sammanlagden
inkomst

I Figur 9:5 redovisas från årsden ålder16 sammanlagda inkomsten i
fast penningvärde för män födda 1935 till 1944 ålderefter och utbild-
ningsnivå. såDenna kallade kumulerade inkomst redovisas samma
sätt i de tidigare ñgurema i relation tillsom den kumulerade inkomsten
för med enbart obligatorisk utbildning vilkengruppen liksom ovan an-

med värdet 1 den lodräta axeln.ges

39 Den faktiska utvecklingen inkomstskillnaderna kan inteav redovisas exaktårför pådessa grund definitionenatt Sammanräknad inkomst dåav föränd-avpårades sätt vi inte harett möjlighet hänsynsom till. inkomstskillna-att ta Att
derna faktiskt minskade har dock visats långi rad studier. Se exempelvisenAberg, Selén och Tham 1984; Fritzell l99l; Björklund och Kjellström
l993; Edin och Holmlund l993; Palme och Wright 1993.
40Jfr Fritzell 1993a.
4 Detta framgår ñguren, eftersom återgervi där utjämnadeav tal.
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Figur 9:5 liknar i mycket Figur 9:3, kurvorna SOU 1993:är förskjutna 85ned-men
åt. Det betyder medelåldernbland män i äratt de folkskoleutbildades Kapitel 9
relativa position bättre och inkomstskillnaderna mindre med avseende
på de sammanlagda inkomsterna under livet årsinkomsterna.än för
Detta beror naturligtvis de med endast obligatoriskatt utbildning tjä-

än åldrarnaandra i år. Såledesunder tjugo nårnar mänmer grupper
universitetsutbildningmed i genomsnitt någraförst vid års ålderoch 30

sammanlagd inkomst är lika den för demen stor med endastsom som
obligatorisk utbildning. De med högre nårsekundär utbildning tillupp

inkomst årflera tidigare och de med kortare utbildningsamma utöver
den obligatoriska års ålder.vid cirka 25 årsVid ålder45 har de med
högre sekundär nåttutbildning över yrkeskarriären in-sammanlagden
komst är cirka 30 högre än den folkskoleutbildadedeprocentsom som
erhållit. Yrkeskarriären för dem fötts efter 1944 kan naturligtvissom
endast följas under kortare tid, framgår Figur 9:4 är deen men som av
universitetsutbildades inkomstutveckling mindre fördelaktig i denna fö-
delsekohort än i tidigare.de Vi har kunnat följa årstill ålder.den 36
Då deras inkomstsammanlagda cirka 46 högre änvar för demprocent
med endast obligatorisk utbildning

Remarkabelt är bland årendem födda under 1935att till 1944 har de
med studentexamen, eller med kortare yrkesutbildning därutöver,en
haft inkomstkarriär i är likvärdigstort med de universitets-en settsom
utbildades. Eftersom förrade kommer i arbetslivet tidigare är derasut
sammanlagda inkomster över åtminstoneyrkeskarriären, till 45-
årsåldern, någotfaktiskt högre än de universitetsutbildades. Detta resul-

bör dock tolkas försiktigt eftersomtat antalet observationer i ärgruppen
litet och eftersom andelen företagare är relativ i dennastor grupp.

Om andelen företagare varierar mellan utbildningsgrupperna kan den
bild vi här givit deras respektive inkomstkarriär missvisande.av Devara
registrerade inkomsterna för företagare, särskiltoch för lantbruka-egna

speglar nämligen inte deras ekonomiska standardre, sättsamma som
fallet är för löntagare. Det kan därför skäl studera inkomstut-attvara
vecklingen för olika utbildningsgrupper när vi utesluter dem vidsom
något tillfälle varit företagare. Om vi gör det visar sig den relativaegna
inkomstutvecklingen bland löntagarna till förväxling den förmotsvara
alla med utbildning i samtliga densamma med högreutomgrupper se-
kundär utbildning. För denna ligger relativinkomsten bland lön-grupp

påtagligt under dentagare för hela års ålderVid 46 hade lönta-gruppen.
sådanmed utbildning cirka 45 högre inkomstgare än deprocent med

endast folkskoleutbildning när företagarna år inkluderade är relativin--
komsten cirka 70 högre se Figur 9:3.procent Bland löntagare finner

såledesvi den väntade inkomstrelationen mellan universitetsutbildade
någotoch de med lägre utbildning gåttde igenom teoretisktsom gym--

nasium, någoninte har universitetsutbildning påtagligtmen harsom
lägre inkomster än sådande har utbildning. Eftersom andelensom en

varit företagare är ovanligt hög bland demsom med högre sekundär ut-
bildning drygt 20 cirka 5procent blandmot de universitetsut-procent

41SeJohansson och Hedström 1978.
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1993: 85SOUåt-grupperna visar dettai övriga attde15cirkaochbildade procent
Kapitel 9inkomster.högarelativtharföretagareminstone denna grupp av

vi harjämförelseri deosäkerhetvissnaturligtvis re-finns somDet en
någotsituation kanuniversitetsutbildadesavsnitt. De varai dettadovisat

förmögenhets-framstår eftersomhär,denfördelaktig än vadmindre
studieåren för deunderinkomstenmedräknadärintesituationen var-

studielån, räntor ochochpå grund amorte-negativtroligtvisflesta av
in-sammanlagdasänker denmåste vilketlån betalas,dessaringar
fåttmångaSamtidigt harregistrera.på vi inte kansättkomsten ett som

bland denaturastipendier ochstipendierbidrag ocholika former av -
ickeutgjortdärmedskattefria ochvaritstudiebidrag re-ensomyngre -
kanskebetydelse ärsärskildstudietiden. Avunderinkomstgistrerad

Även fa-kostnad förärfrån dettaföräldrarna.stödekonomiskt enom
höjer de-naturligtvisinkomstför studenternautgör demiljerna somen

studieåren.lånebehov, Iunderminskar deraslevnadsstandard, ellerras
eftersomintressesärskiltsådana bidragskattefriavårt perspektiv är av

naturastipendiernasamhällsklassernaöverfördeladejämntärde inte -
lågahadeföräldrartill studenterendastbehovsprövade och varsgavsvar
medstudenterfrämstrimligtvisföräldrastödetmedaninkomster, gynnar

nå-situationhögutbildadesframställer deViföräldrar.välbärgademer
Å si-andraföre skatt.redovisar inkomstervii detför attgot gynnsam

nettoin-ifrån sammanräknadeinnan denunderskottsavdragendan dras
ganskahade dessaperiodenden aktuella storUnderbestäms.komsten

och de harstandardekonomiskafaktiskaindividernasförbetydelse ge-
inkomster.högreför dem medbetydelsehaft störrenomsnittligt

inkomsterrelativaderasävenintrycketblir dockSammantaget att om
in-fortfarandeså universitetsutbildadehar deminskathar gynnsamen
lig-säkerhetmedkommerlivsinkomster attderaskomstutveckling och

utbildningarsr Trotstillfaller dem med korta attlångt över vad somga
utbild-högreellerlång med studentexamentid för demganskadet tar
gör de-utbildningobligatoriskikapp med endastdemning kommaatt

förvärvslivet deinkomstförsprång ikommitefter deårliga attutattras
får sammanlagda inkomster.högreganska snabbt

utbildningtillincitamentavkastningEkonomisk9.2.2 som

i fö-utbildningavkastningenekonomiskadenbild gavsDen somavav
inkomstutvecklingenrealiseradevisar bland denavsnittregående annat

1960-talen.1950- ochutbildningsval underorde olikadembland som
utbildning innebäravkastningenvadvill bedömaemellertidOm vi av

någotvi anläggakanutbildningsvalför skildaincitament ett annor-som
välja mel-grundskolan kanefterperspektiv. Enlunda somperson,ung

bedö-kanske ingen allsutbildning elleroch kortarelängrelan enen --

förinkomsten demför sig intehindrar i och43 inkomsterhar högade attAtt
för löntagareekonomiska standard sättderas stan-speglarinte somsamma -

hög.inkomsten ärunderskattad ävenkandarden Lex. omvara
utvecklas förinkomsterna kommerinte hur44 naturligtvisVi att senarevet

vågad.ändå inte särskiltårskullar, kännsmen prognosen
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sannolikt inte den ekonomiska avkastningen SOUskilda 1993:alternativ 85mer ef-av
inkomstutvecklingenhur tidigareter har varit för olika Kapitel 9utbildningskate-

gorier. Enligt humankapitalteorin utgår frånhon vilka inkoms-snarare
med olika fårutbildning ochter vilken deras sannolikapersoner in-

komstutveckling kan tänkas bli. Dessutom kan inkomster erhållssom
långt fram tideni bedömas ha lägre värde än närliggande förtjänster.ett

För utredningens räkning har Anders Björklund Christianoch Kjell-
ström påstuderat avkastningen utbildning humankapitalperspek-ettur
tiv.45 avkastningsmåttDet använderde är den kallade internräntan.
Ju högre denna ränta är desto större blir avkastningen den investe-
ring det innebär välja viss utbildning.attsom en

förstaI analys studerar Björklund och Kjellström internräntanen för
års årenutbildning 1968,ett 1974,extra 1981 1991.och Internräntan

för timlön före skatt har varit positiv under hela perioden, fölldenmen
frånmycket kraftigt 1968 till 1974. Mellan 1974 och 1981 sjönk avkast-

ningen något,ytterligare medan förändringarna mellan 1981 och 1991
små.är någotResultaten varierar beroende inkomstmått.val Detav

förefaller bland avkastningen efterannat skatt ökade mellansom om
1981 1991,och troligen beroende skattereformerna. Utfallet är i viss
mån olika för kvinnor och män. Efter 1981 förefaller avkastningen av
utbildning närmast någotha ökat för män, medan den har fallitsnarare
för kvinnor. Liknande erhållitsresultat har i andra studier. Inom utred-
ningen har visats universitetsutbildades årsinkomsteratt föll kraftigt

årenmellan 1968 och 1981 förhållandei till andra utbildningsgruppers,
och Palme och Wright visar nedgången i påavkastningenatt utbildning

särskilt uttalad för de universitetsutbildade.var
Internräntan för större delen perioden betydligt högre för kvin-var av

Årän för män, utjämnades under perioden. 1991nor intern-men var
räntan för timlön och nettoinkomst lägre för kvinnor än för män.

Att internräntan är positiv beror utbildning regelatt leder tillsom
högre inkomst än fåttskulle ha den förutan.en Internräntansman stor-

dålek också påberor under många århur åtnjuter denna högreman
inkomst. En utbildning betalar sig följaktligen bättre i ungdomsåren än

i livet. Den relativt börjar påsenare stora studera högskolangrupp som
några årefter i förvärvsarbete får därmed troligtvis mindre avkast-en

ning påsin satsning utbildning än fårvad de fortsätterav till uni-som
versitet direkt efter Förhållandetgymnasiet. blir naturligtvis annorlunda

fårde ekonomiskt stöd arbetsgivaren för sinaom studier.av
I beräkningarna internräntan redovisade har Björklundav ochovan

utgåttKjellström från de någrastuderande inte haratt inkomster under
studietiden. Som nämndes utgör emellertid studiemedlen vä-ovan en

sådansentlig inkomst. När ide sina analyser räknar värdetmed stu-av
diemedlen stiger internräntan något.
45Björklund och Kjellström 1993 i Erikson och Jonsson 1993a.
45 någotinternräntan förenklatär den diskonteringsränta den framtidagörsomintäkten utbildningssatsning lika med utbildningskostnaden.av en
47Erikson och Jonsson l993b; Palme och Wright 1993.
43 Grand kommande finner också 1991 avkastningen årsatt ettvar yt-avterligare utbildning förstörre för kvinnor.män än
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1968,studiemedelochberäknade medefter skatt utanlnternräntor9:6Figur
för män och kvinnor.19911981och1974,

1993.KjellströmLevnadsnivåundersökningarna Björklund ochKälla:

får störreord deandrainnebär medstudiemedel attStudenternas en
intern-beräknaderedovisasFigur 9:6studiesatsning. Iavkastning sinav

studiemedel.med ochkvinnor,räntor för män och utan
års ytterligare högsko-avkastningen9:6i FigurResultaten ettavavser

årsavsågresultatenredovisadetidigare ett ytter-deleutbildning, medan
framgår9:6 tyd-nivå FigurAvelleroberoendeutbildning,ligare typ.av

1981,1968 ochmellansamtligasjönk iinternräntanligt hur grupper
högskoleutbildningnågot. avkastningenAttstigaför därefter un-avatt

utbild-gör dennaför kvinnordecenniet typder attdet steg avsenaste
sjönknämndevifrån generelltutbildningsigning skiljer ovansom-
1981även mellankvinnorföri allmänhetutbildningavkastningen av

högskoleutbild-också förframgår internräntanñguren1991. Av attoch
hö-studiemedlenmän ochförkvinnor änhögre föravsevärt attärning

ytterligarefaktisktberäknasFör män ut-avkastning.utbildningensjer
någon allsavkastningtillgång givitinte hatill studiemedelbildning utan

år 1981.
större de-denstudiemedlen undertvå visarför mänkurvorna attDe

tvåmellan ochtillskottlikagivit ungefärperioden stortlen ett omav
effekten haår dock1991 verkarinternräntantillprocentenhetertre -
förbättradesammanhänger med denågot sannoliktstörre, vilketvarit

avkastning utbild-år iVariationerna1989.infördesstudiemedel som
relativa in-sammanhänga med dedärmed främstför mänbörning

avkastningenAttutbildningsgrupper.olikakomstskillnaderna mellan
till del beronämndes1991 bör,1981 ochökade mellan enovan,som

skattereformerna.på effekterna av
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För kvinnor förefaller studiemedlen betyda SOUavsevärt än för 1993: 85mänmer
gällervad avkastningen utbildning och variationerna Kapitelöver tid 9förefal-

ler bero studiemedlen. Att studiemedlen betyder förmer kvin-mer
bör främst sammanhänga med kvinnor inor genomsnitt har lägreatt

lön och Bådakortare arbetstid. förhållandendessa leder till studiebi-att
dragen, vilka är bådalika för könen, kommerstora betyda relativtatt

för kvinnor än för män. fårAtt kvinnor störremer avkastning yt-en av
terligare högskoleutbildning än män kan bero medan män iatt stort

långhar lika arbetstidsett oberoende utbildningsnivån, tenderar hög-av
utbildade kvinnor arbeta längre tid än de med lägrere utbildning. Kvin-

med högre utbildning arbetar ocksåtroligtvis inor genomsnitt kon-mer
tinuerligt, förvärvsavbrott, under sinutan yrkeskarriär.

Björklund och Kjellström försöker också undersöka ungdomarom
med olika social bakgrund kan uppfatta kostnadernaantas för utbild-
ningen olika eller de påberoendestora den varierandesom socialaom
bakgrunden kan räkna med olika intäkter utbildningen.stora Vilket-av
dera fallet föreligger har betydelse för hurstor politisktsom skallman
bedöma och påverkaeventuellt försöka snedrekryteringen. I det förra
fallet skulle påverkanekonomins på snedrekryteringen främst ligga i att
kostnaderna för utbildning bedöms olika ungdomar med olika socialtav

Som tidigare framhållits kan det blandursprung. beroannat att ung-
domar värderar ekonomiska risker olika sätt beroende sin sociala
bakgrund. I det fallet skulle det emellertid intäkternasenare vara snara-

än studiekostnaderna skiljer olika åt.socialgrupperre som
Resultatet studien är det inte föreligger någraatt skillnaderav i tim-

lön mellan män med utbildning med olika socialsamma bak-men
grund. Det kan finnas visst sambandett mellan social bakgrund och
bruttoinkomst alltså inkluderande inkomster rörelse och jordbruk.av
I det fallet kan påverkaemellertid utfallet.arv

I den utsträckning den ekonomiska påverkaravkastningen snedrekry-
teringen alltsåbör vi förvänta det skeratt grund värdering-oss attav

studiekostnaderna varierar efter socialen bakgrund.av Till del kanen
vi även de faktiska studiekostnaderna,anta att därmedoch avkastning-

varierar med social bakgrund. Om nämligenen, frånungdomar högre
socialgrupper får större ekonomiskt stöd hemifrånett under studietiden,
bör det ha liknande effekt studiemedlen haren internräntan.som
Det skulle betyda frånungdomar vissa fåratt klasser högre intern-en
ränta och därmed bättre avkastning påsatsning högre utbild-en av en
ning.5°

Huruvida, i humankapitalmodellen,antas individernasom verkligen
väljer utbildning de hade gjort internränteberäkning,som om kanen
ifrågasättas. Vad emellertid internränteberäkningarna är måttettger,
hur inkomsterna i olika utbildningsgrupper förhåller sig till utbild-
ningskostnaderna. Björklunds och Kjellströms resultat visar inve-att en

49Analysen genomfördes endast för Jonssonmän. 1988 fann dock samma re-bådesultat för och kvinnor.män
50Svensson och Reuterberg 1991 ñnner grundval enkätundersökningav ensmådock ganska skillnader i hur studerande från olika socialgrupper uppgerde täcker sina levnadsomkostnaderatt under studietiden.
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SOU 1993: 85siglönargenerelltavkastning,positivutbildning har ut-i settstering en
Kapitel 9ärför 25den gjordeän vadsig sämrelönar dockbildning. Den se-nu

dan.

Sammanfattning9.3

utbildning harfrågan vilka konsekvenserkapitel äri dettaprimäraDen
också rättviseproblemetblirärOm konsekvensernaindividen.för stora

små förefallerbetydelselösaochärkonsekvensernaOm, däremot,stort.
sociala bak-bestäms denutbildning delvisiorättvisaninte heller att av

förnågon utbildningens konsekvenservikt.större Mengrunden vara av
effektivitets-snedrekryteringensföräven betydelsekan haindividen

några särskilda för-utbildar sigutbildning inte demOmaspekt. somger
begåvade deungdomar kost-förmindre anledningfinns det att tadelar,

innebär. Eftersomutbildninghögreansträngningoch dennader ensom
positivförförutsättningarbetskraft ärvälutbildad och kompetent enen

ismå utbildningeffekterindividuellautveckling, skulleekonomisk av
så tillväxt.tillfall kunna leda en svag

för individernas lev-då effekterUtbildning starkavi harfinnerVad
I ochnadsförhållanden. i klassernaSannolikheten arbetenatt

mellannivå hög utbildning.medpå ökar väsentligttjänstemän hög och
högre inkomster.får därmed arbetsvillkor ochbättreutbildadeHögre

änockså på politiskastörredet helaharHögre utbildade taget resurser
lågutbildade.de

sådana konsekvenserutbildning hardet klartDärmed förefaller attatt
Skillnadernarättviseperspektivet.problematiskärsnedrekryteringen ur

1980-taletsfram tillemellertid sjunkitharutbildningsgruppernamellan
småså blir lidan-då effektivitetenblivitskillnaderna habörjan. Kan att

våra döma harincitamentsproblem resultatAvföreliggerde, attdvs. ett
småärutbildningsvårt med högrevi fördelarna attattattatt tro

utbildningÅl sökande-svårt högre Detungdomar tilldet lockaär att
högskolenivåpåår intetalarregistreratsöverskott under radensom

studier olönsamma.uppfattar högreheller för ungdomaratt som
kvalitativa problem medSammanfattningsvis vi eventuellaatttror

incitament,intetill högre utbildning berorrekryteringen utansvaga
frånbegåvade lägre social-försvårar ungdomarförfaktorer sommer
gymnasiestudierfrån till teoretiskagrundskolanfortsättaattgrupper

högskolor.till universitet ochvidaresedanoch

leder tillargumentering5 liknandekommande förle GrandSe sam-somen
slutsats.ma
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1993: 85SOUinternationelltiSverige10 ett
10Kapitel

perspektiv

snedrekrytering-socialadenanalyseratföregående kapitleni deVi har
vi iInnankonsekvenser.och dessorsakertid, dessöverförändringens

åtgärderpolitiskamöjligadiskuteraskalldelavslutandebetänkandets
perspektivetbreddaförsökavivillsnedrekryteringen ge-minskaför att

Ge-länder.i andradenSverige liknarisituationenfrågaatt omnom
förståvi bättreperspektiv kaninternationelltiSverigeställa ettattnom

underlagytterligaredetsamtidigtsituation,vår inhemska ossgersom
möjligheter.politikensdiskussionför aven

från ideni Sverigesnedrekryteringendå socialadenskiljer sigHur
skill-ochlikheterinternationellastudierfinnsländer Detandra av

också datamaterialfinnssnedrekrytering och det somsocialinader
internatio-insamladefrågan. Dataförsök besvaraiutnyttjas avattkan

frånofficiella databaseradeUnesco, regelOECD,nella somorgan
jämför-innehåller tillräckligtcentralbyråer, intestatistiskaländersolika
kompa-möjliggöraförbakgrundsocial attuppgifter noggrannabara om

studier.rativa
jämförbarhe-ochkvalitetenbedömervidatamaterial därstörstaDet

Universi-vidCASMIN-materialets.k.god är detländermellanten som
bak-socialinnehåller uppgifterDetTyskland.Mannheim, omitetet

invånare tiotaliförklassposition ett europe-utbildning ochgrund, egen
på basistvå genomförtsstudierharutredningensländerJiska Inom ram

i10.1,avsnittinärmast samtmaterial Resultaten presenterasdettaav
10.4 nedan.avsnitt

avsnittinationereuropeiskaurvalSverige ochmellanJämförelsen ett
snedrek-socialai denmönstretochomfattningenbild10.1 aven avger
studie äri dennasaknasDetskolsystem.olikaantaliryteringen ett som

Sveri-därförjämför vi10.2avsnittomfattning. Idock storett system av
mycketärtradition storautbildningssystemU.S.A.,med avavvarsge

dimensioner.
snedrekryte-socialadenminskningenfråga huruvidaärviktigEn av

någonharkapitel 5 motsva-idokumenteradSverigei ovanringen --
industriali-studiekomparativ trettoninternationellt. I avrighet storen

resultatensammanfattningochstuderatsdettaharnationer avserade en
10.3 nedan.i avsnittutredningen.3 redogör för dennaViförskrivitshar

också studerafrågeställningvårvi attutvidgar10.4avsnitt genomI
vil-länder,nivå i olikatillleder samtpå ungefärutbildningvad samma

sociala refererasHärrörligheten.för denutbildning harbetydelseken
VästochEnglandSverige,mellanjämförelsespecifikbl.a. meren

yrkesutbildningvidsärskild vikt lagtsTyskland där

m.fl. 1988.Eriksondokumentation,1För seen
1993a.och Jonssoni Erikson1993c1993; Jonsson2 MüllerSe

1993b.Blossfeld 1993a;3 Shavit och
1993.och MüllerMills4 Jonsson,
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10.1 En europeisk jämförelse social snedrekryteringav sou 1993: 85

iKapitel 10
I till utredningenuppsats analyseraren Walter Müller den sociala sned- i
rekryteringen i Sverige i europeisktett perspektiv. Jämförbara data, med
omsorgsfullt utförda jämförbara klassificeringar både utbildningsni-av
vå och social bakgrund klass, har upprättats för nio nationer, nämli-

Sverige, Frankrike, VästTyskland,gen England och Wales, Skottland,
Nordirland, Irland, Polen, Ungern.5 Arbetetsamt med sammanställaatt
materialet och koda orginaldataatt efterom haren gemensam norm va-
rit tidskrävande. Uppgifterna är därför inte är helt aktuella, de flesta un-
dersökningarna genomfördes i början eller mitten 1970-talet. Som viav
skall i nästa avsnitt har detta dock litense betydelse för komparativen
undersökning den sociala snedrekryteringenav vi tolkar den, dvs.som

relativa skillnader. Däremotsom kommer resultaten i form absolutaav
andelar går över till högre studiersom inaktuella,att devara attgenom
bara gäller födda fram till ochpersoner med mitten 1940-talet. Efter-av

flera de nationellasom undersökningarnaav datamaterialet byggersom
på inte inkluderar kvinnor, gäller analyserna nedan tyvärr bara män.

Låt börja med bildatt inflödetoss till högrege en utbildning.av I Fi-
10:1 visas den socialagur sammansättningen medav personer examen

från universitet i de nio olika länderna. För skillnadernaatt mellan na-
tionerna inte helt enkelt skall spegla samhällsklassernas storlek i respek-
tive land, har de standardiserats efter ursprungsklass: varje nation har

statistisk åsattsväg klassfördelningen motsvarar genomsnittetsom
bland nationerna.

Hur hade den sociala sammansättningen universitetsnivån sett ut
för årskullarna födda cirka 1910-1945 Sverige hade haftom samma
klasstruktur de andra nationerna Ländernasom är här sorterade efter
hur andel universitetsplatsernastor tillfallitav barn till högre tjäns-som
temän m.fl. Denna framgårandel den övre delen staplarna,av underav
denna kommer sedan tjänstemän på mellannivå, lägre tjänstemän, egna
företagare, kvalificerade arbetare, okvaliñcerade arbetare, jordbrukare,

jordbruksarbetare.samt Vi Sverige enligtatt rangordningenser hamnar
mitten,mot med klass I-dominerad universitetsutbildningen mer än

England, Skottland, Nordirland, Tyskland och Polen; med mindremen
sådan social slagsida än Ungern, Irland och framför allt Frankrike.- -Vi kan dock inte göra bild sociala skillnadeross en baraav attgenom
studera andelen dem med universitetsexamenav frånkommer klasssom

Ett lika rimligt måttenstaka skulle kunna mångahurvara procent av
dessa högst utbildade kommer från arbetarhem.som När vi i Figur 10:1
jämför länderna med påavseende denna andel, hamnar Sverige betyd-
ligt längre påin den jämlika sidan. Det är bara de forna kommunistlän-
derna Ungern och Polen uppvisar störresom andel arbetarsöneren
bland dem med universitetsexamina. Den klass har den jämförelse-som
vis minsta representationen i Sverige är istället företagare.egna

5 Nordirland och Skottland inteär suveräna harstater, utbildnings-men egnadär särskiltsystem, Skottlands ofta betraktas betydligt progressivtsom änmerdet engelska se Gray, McPhersont.ex. och Raffe 1983. Vi kommer därför attbehandla dem särskilda nationer,som även de inte är oberoendeom stater.
346



1993: 85SOU
AVN %% 10Kapitel

varvMWx -vvvmw
vvxvvx vxv.rsvxNF. -:-:-: m tjänstemänl HögreVVN g m
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seuäsksøwx arbetareKvalificerade§§%%%§:

A Okvalificeradearbetare

Jordbrukare

ordbruksarbetareJ
POL NIRSKOTYSSVE

i niouniversitetsexamendem medsammansättningsociala10:1 DenFigur av
harsocialt stan-FördelningenProcent.europeiska länder.olika ursprungav

länderna.blandefter genomsnittetdardiserats
Superfile Müller 1993.CASMINKälla:

mellanställning interna-slagsbefinner sig ii SverigeJordbrukarna en
årskullarfrån ii Kapitel 5analysernavitionellt attvet yngresett, men

relativtuniversitetsexamenoftare tagitfrån alltjordbrukarhemhar barn
frånframgår jordbrukar-barn10:1från FigurIbarn andra klasser. att

når säkertutbildning. Detta kanhögreEngland oftaallthem framföri
rationaliseradessammansättningseffekt. Jordbruketförklaras enav

intåg varförtidigtindustrialismen gjordei Englandtidigt ettmycket
jämförelsevis liteni1900-talethelaklassen under ut-den lantbrukande

småbrukare jordägare.bestått mindreochsträckning av
universitetsexamenmeddemandelsäger hur10:1Figur stor avoss

barn ärandelfrån hurbakgrund. Menolika social storkommersom
når utbildning För studerahögrefrån socialdå varje klass attdet som

på nästa sidaåterges 10:1från i Tabellutflödet sociala klasserdetta --
tagitmånga männenhurvänstra kolumnen,den procentförst, i somav

olika län-mogenhetsexamen ijämförbareller därmedstudentexamen
från tjänste-och IIklasserna Imotsvarande andelarDärefter visasder.

arbetare ochnivå m.fl. respektive V-VIIpå högreochmellan-män
över tid visas des-förändringenbildungefärligförmån. För att avge en

födda1910-30 för demårskullarna ochbåde födda cirkaförandelarsa
1931-45cirka

gjorts iStandardiseringokorrigerade. Den5 deAndelarna i Tabell 10:1 är som
påverkainte dessavärden.skulle10:1Figur
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Tabell l01 SOU 1993: 85Andelen män tagit studentexamenmotsv. i nio olika europeiska länder.som Kapitel 10Totalt i födelsekohorterna cirka 1910-30a respektive cirka 1931-45b, samtfrånbland söner klass påI-II tjänstemän mellan- nivåoch frånhögre och
klass V-VlI arbetare och förmån. Den sociala snedrekryteringen, mätt somlogaritmerade övergångenoddskvoter för i klass I-lI och V-VII.
Källa: CASMIN Superñle Müller 1993.

Total andel Klass Klass Logodds
studentex I-ll V-Vll l-llV-Vll

Nation a b a b a b a b

Polen 14.2 22.2 71.4 67.6 21.4 25.2 2.22 1.82
Ungern 16.2 22.5 80.0 72.5 21.0 25.8 2.71 2.03
Sverige 7.4 19.2 41.4 59.3 4.8 15.7 2.64 2.06
Nordirland 11.3 17.1 41.1 50.7 6.1 11.0 2.37 2.12
England 9.0 15.3 30.7 48.3 5.0 8.4 2.13 2.32
lrland 9.4 18.4 43.5 62.4 7.9 12.5 2.20 2.45
Skottland 10.7 18.7 45.5 61.3 6.4 11.6 2.50 2.49
Tyskland 13.0 17.5 47.5 52.2 9.8 8.2 2.12 2.50
Frankrike 6.2 8.3 36.5 37.1 2.0 4.2 3.34 2.60

födda cirka 1919-30a:
födda cirka 1931-45

Av Tabell 10:1 framgår nationerna skiljer sigatt markant när det
gäller den totala dimensioneringen högre utbildning. I Frankrike,av

någotän i land, är universitetsexamenannatmer exklusivitet, medanen
Polen och Ungern har de klart övergångsandelarna.högsta Flera länder
visar stark expansion. Sverige hade, efter Frankrike,en den minsta an-
delen akademiker i den äldre uppvisar den snabbaste ök-gruppen, men
ningen till nästa födelsekohort. Vi emellertid sedan tidigare Kapitelvet
5 denna ökning förbyttes nedgångatt i för kohorterna påföddaen
1950-talet vilka alltså inte finns med i Tabell 10:1.

1 alla länder är sannolikheten för från klass I-II högreen attman
utbildning väsentligt högre än motsvarande sannolikhet för arbetar-en

Procentskillnaderna varierar rätt frånkraftigtson. 59 till 25 procenten-
heters skillnad. Sverige ligger här, liksom i Figur 10:1, i mellanposi-en
tion. Dessa skillnader är dock främst kopplade till den totala dimensio-
neringen den högre utbildningen. förhållandeDetav som genererar
procentskillnaderna kan beskrivas i relativa skillnadertermer mellanav
klasser. Vi har tidigare avsnitt 1.2.2 för dessa bästargumenterat att
mäts via korsprodukter, och det är dem vi skall vända uppmärksam-nu
heten mot.

tvåI de sista kolumnerna i Tabell 10:1 visas den sociala snedrekryte-
ringen i form relativa chanser för frånsöner olika klasserav att ta stu-
dentexamenmotsvarande. Länderna är sorterade efter hur stark den so-
ciala snedrekryteringen är för åldersgruppen,den yngsta med början
uppifrån med det land uppvisar den minsta snedrekryteringen,som
nämligen Polen.

Sverige har, när det gäller sambandet mellan och högre ut-ursprung
bildning i åldersgruppen,den yngsta ganska liten snedrekrytering.en
Det är faktiskt bara de forna öststaterna Polen och Ungern uppvi-som
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1993: 85SOUTyskland ochsåväl Englandrekrytering. I spe-jämnare som -sar en
10Kapitelhögreochbakgrundsocialmellan ut-sambandetärFrankrikeciellt -

visar denutredningensinom attstudierhögre. Vidare so-bildning ram
årskullarockså föddaistörreärTysklandsnedrekryteringen iciala

1960-taleti börjansent avsom
10:1, samban-Tabellenligthar,och Ungern,Polenliksom iSverige,I

åldersgrup-mellanminskatutbildninghögreochmellandet ursprung
förändring-sigdär tilldrarFrankrike,förär falletdetsamma menperna;

från till cirka2ökarnivå arbetarbarnandelenbetydligt lägreenen
Övriga någraförändringar,mindreuppvisar motländerprocent. en4
snedrekrytering.socialökad

redovisade i underlagsrapportermodeller,statistiskaformellaAv mer
socialaperspektiv denharframgår jämförandeutredningen itill ettatt

okvaliñ-tillFramför allt sönersärdrag.Sverige vissaisnedrekryteringen
med dei jämförelsei Sverige,situationhararbetareccrade gynnsamen

nårmindre oftaföretagaresöner tillmedanländerna,flesta andra egna
traditionelltklassländer. Denän i andraSverigeutbildning ihögre som
Sverige. Viställning istarkbildningsmonopolZ klass harhaftsett en

periodunder den5:3 dettaFigur 5:2 ochsåg Kapitel 5tidigare i att
från klassgäller männenframför alltvi här studerarsom

U.S.A.medjämförelse10.2 En

Sverigesnedrekryteringen isocialaperspektiv är deneuropeisktI ett
något än i andralägretroligen ärdenävenavvikande,knappast om

1940-talenoch1930-födda underfördemokratiervästliga personer
årskullar ännu jäm-saknasför dessaföddaoch för demkanske senare,

Sverige, för deisnedrekryteringensocialaär denförbara data. Särskilt
åt-i Frankrike och,än denårskullar märkbart lägrestudera,vi kunnat

Tysklandpåårskullar 1940-talet ochföddaminstone för senare,
ändå skillnader mel-finner tillsvårt olikheter vihänföra deDet är att

våraimed stödfinner troligtvi detävenutbildningssystemen,lan om -
i denselektionstidpunktensenareläggningenKapitel 8resultat i att av-

vårärbemärkelsestå del dem. Ibakomskolan kansvenska enaven
liten variationganskaärotillfredsställande: detdockjämförelse enovan

finnsDetutbildningssystemet.dimensioneringländernasolikai de av
någontill yrkes-går vidareandelTysklandiskillnader storförvisso en-
äri Frankrike detochobligatoriska skolan,efterutbildning den som

också likheter. Dennivå grundläggandepå sekundärfortsätter men-
europeiska länderrepresenterad i urvaletfinnsintesystemegenskap som
yrkesutbildning.nivå då vipå undantarsekundärmassutbildningär

10:1 i andeleni Tabellvi jämfördeländer tarmellan deSkillnaden som
liten.1°är rättuniversitetsexamensekundär utbildning ochhögre

1993.7 Mills MüllerochJonsson,
l993c.8 l993; JonssonMüller

1993.också Mills och Müllerfödda Jonsson,för dem 1960-649 gällerDetta
1993.10 Müller och KarleJfr
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främstaDet exemplet utbildningssystem SOU 1993:är 85ett dimensioneratsom
för mycket årskullandel varjeatt tillbringar många årstor Kapitel 10i sko-en av

finnerlan, i U.S.A. Där är det sedan länge majoritet fort-storen som
sätter till videt skulle kalla högre nivå,sekundär ungefär teoretiskt

mångagymnasium, och gårsedan över till universitet. Till skillnadsom
från de europeiska skolsystemen har hållatanken varit grinden tillatt
vägen högre såutbildning öppen länge såmot möjligt, att storsom en

årskullandel varje skall kunna fortsätta till högre utbildning. Det harav
sedan länge förmodats U.S.A., blandatt den anledningen, präg-annat av
lats hög grad social öppenhet det skulle detav en landattav vara-

kommit närmast måletdet liberala jämlikhet chanser.i Nyaresom om
jämförande studier social rörlighet ifrågasatthar detta ochav snarare pe-

påkat sambandet mellanatt livschanser påoch i U.S.A. detursprung
hela är ganska lika det funnit Ettropa. Påtaget i olikagrundman av
tradition i hur mäter social bakgrund jämförbarhe-harsynen man

i datamaterialen inte varitten tillfredsställande, svårtoch det har varit
dra säkra slutsatser huratt exceptionellt U.S.A. eventuellt är.om

För utredningen har datamaterial sammanställtsett där jämförbarhe-
är högre än i tidigare studier.ten I amerikansk enkätundersökningen

årgjord 1990 har social bakgrund kodats enligt principersamma som
tillämpats i Institutets för social forskning levnadsnivåundersökningar,
dvs. efter det klasschema presenterades i Tabell jämförande1.1. Ensom
analys mellan U.S.A. och Sverige vad gäller social snedrekrytering till
högre påstudier, har basis studien i U.S.A. årsoch 1991 levnadsnivå-av
undersökning gjorts för utredningen Michael Hout och Daniel Do-av
han.13 Kompletterande analyser har utförts inom utredningens ram.

Vi kan först verifiera den totala omfattningenatt utbildningsyste-av
i U.S.A. är väsentligt större änmet i Sverige. Vi vårahar delat upp ur-

val i födelseår,eftertre med den äldsta innefattande föddagrupper
1920-34 och den födda 1950-64. lyngsta och dessa ärvar en av grupper
andelen med universitetsexamen påtagligt högre i U.S.A., 15 procent

5 i den äldsta 25mot procent ll i mellangruppen, 30ochmotgruppen,
10 i den Samma försprång framgårmot yngsta. när vi istället för univer-

sitetsnivån, jämför andelen högre sekundär utbildning,tar respekti-som
lägre sekundär. I närmare visasanalyser framgårhärve delatt en av
försprångdet barn i U.S.A. påhar, beror deras föräldrar isom att ge-

nomsnitt har högre utbildning än deras svenska kamraters, närdvs., vi
kontrollerar för föräldrarnas utbildning, minskar skillnaden mellan län-
derna i andelen har tagit universitetsexamen.som

Låt redovisa frånandelen olika socialaoss tagitnu uni-ursprung som
versitetsexamen i U.S.A. och Sverige. FigurI 10:2 visas dessa andelar för
de födelsekohorterna.tre

U Se för inflytelserik inlaga, dock baserad datamaterialen tveksamett avjämförbarhet, Blau och Duncan 1967.
12Erikson och Goldthorpe l985; 1992.
13Hout och Dohan 1993.
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Jämfört med svenska barn SOU 1993:har större andel 8barnen i alla socialaen av
klasser i U.S.A. tagit universitetsexamen Kapitel 10i samtliga födelsekohorter,tre
och skillnaden frånär störst bland dem tjänstemannahem. Vi kunde i
förra frånavsnittet konstatera barn klass i SverigeI har hög över-att en
gångsfrekvens i europeiskt perspektiv: jämfört framstårett med U.S.A.

låg.den dock Barn till mindre företagare Sverigei i betydligttarsom
lägre grad än dem i U.S.A. universitetsutbildning, vilket understry-en
ker deras jämförelsevis position. Skillnaderna mellan länderna närsvaga
det gäller jordbrukare och arbetare är mindre i absoluta termer, men
tenderar öka i den klassen.att senare

Samtidigt vi tydlig skillnad mellan U.S.A. Sverigeoch isom ser en
benägenheten för barn olikamed social bakgrund universitetsexa-att ta

är mönstret för den sociala snedrekryteringen i detsam-men, stort sett
Det är klass I har utbildningsmässigt försprång,ett ochstortma. som

det är i arbetarklassen andelen universitetsutbildade är lägst. Medsom
undantag för företagarna är ordningen mellan klasserna densamma i

bådade länderna därvidlag fråninte U.S.A. skilja sig europeiskasynes-
länder.

När det gäller förändringen andelen universitetsutbildade kännerav
vi igen frånmönstret för Sverige Kapitel där andelen högremed ut-
bildning först ökar, sedan minskar. För U.S.A. finner vi liknandeett

någramönster i sociala klasser, genomgående.medan andra ökar
Kurvorna i Figur 10:2 anledning två frågor:ställa För detattger oss

första, minskar den sociala snedrekryteringen i U.S.A., vi tidigaresom
den gör i Sverige För det andra, skiljersett att sig sambandet mellan

och universitetsutbildning mellan länderna Vi har, medursprung sam-
metod tidigare, beräknat relativa utbildningschanser för be-ma som att

frågor. våradessa Resultatet i någonanalyser visar föränd-svara attav
ring den sociala snedrekryteringen inte kan beläggas i U.S.A., medanav
snedrekryteringen minskar i Sverige; ii den i huvudsak ärsamt att av

bådastyrka i de länderna.samma
En intressant skillnad mellan Sverige och framgårU.S.A. dock av

analyserna och visas i Figur 10:3. Där redovisar vi det relativa för-
språnget frånför barn högreklass I tjänstemän m.fl. över frånbarn
klass okvaliñceradeVII arbetare i universitetsexamenJö Barnatt ta
från klass VII utgör referenskategori och har därför till värdet 0 isatts
figuren när kurvan lutar alltsåned 0 avståndetbetyder detmot att-
mellan klasserna, dvs. den sociala snedrekryteringen, minskar.

14Andelarna med universitetsexamen i Sverige i Figurär 10:2lägre än motsva-
rande andelar i Figur 5:3, främst beroende definitionen universitets-att avinte densammaär bl.a. klasslärarna medräknadeär i Kapitel de5 ko-examen -på nivådas i6 SUN, den utbildningskodär används i ULF i LNUsom som -räknas klasslärarutbildningen till eftergymnasiala studier.
15 Vi bör dock bastalen i den amerikanska studiennotera att mindre iär än
den svenska och förändringen för vissa sociala någotklasser därföratt osäker.är
16 frånVärdena härrör modell slag den utnyttjades ien av samma som som av-snitt 5.1.2. Resultatet snedrekryteringen totalt, kan enklastavser presente-men

med hjälp skillnaderna tvåmellan klasser. Värdena har standardiseratsras av
till y-koefñcienter, dvs. normerade logaritmerade oddskvoter, vilka beskrevs i
avsnitt 1.2.2och 5.1.2 se vidare Erikson och Jonsson 1993b.
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minskatsnedrekryteringenvisar den socialaFigur 10:3iKurvorna att
harkan belägga denU.S.A., där inte allsän ii Sverige attmanmer

också socialadenavsnitt. visarjfr Men kurvornaminskat nästa att
Sverige,högre i medanäldstasnedrekryteringen För den gruppen var

lägre. amerikanska data-behövas störreskulleär Detden för de yngsta
vi konstaterautveckling, kanverifiera dennamaterial för attatt men

Sveri-förefalleri Tabell 10:1 detresultatenden är i linje med som om-
hög social snedrekryte-internationellt relativttidigare hade settge en

låg.relativt Man kan,successivt utvecklats haring, vi attmotatt enmen
skill-i minskadespekulerai Kapitelmed stöd resultaten attdelvis av

skolreformer bakomdel legatlevnadsvillkor till vissi ut-nader samt
låga i U.S.A.snedrekryteringeninitialti Sverige, medan denvecklingen

skolsystem.öppnapå betydligtvid tidenderas denberokan mer
två signi-inte statistisktländerna17 i snedrekrytering mellan de ärSkillnaden

ändå för Figur 10:2någon talarkohorterna. Detför deñkant atttre gersomav
i Sverige.signifikanta förändringenrättvisande bild denären

rörlighet, sigstudien social13 inflytelserika amerikanskadenI mest anserav
från möjlig-har mycketarbetarklassenñnnaoch Duncan sönerBlau storaatt

nå däribland Sverige.nio andra länder,i jämfört medklass l U.S.A.heter att
utbildningsnivån iallmänt högaöppenhet dentillskriver dennaDe större

provi-education in United hasof the Stateshigh level popularTheU.S.A.:
opportunities for long-outstandingdisadvantaged lower withtheded strata

isid. 435. nämndes1967, Sommobility. Blau och Duncandistance upward
framgår och slutsatserFigur 10:3, Blaus Duncansoch ärllnot som avovan,

underbyggda derastroligen inte välamerikanska exceptionalismendenom -kan korrekt.utbildningssystemets inverkan dockuppfattning varaom
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10.3 Minskande social snedrekrytering svenskt SOU 1993: 85Vett-
fenomen Kapitel 10

sågVi i den europeiska jämförelsen avsnitti 10.1 den sociala sned-att
någrarekryteringen män minskabland tycktes för länder analyserna-

dock inte främst avsedda för studiet förändring över tid. avsnittIvar av
10.2 framgick den sociala snedrekryteringen inte tycktes haattovan,
förändrats i U.S.A. nyligen genomförd jämförandeI analys trettonen av
industrialiserade nationer ingående,förändringen över tidstuderas mer

i flesta falldessutom de med uppgifter än viaktuella vad kundemer re-
fråndovisa i avsnitt 10.1. Analyserna gjortshar forskare respektiveav

1and.19 Samordnare för projektet har varit Yossi Shavit och Hans-Peter
Blossfeld, för utredningen skrivit sammanfattande analyssom en av re-
sultaten.2°

Studien inkluderar sju västliga nationer med kapitalistisk ekonomi,
nämligen U.S.A., Tyskland, Holland, Sverige, England och Wales, Ita-

tvålien, och Schweiz; asiatiska, snabbt växande industrinationer, nämli-
Taiwan och europeiska, f.d.Japan; kommunistiska näm-tre stater,gen

ligen Tjeckoslovakien, Ungern och Polen; därutöver Natio-Israel.samt
utnyttjatszldatamaterialnella har vilket bl.a. innebär ingen samord-att

ning skett klassiñceringarna social bakgrund varje forskare harav av -
så mått påsäga valt det social bakgrund hanhon uppfattatatt som som

ståttalternativtrelevant, det till Däremotbuds. har vissa över-mest som
gångar i utbildningssystemen påsökt definieras liknande sätt, över-bl.a.
gång nivåtill sekundär och universitetsutbildning. I nästan alla länder

frånomfattar studien kohorter födda början 1900-talet fram till ochav
frånmed 1960-talet, störredvs. den delen perioden första världskri-av

ståttfram 1980-talettill i fokus.harget
frågeställningarslutsatser är våraDe speciell förrelevans ärsom av

dessa: I samtliga länder utbildningenhar expanderat kraftigt totalt sett.
påExpansionen har utbildningsnivåernadock varit starkast lägrede

medan den i flera länder nivåhar varit obetydlig ungefärtertiär
högskolenivå. innebärDetta i flera länder bildatsdet flaskhalsar iatt

nivåantalet kandidater för nästa har stigit än antalet plat-systemet, mer
på nivå.denna Detta har delvis lösts expansionen tillattser genom
del skett ökning yrkesutbildningen fr.a. Tyskland,stor genom en av

Schweiz, Sverige, vårPolen Israel.och Expansionen tidigarehar, med
använda länkat årskullarna frånav betydande del aspi-term, atten av

universitetsstudier.rera
Mönstret för den sociala snedrekryteringen är mycket lika mellan län-

så visderna den effektenstarkaste social bakgrund uppträderatt av
vid tidigaste förgreningenden i utbildningssystemet, vanligen direkt ef-

obligatoriskaden skolan. För dem sedan överlever den utgall-ter som
ringen, är övergång,den sociala selektionen vid nästa och densvagare

19Den svenska studien har gjorts Jonsson 1993d.av
29Shavit och Blossfeld 1993b.
21 Det svenska datamaterialet bygger ULF-undersökningarna och levnadsni-
våundersökningarna.
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1993: 85SOUpå jäm-nästa delvismönster berortillännu Detta att,försvagas mer
Kapitel 10utbildnings-förstaårskullen, klarar dedetenderarfört med hela som

faktorerradavseendelika medinbördeshindren somatt envara mer
begåvade motive-minst ellerutbildningskarriären ärpåverkar de som-

förutsättningarna,från ekonomiskasämstakommer deoch derade, som
övergångstillfället. mönst-Delvis kanvid förstaoftast skolan detlämnar

också bakgrunden betyder alltsocialaförklaras dentroligen attret av
skolprestationertenderarär, vid valäldre attmindre varasenareman

11.13.i avsnittjfr diskussionen nedanföräldrarnaänvägledandemer
studera-bakgrund i tolv deeffekten socialSamtidigt trettonavavsom

övergång är ba-utbildningssystemet, detvarje iminskar förde länderna
tid.23 socialatvå systematiskt över Denminskarländer deni somra

framstår utbildnings-stabilt fenomensnedrekryteringen trots attettsom
flera länderländer, ochkraftigt i allaexpanderat atttrots orga-systemen

två Sverige och Holland.ärsina skolsystem. De undantagenniserat om
internationella studier, kom-sammanfatta övrigaförsökaOm vi skall

funnitundantagsvisär baravi till liknande slutsats: det attmanenmer
förbättring jordbrukar-snedrekryteringen minskat.sociala Denden av

redovisa i Kapitel harvi kundeutbildningsmöjligheterbarnens som
länder minskningåterkommit generelli flera olikai studier men en

utbild-förbättringsnedrekryteringen relativsociala ellerden avenav
tjänstemän, är ovanli-lägreför barn till arbetare ochningschanserna ett

förfinns det studierför Sverige och Holland,Förutomresultat.gare
social selek-redovisar minskadSkottland och EnglandNorge, ensom

förutjämningen i skettNorge hartion. Lindbekk drar slutsatsen att
frånÖvergången anslutningen till införandet dengrundskolan i nor-av

studentexa-finner ingen utjämningska ungdorrtsskolen, hanmen
mensnivån. social utjämning ioch Willms finnerMcPherson an-en

comprehensive schools islutning införandet och utbyggnadentill av
till grundskolan, ochSkottland, ungefär motsvarigheten den svenska en

på nivåer.26 Slutligen finnerriktning högremindre förändring i samma
utjämning i när det gällerJonsson Mills England och Wales,och va-en

skolåren.let obligatoriska Man finner dockfortsätta skolan efter deatt
examina eftersomingen när ochutjämning för England studerarman

är inte sä-är värde arbetsmarknaden detfrämst är dessadet som av
slårsnedrekrytering säga igenom iminskningen ikert ut-attatt en

Schweiz.gäller för alla studerade länderDetta utom
visar oförändrad social sned-studien23 kan U.S.A.,Det noteras att som enav

på redovisas i avsnittdatamaterial detrekrytering, baseras anett annat som
snedrekrytering-för i den socialastarkt resultatet konstansDetta talar10.2. om

U.S.A.ien
Garnierför resultat för U.S.A.; och24 Featherman 1976 dessaHauser ochSe

för Cobalti 1990 för Italien.Raffalovich 1984 Frankrike; samt
25Lindbekk 1993.

1987.26 och WillmsMcPherson
37 Mills 1993b.ochJonsson

Mills och Müller 1993.73 Clifford l990; Jonsson,Heath och
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1993: 85SOUstöds sociala rörlighetendenjåmning i livschanser generellt. Detta attav
Kapitel 10England.någon större utsträckning iöka iinte tycks

då för vilka funnitförenar länder mins-är det deVad man ensom
jämfö-snedrekrytering Sverige, och Holland harsocial Norgekande en

välfärdssystemêwutbyggdajämn fördelning inkomsterrelsevis samtav
inkomstskillna-visa bl.a. minskadevi i avsnitt 8.5 kunnatEftersom att

i ekonomiskskillnader tryggheteller generellt minskadeder mer --
liggersocial snedrekrytering i Sverige, det nåratroligen till minskadlett

på förförklaring resultaten Norgeapplicera liknandetill hands att en
vi fann till utjämningen i Sveri-andra orsakernaoch Holland. En deav

Såväl Skottland lik-i Norge harinförandet grundskolan. somavge, var
ocksåutjämningen där tycks kunna hanande reformer införts, och sam-

dessa.31band med
minskningen socia-sammanfattningsvis denförefallerDet avsom om

perspektiv;Sverige är ovanlig i internationelltsnedrekryteringen ila ett
komparativ studie länder,i nyligen avslutad tretton samt av enaven

framstårlång länder därstudier, Sverige derad andra ett ensom av
sådan fortfarande inteutjämning Vi kansocial kunnat dokumenteras.

tillräckligaär nödvändiga ochsäkert vilka egenskaperuttala oss om som
stånd. empiriska under-social utjämning skall komma till Detför att en

jämnare fördelning levnadsstandardenstöder tankenlaget dock att en av
på grundskolenivå selektionendär tidigautbildningsreformer denoch -

åldrarna snedrekrytering.till minskad socialskjuts i lederupp -

social rörlighet10.4 Social snedrekrytering och

viktigautbildningensSom vi diskuterade i Kapitel är konsekvenser
snedrekryteringen;när vi vill uttala den socialabeaktaatt oss om

öv-iutbildning och individers levnadsvillkorstarkare samband mellan
inne-selektionenstörre uppfattar vi den socialarigt, desto problem att

uppfattas resultatetbär. sociala snedrekryteringen kanDen attavsom
barnenutnyttjar i avsikt tillförsäkraföräldrar och barn sina attresurser
överfö-för syfte. ärliv. Olika strategier kan användas detta Enett gott

29Erikson Goldthorpe 1992; Mills Vioch Jonsson och 1993c. kan notera att
ocksåMills l993b finner minskad socialJonsson och snedrekrytering tillen

utbildningsnivåer någoti England, inte kunnat demonstrerashögre i andrasom
studier. Möjligen skilda Mills harberor de resultaten Jonsson och kunnatatt
inkludera kvinnor för vilka empiriska data länge isaknats England. Utan

slå sådananalyser bättre datamaterial vi dock inte fastkannärmare att en
social utjämning i England.ägt rum

Även30 någonhaft fackföreningsrörelse,Holland inte stark socialdemokratiom
politisk har utbyggt välfärdssystem troligen,eller vänster, liksomett somman

omfördelandeSveriges, verkar trots dess uppbyggnad annorlunda. Seäratt
1989;Kersbergen och Becker 1988; Therborn Esping-Andersent.ex. van

också1990. Fritzell 1991 visar inkomstomfördelningen i Holland iäratt stor
internationellt perspektiv.ett

31 England finner vi utjämning för gick i obligatoriskaI dem den sko-en som
också införalan före det började comprehensiveschools. Detta utesluteratt man

ändå sådanamöjligheteninte dessa kan ha haft konsekvenser. Införandetatt av
sådana långsammare i jämförtenhetsskolor England med Skottland och harvar

inte blivit likaheller heltäckande.
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ring ekonomiska För SOUjordbrukare 1993:kan löfte 85övertaav ett attresurser.
gården ha innebörd, och Kapitelsak gäller troligen 10företa-samma samma egna

Man kan sägakanske föräldrar brukar de de har tillattgare. resurser
sitt förfogande ekonomiskt, kulturellt eller socialt kapital för att- -

barn.hjälpa sina
När vi jämför socialaden snedrekryteringen ländermellan jämför vi

framgångbarns utbildningssystemi i varierande grad leder till pri-som
vilegierade sociala positioner. Det är rimligt starkare kopp-att tro att
lingen är mellan formella utbildningsmeriter och sociala positioner, in-
komst m.fl. belöningar, desto angeläget är det skaffa sig högreattmer
utbildning. meritokratisktI samhälle, där examina och betyg ärett helt

för fårcentrala vilket jobb levnadsnivåoch vilken uppnår,man man
borde föräldrarna påallt långtbarnen isatsa skolan.att Iatt ett
land där personliga kontakter, eller kan utgöra alternativapengar, me-

nåkanismer för hög social position, kommer föräldraratt besit-en som
flera olika iter genomsnitt påmindretyper si-att satsaav resurser att
barn studera vidare och kanskeatt hjälpa dem andrana attmer

sätt. Om arbetserfarenhet inom företagen ärt.ex. betydelse förstorav en
karriär kanske det är angeläget skaffa barnen jobb vid fram-attmer
gångsrika företag än genomgårtill de högreatt utbildning.att Dettase
innebär enbart jämförelse mellan länderatt graden social sned-en av av
rekrytering är ofullständig när vi vill uttala hur människors livs-oss om
chanser beror deras uppväxtfamilj.av

Vid jämförelse den sociala rörligheten i England, Frankrike,en av
Ungern och Polen visade sigdet sambandet mellan social bakgrundatt
och det första jobbets klassposition dåstarkare i de kommunistiskavar
länderna, där utbildning central betydelse för vilka arbetenvar av man

få, än ikunde de västeuropeiska. frånBland ungdomar högre social-
startade sin yrkeskarriär lägre tjänstemän eller arbeta-grupper, som som

gjorde mångaemellertid fler i de västeuropeiska länderna än i dere,
andra yrkeskarriär förde dem tillbaka till ursprungsklassen.en som
Resultatet för följandetalar tolkning: eftersom utbildning var av mer av-
görande ibetydelse kommuniststaterna frånsatsade ungdomar i högre
socialgrupper i dessa länder sin utbildning än vad gjorde imer man
England och Frankrike.

Att studera hur socialaden bakgrunden påinverkar människors livs-
chanser och levnadsvillkor ligger, framgick avsnitt 1.3, utanförsom av
denna utredning. Här skall vi någraendast referera relevanta resultat
från jämförelser mellan olika länder, för därmed bättre kunna värde-att

de slutsater vi dragitra ovan.

37 någraFör kanske låter främmande. Det kanresonemanget tyckasovan
overkligt barnens utbildningsgång påverkasöverhuvudatt kan vilkataget avstrategier föräldrarna har för deras mångaframtid, och känner inte igennogsig i beskrivningen den strategiska Våraföräldern. resultat i Kapitel 7 och 8av
talar dock starkt för föräldrarna inte nödvändigtvis direktatt och uttalat kan
påverka utbildningsgång.barnens Att detta konsekvensär föräldrastra-en av entegi skall inte förstås i kyligt och kalkylerande,termer noggrantav utan snararedär det sig självger vilket fårbarnensätt stöd.som en process
33Erikson och Goldthorpe 1992.
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1993: 85SOUpositionsocialutbildning ochmellanär sambandetFör det första -
Kapitel 10iolikamycketarbetsmarknadenutbildningens värdeungefär,dvs., -

betydligt viktigareutbildningenärexempelvis Tysklandländer.olika I
därFrankrike och England,än iframtida yrkeschanserför avancemang

Tyskland. Sveri-karriärväg än ivanligareföretagen tycksinom envara
vi kanskeförra ländernanärmare deavseendeligger i detta trots attge -

finnsarbetsmarknaden,utbildning betyder alltföreställerofta attoss
lågutbildade än iSverigeför ikarriärmöjligheterstörremycketdet

Tyskland.
olika socialapå datamaterialstudier svenskaandra visarFör det att

positioner mellanöverföra socialaförolika strategierharklasser att ge-
mycket effek-utbildning ärförär främst klass lnerationer. Det som en

troligen är detförekommermekanismeräven andrativ metod, so-men
företagare är barnensviktigt. jordbrukare och andraFörciala nätverket

förmedlingistället verkar direktbetydelseinte märkbarutbildning av -
centrala.företag detav ochellerjord, kapital vara

ovanstående förhållande allmänhet det-iFör tredje verkardet vara
TysklandSverige, England,Jämförelser mellanländer.i andrasamma

viasociala positioner,överföringFrankrike tyder dockoch att en av
iiSverige. sä-villvanlig Detutbildning, är mindremekanismer änandra

närsociala klassñnns mellan föräldrars och barnsdet samband somga,
utbildningsnivå, än i de andraärjämför barn svagaresammaman

länderna.studerade
yrkesutbildning i Tysk-betoningenfjärde den starkaFör det tycks

går obligatorisk utbild-efter avslutadinte vidaretill deland leda att som
svårare lägst betalda job-de sämsta ochundvikabetydligtning har att

Sverige. med Sveri-i Jämförtutbildningmed motsvarandeben, än de
också än tagitlägre relativ inkomst demhatenderar de att som yr-enge

utbildning.med högreLehre, och speciellt än demkesutbildning
ovanstående För första ärdå detvi dra för slutsatser detVad kan av

snedrekryteringen är resultatför den socialatalardet mycket ettattsom
i livet. Eftersomskall godfamiljestrategi för barnen startatt enav en

sociala snedrekry-strategier för detta syfte kan denfinns alternativadet
tid starktmellan över beroende hurländer ochteringen variera

position.framtida socialär mellan utbildning ochsambandet
några socialavi studerat denför de länderFör andra kan videt seav

utbildning har. Ibetydelse formellsnedrekryteringen i ljuset denav
Sverige, kanskesnedrekryteringen starkare än iär den socialaTyskland

Sellier Silvestre 1986; Jons-34 l986; Maurice, ochKönig och MüllerSe t.ex.
l993c.son

35 1993.Mills och MüllerJonsson,
35 1988; 1993a.Jonsson
37 19930.Jonsson

1993c.38 Mills 1993;och Müller JonssonJonsson,
i relativa inkomster tolkas39 1993. Skillnaden börMills och MüllerJonsson,

inkomstmåttennågot identiska i det svenska ocheftersom inteförsiktigt är tys-
frånresultaten härrördock intressantdatamaterialet. Detka är att notera att

då medhaft arbetsmarknadssituation,i Tyskland torde1980-talet a.r-enman
hålla för utbildaderelativlönerna de lägstbetskraftsbrist, kunnat uppe.som
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delvis därför på SOU 1993:utbildning där är 85mycket utslagsgivande arbets-att mer
ocksåmarknaden. i Kapitel 10Men Tyskland är överföring privilegier ochav av

sociala positioner mellan generationer via andra mekanismer än utbild-
ning framträdande. Framför jämförelseallt i med Tyskland fram-mer
står Sverige land jämlikhetmed i livschanser.ett storsom

Vi har visat den sociala snedrekryteringen i England ärattovan av
ungefär styrka i Sverige. frånI England tycks dock barnsamma som re-
sursstarka hemmiljöer ha bättre alternativa vägar skaffa sig privi-att en
legierad social position. Det kan tolkas för föräldrar i Englandattsom
ñnns det konkurrerande strategier är effektivare. En anled-som av
ningarna till detta kan nåungdomar inte lika säkert kan högreattvara
utbildning i Sverige, eftersom i högreurvalet utsträckning sker viasom
examina, vägen till gårdvs. högre utbildning över skolprestationermer
än över utbildningsval.

10.5 Sammanfattning och slutsatser

I alla jämförelser mellan länder kan ibland ganska godtyckligt väljaman
likheterbetona eller skillnader. Tolkningen beror oftaatt den förför-

ståelse eller den förutfattade mening har fenomendet stu-man av som
deras. Den amerikanske sociologen Stanley Lieberson hävdar socio-att

oftaloger statistisktletar efter signifikanta skillnadernoggrant men
förbiser grundläggande likheter kan viktigare söka förkla-attsom vara

till.4°ringar
När det gäller sambandet mellan socialt och utbildning ty-ursprung

vårader internationella påjämförelser hög grad likhet mellan län-en av
vårader. Detta gäller i studier europeiska nationer i jämförelsenochav

med U.S.A., vi kan med visshet säga andra industrialiserade de-attmen
mokratier uppvisar liknande mönster. den internationellaIett jämförel-

presenterades i avsnitt 10.3 framträder detta mönster också ise som t.ex.
Taiwan och Japan. Precis vi antagligen skulle känna igen skol-som en
byggnad eller lektion i biologi i vilket kontinentalt europeiskt landen

förvånashelst, vi inte den sociala snedrekryteringens karaktär isom av
andra länder; smådet är, med avvikelser, sociala klasser harsamma som
försteg, ärdet halkar efter. Uppväxtmiljöns inverkan ärsamma som ge-
nerellt starkast vid tidiga förgreningspunkter i utbildningssystemet, för

sedan försvagas dock försvinna. ocksåatt Forskningen tyderutan att-
på det existerar hög grad konstans iatt den sociala snedrekryte-en av
ringen över tid. Vi lite till ibland samhället såtror förändrasattmans
snabbt det knappast är lönt någralära sig ändåfaktaatt skulleatt ens -

studie den sociala snedrekryteringen vid seklets början i fleraen av
grundläggande avseenden liknande resultat videm redovisat här.ge som

fondenMot likhet och konstans tecknar sig länderdock och tids-av
epoker i skönjbara silhuetter. Det finns nationella särdrag finnsoch det
karakteristika vi delar med länder frånskiljer and-en grupp av som oss

Sveriges framträdande drag är främst den utjämning vi ñnner i denra.

40Lieberson 1985.
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1993: 85SOUförfördelade socialadesnedrekryteringen,sociala mestsamt att grupper-
10Kapitelländer.studeradei andrasituation änofördelaktigmindreharna en

i Frank-är änutbildningochmellan t.ex.Sambandet svagareursprung
måste utbild-betraktasSverigeiäven klass ITyskland,rike och somom

perspektiv dockinternationelltäven iprivilegieradningsmässigt ett -
U.S.A.undantaget

påandra länder berodå Sverige ochmellanskillnadernaVad kan
utbild-mindre eftersattaarbetarbarnensrimligt antagandeärDet attett

in-ojämlikheterna ochsocialadei Sverige berorningssituation att
länder.41västeuropeiskajämförbaramindre än iärkomstskillnaderna

tilli Sverige lettockså grundskolereformenVåra analyser tyder att
viktiga utbildnings-snedrekrytering, troligensocialminskad attgenom

också i de norskaåldrarna. finner vistöd för dettaEttskjutits ival upp
svårare denVi tolkarefererade harstudiernaoch skotska att sva-ovan.

Sverige. Kanske berorhar itill företagareställning barn egnasomgare
län-i andraekonomiska villkor änpå sämrehardennaden att grupp

består med högreutsträckningi mindreeller dender, att personerav
utbildning.

alltså över kultu-klass förfogasvenskargäller I tycksNär det ett stort
ochmönster i TysklandintressantkapitaP, virellt nog sammamen ser

Bildungsbürgertum.tolkning i DasstöderDettaUngern. termer aven
ämbets-borgerskapet bestodbildadehögstatusgrupp detDenna av--

m.fl., utordeläkare ochläroverkslärare,män, universitets- och runt
klass Denvi definierarbetydande del detsekelskiftet grun-somaven

såvälpå därförutbildning och hadesin högaspecielladade sin status
sådan för sina barn.förmåga ävenskäl söka säkerställastarka att ensom

från den tyskaSverige med ländernaakademikertradition delarDenna
ÖsterrikeUngern existerarakademikert.ex.kultursfáren termen-

vi ärvde delarFrankrike ochi England ochför övrigt inte storat.ex. -
frånvårt just Tyskland.skolsystemav

från utbildningssystemetsTysklandskiljakomDet att varosssom
formen yrkes-speciellt den tyskaarbetsmarknaden, därkoppling till av

grundskolereformen ochNär vi i Sverige medutbildning är central. ex-
vityska traditionen komutbildning övergav denpansionen högre pa-av

större betoningvia alltsamtidigt närma denradoxalt att oss ennog
Vårasätt än i Tyskland.organiseradyrkesutbildning, dock annatett

grundskola effektiva-odifferentieradi huvudsakstudier pekar att en
begåvningarna från och expansionenarbetarhem,tillvaratar att avre

åtminstoneännu till denlettyrkesutbildningen inteden gymnasiala
mindre privilegieradavgjortarbetarklassen i ochklyvning en mer enav

växande beto-Samtidigt inte denTyskland. verkarvi finner idel som
kopplingpå i Sverige ha lett till starkareyrkesutbildningningen en

frånposition i riktning det anglo-social dvs.mellan utbildning och -
där utbildningsamband, det tyska,saxiska mönstret med motett svagare

på Anledning-bestämmer position arbetsmarknaden.i mycket hög grad

OHiggins Rainwater 1990.41 l986-87; Smeeding, ochFloraSe t.ex.
42 0992; 1993.Müller
43 l993a.l988;Jonsson
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1993: 85SOUvi harsådan utveckling kan attinte ñnnerSverigevi itill varaatt enen
Kapitel 10utbildningsnivåervissakopplarinstitutionellafärre somarrangemang

nivåer.socialaellerföretag, yrkenvissatill
framförnivå Sverige finnsisnedrekryteringsocialEn somsamma
vi dockDär kanNordirland.ochSkottlandWales,England ochiallt

änbetydelsemindreäri Sverige,skolning, liksomformell avattnotera
sidanreproduktionsstrategier vidsåtycksTyskland. Det avi attvara

något starkarevifinnerDäri England.viktigare ettutbildning är t.ex.
döttrarnassönernas ochklassposition ochföräldrarnassamband mellan
privilegierpå överföringendelSverige tillDetta berorän i attstor av

ärutbildningssystemetutanför star-kanske yrkennackdelaroch av --
familjestrateginutslagdetta attKanske ärländer. atti dessa ettkare av

framgångsvårare idärförutbildningskarriär är attgörabarnen att en
Olikhe-skolprestation.grad berori högreskolväsendetengelskadet av

levnadsnivänfördelningenjämnaredenarbetsmarknaden och avter
också bakom.ligganaturligtvisi Sverige kan

våra analyserenligti Sverige tyckssnedrekryteringensocialaDen vara
markeradedeU.S.A. Eftersomiomfattning den mersomsammaav

U.S.A. talarisociala klassermellanekonomiskaiskillnaderna resurser
troligtförefaller detstörre,där skullesnedrekryteringenför ossatt vara

U.S.A. lederiutbildningssystemetselektivamindreär detdet somatt
harEuropeiska länderlåg snedrekrytering.grad tra-relativttill avaven

elitinrik-liten,utsortering ochtidigmeddition haft ett system meren
amerikanermedanutbildningssektor,tertiärsekundär ochhögretad, se-

nivåer.på Denutbildningsmöjligheter dessahaft större ten-längedan
snedrekry-går från jämförelsevis högreSverigefinner tillvidens att en

förändringenförklaraslägre, skulle kunnatillän i U.S.A.,tering aven
gymnasienivå, från selektivt tillpå starkt ettsvenska ettdet systemetav

iålder. vi spekuleraDärmed kanhögreutsorteringen görs idäröppet,
universitetsnivå ytterligaregallring ävenexpansionminskadatt en

avvaktansnedrekryteringen i Sverige. Isocialaminska denkunnaskulle
datamaterial finns till-internationellajämförbarapå ochstörreatt mer

vidareförhypoteserfår betraktasspekulationerdessagängliga, som
forskning.

våra jämförelser deninternationellaSammanfattningsvis visar att so-
bådefenomen;är universelltverkligensnedrekryteringenciala ett om-

olikaväxa imedför- och nackdelarmönstretoch attfattningen uppav
in-ärolikheter. Definns dockgenerellt. Detär stortsociala klasser av

inom vilkafrihetsgraderdefinierar demöjligendärför debl.a. atttresse
socialamellanfördelningenutbildningspolitik och grupperresurserav

tvåutmärker sig iSverigeHärvidlag tycks detkan verka. att av-somoss
alltsnedrekryteringensocialaFör första har den trotsdetseenden.

ovanligt. Förperspektiv ärinternationelltiSverige, vilketminskat i ett
låg uppseendeväckandeinterelativt dockverkar denandradet vara -

åtminstone när järn-låg 1930-talet ochfödda underbland dem senare,-
västliga demokratier.görs medförelsen

gällerMills 1993c; dettaoch44 0992; JonssonErikson och Goldthorpe att
l993c.itidigare Jonssonför utbildning visas, nämnts,kontrollerat som
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1993: 85SOUminskadförUtbildningspolitik11
11Kapitel

snedrekrytering

åtgärderpolitiskapå vadförväntningarnaisvängningarna genomman -
mins-föråstadkommautbildningspolitik kan attnaturligtvisspeciellt -

intenärbörjan,Vid sekletskraftiga.ärojämlikheten mansocialadenka
ochorganisationsförändringarutvärderingnågon erfarenhethade avav

troddekänner det,vimeningi denreformarbetesmå erfarenheter av
för-skulle kunnasnabbtomorganisering ganskautbildningensattman

lägrefrån ochlandsbygdför barnutbildningschanserna sam-bättra
hällsklasser.

1940-utredningarnasgestaltades,utbildningsreformernaNär de stora
möjligheter-uppfattningförsiktigrätthadeframför allt, omtal man en

hadeutbildning. Manhögretillfördelningnå socialjämnareatt enna
för-dramatiskaingavisadestatistikdå med attkonfronteratsredan som

någrafäste knappastbörjan. Mansedan sekletsägt orea-ändringar rum
utbild-organisationensjälvatill effekternaförhoppningarlistiska avav

politiska debatten.frågan i deni förgrundenstodäven denningen, om
utbild-också frågor1940-talet drevs1930-talet ochUnder annanav
socialaminska denkaraktär kunnasocialningspolitisk och antogssom

Skolhälsovård,stipendier,frågor barnbidrag,snedrekryteringen om-
skolmaterielSkolmåltider ochgratis etc.

1970-taletbit in1960-talet och1950-talet,Under det ensena
sko-omorganiseringengälldenär detförväntningarnaskruvades avupp

grund-förhoppningarnapolitiskadeförefallerDetlan. omoss som
planeringsfasen;än underi efterhandstörrefaktiskt blevskolereformen

unikdjärv och denupptäckte hurförstdetmöjligen varmansenarevar
insiktsfullaochnyanseradeperspektiv. Deinternationellt resone-i ett

års skolkommis-1946års skolutrednings ochåterfinns i 1940mang som
argumenterande ochdå mindrevändes ibetänkandensions mer pro-en

skul-skolanformuleringar tyderVissainställning. attklamerande nu
samhället.jämlikadetkonstruktionenbördan idelbärale stor avaven

tillledde1960-talen1950- ochvälståndsökningen undersnabba enDen
ocksåmöjligenefterfrågan på utbildninghögreökningkraftig menav

Besvikelsenmöjligt.politisktdär allteuforipolitisk syntestill sortsen
1960-talet,i slutetnågra varningssignaler redani formförstkom avav

1970- och, ännubesked undernegativaduggandetättganskasedan som
reformeratsutbildningssystemi1980-talet: ävenmarkerat, ett sommer
social bak-mellansambandstarktkvarstodfrån tillbotten etttoppen

uppfattningen blevförhärskandeuppnådd utbildning. Denochgrund
vil-1980-taletundersnedrekryteringen ökadetill och medkanske att

fallet.intevisavi här kunnatket var
till sin ka-uppgivnayttringar, allapolitisktfickBesvikelsen sett tre

två formuleringar ochradikalavi urskiljakarikerade kanraktär. Grovt
intereformer hari radikaler menadevissakonservativt-liberal: atten

isamtidigt förändrasekonomiskanågra inte deteffekter systemetom
institu-kritik skolanställetgenomförde iii andragrunden; somaven

365



tion; frånmedan iii konservativt håll ansåg SOUreformer social 1993: 85man att
ingenjörskonst stör naturlig eller organiskt framvuxen ordning Kapitel I Ien och i
värsta fall förstör väl fungerande Också i vetenskapligasystem. samman-
hang tycktes baksmällan förhärskande. Reformskeptiker hävdadevara

politisk styrningatt utomordentligt vansklig och fannsdetvar att stora
risker för icke-avsedda negativa konsekvenser samtidigt chansernasom

målende avsedda nåsskulleatt i allmänhet små.1var
I utbildningspolitiken på 1980-talet målet minskad socialgavs om en

snedrekrytering lägre prioritet, även bland de största reformivrarna.en
Kontentan blev utbildningspolitikenatt tycktes bli inriktad motmer
teknikaliteter än målpolitiska förändramot samhället.att Det är in-om

återigentressant trendenatt notera att brutits. Sedan slutet 1980-nu av
återigentalet har reformoptimismen varit politiskt förhärskande. Ut-

bildningspolitiken spelar viktig iroll politisk strävan efter decen-en en
tralisering och ökad fråganvalfrihet; den sociala snedrekryteringenom
är dock inget framskjutet mål.

Våra resultat rörande förändringen den sociala snedrekryteringenav -
presenterade i Kapitel 5 och 8 kan inte tolkas stödett oreserveratsom-
för sig reformoptimism eller reformskepticism.vare De stöd för te-ger

reformer inte i förmåratt grunden förändra densen socialt skeva rekry-
teringen till högre studier, också för viss förändringtesen att än-men en
då påkan följa politiska reformer.

Det förefaller ovedersägligt de mekanismeratt leder till barnattsom
med välutbildade föräldrar med medelklassyrken gör ifrånbättre sig i

fårskolan högre måstebetyg främst sökas i socialisationen, det vill- -
säga i den sociala utvecklingen barnaåren.under Det är påtag-troligt att
liga skillnader mellan frånbarn olika sociala återfinns innangrupper
skolstarten och de förstärks under skoltiden,att följd barnens in-som av
teraktion föräldrar,med syskon och närstående.andra Det ligger vidare

någottroligen i skolan fungerarsedanatt bättre för medelklassbarn, dvs.
den är sämreatt anpassad till arbetarbarnens utgångspunk-annorlunda

finnerter, indikationermen man sammantaget skolan verkaratt
diskriminerande efter Vårsocial bakgrund. slutsats när det gäller skol-
prestationer är det via utbildningspolitik svårtäratt utjämna skillna-att
derna mellan barn med olika social bakgrund. Den sannolikt verk-mest
ningsfulla åtgärden skolårenunder de tidigaatt påvore desatsa mer

är relativt svagpresterande; möjligensom speciellt i matematik eftersom
det tycks ämne där stödet frånett hemmet är särskiltvara viktigt.

någotEn annorlunda bild fåtthar vi gällervad den del den socialaav
snedrekryteringen består i barn betygsnivåsom att väljersamma att
fortsätta skolan i olika hög grad beroende föräldrarnas sociala tillhö-
righet och utbildning. Här är vi Våraoptimistiska. resultat pekarmer

på den socialat.ex. att snedrekryteringen påtagligtminskat under detta
sekel åtminstoneoch detta delvisatt kan förklaras grundskolans infö-av
rande och social och ekonomisk utjämning iav levnadsvillkor. I den
mån dessa förändringar påverkathar snedrekryteringens omfattning har
det sannolikt främst skett påbarn prestationsnivå,attgenom samma

1Den kanske intelligenta kritikenmest formulerades Boudon 1982;1989.av
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1993: 85SOUlikartadegörakommit ut-harbakgrund,social attolikamed mermen
IIKapitelbildningsval.

sned-hälftencirka7:4 vikanvåra Tabellresultat attantaEnligt av
från social-högrebarnengrunduppkommer attrekryteringen av

följdhälftencirkaoch atti skolanbättre avsompresterargrupper
från socialgrup-högreprestationsnivå detenderarbland barn samma

vidare högretilllederstudielinjerväljaän andraoftare somattper
uppnå situationmål skulle kunnapolitiskt attförstastudier. Ett envara

utbildningsval,prestationsnivå gör likartadepåungdomardär samma
framstår önskvärtDärutöver det attsocial bakgrund.oberoende somav

förhållanden störremissgynnadefrån utbildningsmässigtungdomarge
vä-denvi intepotential,sin attutveckla trormöjligheter manatt men

särskilt mycket.snedrekryteringensocialaminska denkangen
elimi-således utbildningspolitik knappastvår bedömning kanEnligt

vistudier,högretill attsnedrekryteringen trorsocialaden mennera
Därmedutjämning.potential föroväsentligintefinnsallt,det, trots en

ochskolajämlikareför skapapolitisktfinnasdet attskulle utrymme en
möj-kapitalet. Demänskligadetuppnå utnyttjandebättreför ettatt av

också berö-kapitel. Vi kommerdiskuteras i detta attviligheter som ser
åsyftade ef-har denvi intevilkaåtgärder vidtagits,har trormensomra

fekten.
områden in-berör olikai avsnittkapitletdelaVi valthar att somupp

sålun-Vi diskuterarförts.utbildningpolitik harurskiljbarvilka enom
sprid-geografiskstudieñnansiering,frågor dimensionering,bl.a.da om

Närmast be-vuxenutbildning.kommunalhögre utbildningning samtav
fåttavsnittet harorganisering. Detskolsystemetsbetydelsenhandlas av

traditionelltärför det deninte sett mestbarastörstadet attutrymmet,
ñnnerfrågan, vi härförutbildningspolitiska attuppmärksammade utan

snedrekryteringen.åtgärder för minskarimliga att
vårautifrån analy-några viprinciperviavsnitt 11.5I presenterar som

tilläm-snedrekrytering desocialmindreskulle leda till omtror enser
avsnittetavslutandeför vi i detgrund,principerMed dessapades. som

utifrån förändringardeskola,framtidens ut-diskussionkort avaven
föreslås.nyligen skett ellerbildningssystemet som nusom

differentiering,organisering:Ungdomsskolans11.1
utbildningsvalurvalsprinciper och

från tillkomstfolkskolanssvenska skolsystemet,reformeringen detI av
medvarit förknippadsnedrekryteringfråganframåt, socialharoch om

övergå högretillskallvilka kriterier eleverfrågan och efter stu-närom
intei detanknytningsproblemetdier s.k.Före 1894 bestod det att

Närläroverk. realsko-folkskola ochnågon anknytning alls mellanfanns
skolformermellan dessaförbindelselänkår infördes1904lan som en

års kommunalainförande1909delvis, och medproblemlöstes detta av

förändringar.genomgång skolorganisatoriskamycket kort2 följerNedan aven
Speciellt Figur 2:5Kapitelbeskrivning,utförligFör sam-ger ensemeren skolnivåer tid.förändratsolika överanknytningen mellanmanfattning hurav
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mellanskolor språngbräda från folkskolans sjätte SOUklass till 1993: 85gymnasi-som
ytterligare sammanhållettogs ett skolsystem. Kapitelsteg mot I Ium ett

Liberala och socialdemokratiska skolpolitiker vände sig emellertid
starkt det parallellskolesystem då existerade.emot Vid den tidensom
gick flestade årbarn i folkskolan de välsitueradesgemensamt tre mer
barn undervisades dock fortfarande ofta informatorer eller i privataav
skolor. årskursenI den fjärde skildes realskoleeleverna från de övriga -
därefter gick folkskoleelever alltsåoch realskoleelever år.parallellt i tre

denI skolkommission tillsattes frågan1918som var om en gemensam
barndomsskola dåvarandecentral. Den politiska majoriteten bestående-

socialdemokrater liberaleroch förordadeav bottenskolaen gemensam-
år. Förslaget mötte motstånd,kraftigt frånspeciellt läroverkslä-sex

rarhåll, och grund politisk instabilitet under 1920-talet ochav en av-
radikalisering och splittring det liberala partiet, blev denna reformav
inte Det nuvarande kritstrecket i svensk politik mellanav. borgerliga-

socialisteroch åruppkom omkring 1920. års1927 skolreform blev en-
kompromiss. Differentieringen sköts till efter årskursenfjärde ochupp

dubbel anknytning folkskola-realskola infördesen det iattgenom
många städer infördes övergång till realskolan även efter sjättedeten
året. I det fallet krävdes årsdock längre studier försenare ett totalt att
uppnå 6realexamen 4 istället 5.3för+ 4 +

För års1940 Skolutredning, främst bestående för denexperter,av av-
lösande, politiskt tillsatta års1946 skolkommission, liksom årsför 1957
skolberedning, differentieringsfrågan central. Brännpunkten fråganivar
blev vilka organisatoriska skolreformer kunde användas försom att
motverka den sociala snedrekryteringen. långaI den frånvägen ett pa-
rallellskolesystem till nioårig grundskola kom analysernaen gemensam

skifta liksomatt och reformförslagen.argumenten Vi kantror att man
fånga mycket påhur social snedrekrytering jämlikhetochav harsynen
förändrats närmare studeraatt analyser och förslaggenom i de nyss
nämnda utredningarna. Viktigare, vi sådan ärtror analysatt oumbär-en
lig förståför förhållandetatt mellan ungdomsskolans organisation och
den sociala snedrekryteringen i dagens Sverige. I anslutning till denna

ocksåanalys skall vi diskutera huruvida differentieringsfrågan och den-fråganbesläktade urval tillvaloch fortfarande skulle kunnaom vara-
aktuell för omorganiseringen skolsystemet i syfte minska denav att so-
ciala snedrekryteringen.

ll.1.l Den orättvisannyttiga

Det nuvarande skolsystemets organisering kan resultat inteettses som
bara intressekonflikter vilket politiskt skapadav och styrd organisa-en

måstetion vara också målkonflikter. Någrautan dessa innefattarav av
målet minska den socialaatt snedrekryteringen och den viktigaste är
målkonflikten den nyttiga orättvisan. årsRedan 1918om skolkommis-
sion konstaterade vissaatt
3 För genomgång svensk skolpolitik under dennaen tid, lslingav 1980.seårs1927 skolreform ingåendestuderas i Herrström 1966.
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1993: 85SOUfattigareför demframhällit utsikternade vidgadefaran attav
11Kapitelutbildningsmöj-teoretiskavinna eftersträvadebarnklassernas att

ägna sig detobenägenhetmedföra ökadskulleligheter atten
de kroppsarbe-särskiltuppgifter och därigenomlivetspraktiska att

pååderlåtning sinabliva förskulletande klasserna mestutsatta en
skulle lock-i ställetvilkabäst utrustade medlemmar,dugande och

fält. Följdenanseddapå intellektuella arbetetsin den meraas
påtillgång sinkunniga ochminskadblivadärav kunnaanses en

arbe-ledarepersonligheter inomansvarsfulla ställning fullt vuxna
4tarklassen.

påfarhågor. dockDeslog dock bort dessaKommissionen togs upp
Gun-folkbildningsmannen1930-talet, framför alltunder m.m.nytt av

år individuella1938 menade dendebattskriftHirdman i attensomnar
bondeklas-snedrekrytering kompenseradessocialorättvisan med attav

beteck-demokratin fördjupades: hanstärktes ocharbetarklassenochsen
orättvisa.5 års skolutredning1940en nyttigparadoxnade denna som

potentielladenmålkonflikten avseendeenbart medbehandlade ut-
tillströmningdär befaradeoch landjämningen mellan stad att enman

utarmningtill ökadledasekundär utbildning skulletillbarn avenav
begåvningar, el-... berövas dedärigenom skullelandsbygden, somsom

på trängre hembygdens eko-sin föra denkallade platsjest varit att var
framåt.livkulturellanomiska och

återuppväcktesårs skolkommission1946I argumentet, mer preg-nu
studielinjer iolika redanOmformulerat. eleverna delasnant upp

elvaårsåldern, stipendier reducerar be-samtidigt m.m.man genomsom
begåvningarteoretiskaallafamiljeinkomst, kommertydelsen att ur-av

gårDå elitgruppsig sedankan vänta dennaskiljas, attantar manman.
studier:över till högre

så småningomdifferentiering detta slag...skulle tidig utar-aven
på begåvningar.teoretiska Dede praktiska levnadsbanornama

ägnade dem,socialgrupper, sigpraktiska yrkena och de som
föremål ödesdiger degradering, samhällsklyv-förskulle bli enen

luppstå kommaoch folkstyret i fara.ning skulle

4 1922, sid.Björck 37-38.
citerad i lsling5 efter Hirdman1939, lsling 1980, kap. 20.2.Hirdman me-- -Jämförlängre sikt. ock-utbildningsspärrar skulle bortdock allanade att tas

så 1988.Murray
får5 för landsbygden innebärSamtidigt inte förbises, detHela citatet lyder: att

initiativrikapåtaglig vakna och delenallvarlig fara,och högst denatt meraen
slutligentill och iin städernaungdom de högre skolornadess genom sugesav livsfråga, denmånga för landsbygdenfall tillföres dessasarbetsliv. Det är atten

begåvningar, varit sineljest kalladeberövas deicke detta sätt att varsom
framåt.ekonomiska och kulturella livföra hembygdensplats den trängre

också BondeförbundarenJämför 1945:74 Reuter-sid. 30.; Prop.SOU 1944:20,
dåvarandeårs bondeför-riksdagsdebatt linje, och denskiöld drev i 1927 denna

så långt innersta meningenWohlin gick hävda denNilsbundaren att attsom
frånårs ungdom bonde-skolreformmed 1927 matt ännuupp meravore suga

så därigenom ytterligareochtill de ofruktbara tjänstemannabanornaklassen
från sid. 274.bondeklassen Herrström 1966,citatetförsvaga

7 sid. 70.SOU 1948:27,
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farhåga SOU 1993: 85användes förDenna odifferentieradett argumentnu som en
årskursen Kapitellåg då 1Iskola till nionde Vilka bakom Bak-upp resonemang

tillfrågatgrunden utredningen fyra professorer i pedagogik ochattvar
studiebegåvningarpsykologi när det lämpligt och möjligt skiljaattvar

från utlå-andra barn. Kommissionen kom stödja sig dessaatt ett av
ElmgrenPtanden, avgivet professor Han menade liksom for övrigtav -

alla pedagogiska teoretiska anlag möjliga belägga iexperter att attvar-
elvaårsåldern, på tvåpekade andra omständigheter. För förstadetmen

begåvningar; mångafinns inga teoretiska eller praktiska uppvisar irena
båda begåvningstypernaw gårsjälva verket För andra intedet det be-att

begåvning femtonårsåldernstämma praktisk förrän i flera de kom-av-
ingår inte förrän i puberteten. Om skjuterponenter som mognar man

ålder,differentieringen till denna slöt skolkommissionen, kommerupp
begåvningarett inte oväsentligt antal teoretiska välja praktiskaatt ut-

bildningsvägar därmedoch manuella yrken. Fördelningen teoretiskaav
begåvningar över olika yrken kommer därmed bli jämnare ...tillatt
båtnad både begåvningstyperför vissa samhälletoch för balansen i

också, förbigående,Kommissionen pekar än iom en annan om-
ständighet, elevens intresse för sitt yrkesval. avgörandeI deneget argu-

fårmentationen elvaårsål-heter det differentieringen inte ske ...iatt
dern där studieförutsättningarna mmåsteblir avgörande,ensamt utan

dåuppskjutas till tidpunkt, specialanlag intressenoch kommer med ien
studiebegåvningenvidspelet och sidan fäller vidutslag valet ut-av av

bildningslinje.12
Både års1918 och 1946 skolkommissioners förord för differentie-sen

måstering bakgrund övergripande syfte stärka de prak-mot ett attses av
tiska utbildningarna. Man hade uppfattningen ditintillsskolan varitatt
alltför teoretisk därmedoch utformad för mindre elit, medan deten

begåvningarmoderna samhället krävde alltsåsamtliga även deatt -
måstepraktiska tillvara. För de praktiska utbildningslinjernatas att-

inte skulle bli avstjälpningsplats dit bara de inte klarade de teo-en som
begåvningskravenretiska låtaskulle slussas, valde inte skolanattman

göra tidigt urval. Den modell 1944 infördes i England, medett som om-
fattande elvaårsåldernintelligenstest påföljandei och differentieringen

begåvningarmellan teoretiska och övriga, avvisades årsdärför 1946av
skolkommission. Det bör skälet till avvisade det allt-noteras att att man
så inte sådantskolan inte skulle kunna göra urvalatt detettvar var-

tvärtom alldeles övertygad kunde.13denattman om

3 bör årsDet dock minoriten inom mångt1940 Skolutredning i ochnoteras att
ståndpunktmycket differentieringsfråganhade i års1946 skolkom-samma som

mission se redogörelsen i SOU kap.1948:27, IV de olika motstridigat.ex. avåsikterna i SOU 1944:21och SOU 1945:60.
9 Resultaten redovisas i drag skolkommissionen SOU 1948:27,Kap.stora av
3:IV och diskuteras kritiskt bl.a. Sjöstrand 1954 och Härnqvist 1960.av
10Elmgrens resultat visade elvaårsåldernhälftenöver barnen i ode-att av var
ciderade, dvs. de varken renodlat teoretiskt begåvade.eller praktisktvar
H SOU 1948:27,sid. 70.
12SOU 1948:27,sid. 70.
13Se SOU 1948:27,sid. 69.t.ex.
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85SOU 1993:stå inför reellt val mel-siguppfattadetalar för härMycket ettatt man
Kapitel I 1ändamålsenligåsnedrekrytering sidan ochsocialminskadlan enena

och soci-begåvningarna yrkeskategorieröverteoretiskafördelning deav
undgått skolkommissionenå inte haDet kanden andra. attalgrupper

obönhörligendifferentieringsprincipintresseinförandeett somav
allvarknappastsnedrekrytering. kundesocial Manleda tillskulle
bådeutrustade medfrån socialgrupper ärhögrede barntro att som

begåvning utbildningsvägar,välja praktiskaskulleteoretisk praktiskoch
och betydligtinkomst ochyrken med lägredärmed manuellaoch status

känneteck-utbildningsambitionernaarbetsmiljö. högresämre De som
därmedför skolkommissionen ochsocialgrupper stod klarahögrenar

därför ökar socialaintresse denfaktum varje inslagrimligen det att av
snedrekryteringen. viss rätt denAntagligen med attantog so-man --

ändå gjor-reformerna ochskulle minskasnedrekryteringenciala genom
utifrån intensiv teoretiskajaktantagandesin avvägningde attett en

minska denbegåvningar visserligen skulle kunnai arbetarklassen ytter-
konsekvenser.negativaligare, ha andramen

Ditferentieringsfrågan och grundskolan1l.1.2

års efter odifferen-1946 skolkomrnissions strävanSlutprodukten enav
enhets-blev försöksverksamhet med denobligatorisk skolatierad nya

1950-talet. förstaförsvann successivt och deRealskolanskolan under
årskurs högstadietåren 7-9 be-för alla barn. Iblev gemensammasex

längre urvalsprin-linjedelning inte baseradhölls den var nuen men
välja inriktning. Lösningenföräldrar kunde självadvs. elever ochcipen,

uppståpå när barn med starktpedagogiska problem, kundede va-som
begåvning individuali-undervisas i klassrum,rierande skulle samma var

från årsockså skolkommis-för förslag hämtat 1918övrigtsering ett
sigskulle möjliggöra detta. tänktesion. Minskade klasstorlekar Man

också ifrån katederundervisning och införa modern under-bl.a. att
förhoppningen olikavisningsteknik. Sammantaget elever medattvar

låg tillpropositionstexten14 faktum idetta talar bl.a. detFör att somman
hänvisade till Boalts dok-för omorganiseringen skolsystemet Gunnargrund av

föräldrarnas social-redovisas resultatettorsavhandling Boalt 1947. Där att
konstanthålletövergångeffekt realskola,mycket stark tillhar ävengrupp en

årskurs familjens inkomst Proposi-i folkskolans tredjeför barnets betyg och
sid.tion 1950:70, 37.

då15 i urvals-inte mekanismer slagit igenomSkulle ha teststyrtettsamma
eftersom inomTroligen i begränsad utsträckning det där densystem bara en -teoretiska och praktiska linjerna före-förlängda skolpliktens notera deattram

låtalånga möjligheterlika torde funnits betydligt bättre skolan,slogs attvara - årsdifferentieringen. kan 1946föräldrarna, sköta Detän attnoterassnarare
fråga, alltså särskiltskolkommission i tydligen reflektera mycketdenna utan att

års,intog position förhoppningendäröver, 1918 den uttryckernärsamma som
yrkesutbildningarna antal därförmskall beträdasde avsevärtettatt avnya

brist utbildnings-lämpade individer skilda samhällsklasser, vilka nu avur
för anlita teoretiskamöjligheter, anpassade deras anlag, lockats under-över att

Björckvisningsanstalter. 1922,sid. 38.
återfinns15 utförligare beskrivning i KapitelEn
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begåvning SOU 1993: 85sammanhållnaskulle utvecklas i sin även inomtakt denegen
Kapitel 1Iklassens ram.

försökstidenUnder genomfördes antal vetenskapliga undersök-ett
differentieringsfrågan. årsningar bl.a. När 1957 skolberedningom

övervägde organisationen den kommande grundskolan konstateradeav
det inte längre diskuteraaktuellt skola där elevernaatt attman var en

på årskursdelades in i skilda avdelningar eller olika linjer, förrän i
nio.18 någraDifferentieringen istället gälla ämnenkom enstaka i vil-att

årskurska eleverna skulle delas i sju och linjedel-samtupp senare en
årskursning i 9. Diskussionen till rörakom del sig hur diffe-stor att om

ske.19rentieringen Här förordadeskulle skolberedningen tillvaLsskolaen
istället för urvalsskola. Eleven föräldraroch hans skulle välja ämnen,en
svårighetsgrad pålinje basis tidigare skolprestationer, lärarom-samt av
dömen intresse.samt

då fråganVilka förde skolberedningen kring socialresonemang om
selektion Den medveten den starka betydelse föräldrarnasvar om som

har2°utbildningsambitioner för sina sigbarn och linje-motsatteman en
differentiering sådani högstadiet eftersom inkommer favoriseraatten

frånbarn studiemedvetna hem, varför uppdelning eleverna efteren av
förmågaderas vilja följaoch skolans undervisning i avsevärdatt ut-

ocksåsträckning blikommer uppdelning eftereleverna derasatt en av
sociala ursprung. Att inte högstadiet ordes helt odifferentierat berod-

påde till del politiska kompromisser. Argumentet i betänkandet ärstor
helt odifferentierad integrundskola är pedagogiskt möjligatt atten ge-

dagennomföra för
Tillvalsskolan årssjösatt i 1962och med läroplan för grundsko--

17 Differentieringsfrågan har uppmärksamhetrönt vetenskapligtävenmer - -någon utbildningsfrågaän och litteraturen omfattande.är Enannan samman-
fattning resultat med referenser i SOU kap.1961:30, 9-10. Ett bi-av ges senare

genomgångdrag bl.a. Husen 1962. iEn Boalt och Huséngörs 1964. Seges av
vidare Dahllöf 1967; 197la Bengtsson och Lundgren 1968.samt
13En invändningarna fullständig organisatorisk differentiering dvs.motav en
i begåvningenalla ämnen liknande den gamla realskolan, inte likrik-ärattvar

mångatad duktiga i vissa inteär i andra se framförämnen alltmen-Härnqvists resultat i SOU 1960:13. försvå-eleverna utvecklades i olikaAtt takt
också långt ifrånrade tidig differentiering. Den perfekta överlappningenen

gjorde vanskligtdet bestämma vilka elever skulle förvisas till denatt som
sämre avdelningen. En invändning denna avdelning skulle bliattannan var

dåproblematisk det skulle bli skolsvårigheteransamling elever med ochen av
skolleda där. Man refererar till erfarenheterna med de utarmade miljöer somårskursiskapats och i folkskolan6 7 realskoleeleverna försvunnit SOUnär

sid.1961:30, 261.
19Se SOU 1961:30,kap. 17.
20 frånMan bl.a.: minst för påfallandeInte barn hemsäger studiemedve-utan
tande eller utbildningstradition också bådaoch där kanske föräldrarna yrkes-är

måstearbetande hemmet det bedömas värdefullt, i antal fallutom ett stortsom
säkerligen nödvändigt, tillvalssituationen självklar och före-normalatt som en
teelse aktualiseras skolan SOU sid.1961:30, 256. förs ingenDet dock dis-av
kussion någrahuruvida skolan verkligen i har förutsättningar förom att en-
tusiasmera föräldarna aktiv del i tillvalet, eller ii skulle kunnaatt ta ersätta

rådgivareföräldrarna i någonrollen intedessa utbildningstraditionnär harsom
på.falla tillbaksatt

21SOU 1961:30,sid. 291.
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1993: 85SOUlan förrän 197273.infördes successivt inte fullständigt Enoch en--
Kapitel 1Iändåför infördes, inte riktigt. Elevernahetlig grundskola alla barn men

årskurserhållas från tidigare till och medregelmässigt samladeskulle
årskursårskurs högstadiet8, samtliga ämnen. nio deladesdock inte i I

linjergymnasieförberedande, allmänna yrkesinriktade och valeni och
utbildningsmöjligheter.alternativ bestämde kommandemellan dessa

eleverföräldrar eftersomröstades i praktikenLinjesystemet dock bort av
gymnasie-alternativ, nämligen detmajoritet valdestor snart sammaen
B-språk1969 iförberedande. Efter läroplansrevisionen kvarstod val av

årskurs allmän särskild i matematik ochval eller kurs7 samt eng-av
årskursfárdighetsämnen 7-9. framhöllsgrundläggande i Detelska

återvändsgränderstörre skärpa än tidigare inte skullemed valenatt vara
åtminstone sikt, finnas möjlighet vidare tilldet, skulleoch attatt

högstadiet. 1980-talet för-utbildningar valet i I mittenhögre oavsett av
formella begränsningen i behörighet för allmänslutligen densvann

utbildningsmöjlighe-Samtidigt bestod i realiteten skillnader ikurs. stora
olika därför över-mellan dem gjort val i grundskolan, bl.a.ter attsom

trefyraårigagången gymnasiets teoretiska linjer betydligttill blev mer
någotför allmän kurs och inte läst B-krävande dem valtsom som

språk.
På differentieringsfråganvilket sätt är relevant för dagens sociala se-

på två delfrågorSvaret förstalektion i skolan beror besvaras. Denhur
huruvida tidig differentiering till socialär leder större snedrekryte-en

är huruvida fritt till störrering än Den andra tillval lederettsen. so-en
snedrekrytering än urvalsskolaâ Vi diskutera icial skall dem turen

våraför avsnittordning i 11.1.6 slutsatser.och presenteraatt

ålder11.1.3 Social snedrekrytering vid differentieringoch

förhållandeär ofta refererat tidig differentiering innebär kraf-Det ett att
social ärtigare snedrekrytering än Det rimligt antagandeett atten sen.

frånäldre eleven blir, mindre är det direkta inflytandet famil-desto
Skolprestationer, intressenjen. liksom och ambitioner, hinner ut-egna

då någrastörre beläggvecklas och kan spelrum. Finner vi empiriska
frågan svårför antagandet Eftersom rör årdet systemegenskap atten

pröva. ñnns fyra huvudvägar.Det Den är internationella jämförel-ena
tidigmellan skolsystem med respektive differentiering. and-Denser sen

övergått frånär jämförelser över tid i länder där det till detra man ena
Båda såandra dessa metoder är problematiska eftersom det ärsystemet.

många faktorerandra varierar. det första falletI kanske landettsom
ocksådifferentiering småmed har inkomstskillnader, i detsen senare

många förhållandenkan andra ha ändrats samtidigt förändringen isom
välstånd,skolsystemet t.ex. ökat ojämlikhet.mindre ekonomisk

tredje vägen prövaDen tidig differentieringantagandet lederatt att en
till högre social snedrekrytering än är det naturliga experimen-en sen,

bådenämligen göra studie vid tillfälleinom land närtets, att ett etten
22 års läroplan för1962 grundskolan första enligt princip.den denna Förvar en
beskrivning läroplanernas historia och funktion, SOU 1992:94,Kap.av se
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SOU 1993: 85differentiering används. Här är omständighe-tidig och problemet attsen
Kapitel 1 lgeografiskai övrigt skall lika mellan elevgrupper, skolor ochterna vara

områden på differentiering.skiljer sig med avseende Den fjärde vä-som
snedrekryteringenslutligen, är den sociala vid successivastuderaattgen,

övergångar övergångeni utbildningssystemet, vid till gymnasiett.ex. re-
Då måste skillnadernaspektive högskolan. göra antagandet iattman

påsociala bakgrundens betydelse beror just de studerade indivi-den att
övergångar.är äldre vid är problematiskt eftersomderna Dettasenare

grupp.studerar successivt allt selekteradman en mer
dåempiriska belägg finns förVilka det antagandet tidig diffe-att en

rentiering medför större social snedrekrytering Inom det s.k. IEA-pro-
jektet har bl.a. studerat sambandet mellan social bakgrund och del-man

årskurseni sista universitetsförberedandetagande gymnasielinjerav
motsv..24 När fördetta samband beräknas tio länder visar sig den so-

fördelningenciala generellt skevare i utbildningssystemsett vara som
årskull nårtidig selektion där mindrehar och andel högreen en av en

utbildningsnivåer. Författarna ...socialdrar slutsatsen snedrekryte-att
åldernring i mycket hög grad är kopplad till vid selektionen. tidiga-Ju

skevhet.26selektionen sker, störredestore
studier internationella framträderI data vissa skillnadersenare av

ländermellan stöder hypotesen snedrekryteringen är lägre iatt ut-som
sammanhållnabildningssystem där skolklasserna är längre. I länder

tidigmed selektion Tyskland, tenderar barn till okvaliñcerade arbe-som
relativt förfördelade i utbildningshänseende. Skill-tare att settvara mer

naderna är emellertid varken eller systematiska och snedrekryte-stora
mönster.ringen visar ofta komplextett

Slutsatsen senareläggning differentieringen minskar denatt en av so-
ocksåciala snedrekryteringen följer utredningens studier för-av egna av

ändringen närmareöver tid i Sverige beskriven ovan.i kapitel 5 8och
framstårI tidsserieanalys grundskolans genomförandeen som en av or-

sakerna till den minskade snedrekryteringen avsnittunder 1960-talet
8.5. reforms viktigasteDenna komponent sägas införandetkan ivara av

sammanhållnahög åttondegrad skolklasser till förlängt tillupp senare-
årskursen.nionde Här finns internationellaytterligt studier rela-att-

till. Införandet comprehensivesenhetsskolor i Skottland tyckstera av

73 1993.Se Mare
24 Husén står1967, sid. 110-115. IEA för International project for the evalua-

oftion educational achievement.
25Rangkorrelationskoefñcienten till respektive-0.84 -0.70 för linjerrapporteras
inriktade matematik motsv. respektive klassiska motsv.. Hu-ämnenmot
sén sid.1967, 115; inriktningen åttaden bara kan studeras förnotera att senare
länder. koefficienterDessa inbegriper dock elfte land, Finland, där bastalenett

felaktiga Husén sid. 16.är 1967, När vi beräknar motsvarande rangkorrelatio-
återståendeför de tio länderna Västtyskland, England, Frankrike, Skott-ner -land, Belgien, Israel, Holland, Japan, Sverige och blirU.S.A. de -0.90 och- -0.87.

25 vårHusén 1967, sid. 115 översättning REJOJ.
27Se Müller och Karle 1993, Müller 1993 och Jonsson l993c.

374



SOU 1993: 85också införan-gällerhaft liknande effekt, möjligen detochdock ha en
Kapitel 11Norge.ungdomsskolen idet av

frågan viadifferentieringtredje vägen studeraDen natur-att om sen -
grundskolereformen iär ovanlig. Eftersomliga experiment mycket-

årslång för-rätt tiogenomfördes under tid, medSverige motuppen
jämföra socialamöjlighet denerbjöds docksöksverksamhet, atten

dvs.grundskolesystemet detsnedrekryteringen i realskolesystemet och
då enhetsskolan. Härnqvist genomfört studieKjell harkallades ensom

utbildningsplaner och drarfaders socialgrupp ochsambandet mellanav
aspirationsnivåvisade högre generellti enhetsskolanslutsatsen eleveratt

bådaisambandet med social bakgrund detsamma syste-attsett varmen
bådemen. utbildningsplanerdetaljerad ochanalysI senare, mer aven

måttuppnådd hembakgrund verifierasutbildning och med bättre
också Övergångarnafaktiska tillvisar sig gälla deresultatet och det gym-

nasiet.3°
socialafjärde nämndes är studera denmetodenDen attsom ovan

delningspunkter i utbildningssys-snedrekryteringen vid serie viktigaen
ochgenomförd forskare i sociologistudieItemet. stor av en gruppen

10 ovan socialabeskriven i Kapitel analyseras den snedrekry-närmare
övergångar industriländers utbildnings-vid successiva iteringen tretton

system.31 samtliga visar sig betydelsenpraktiskt länder detI atttaget av
efterkraftigast vid den första delningspunkten densocial bakgrund är

skolan försvagas närobligatoriska för sedan allt denatt tarmer, man
utgångspunkt jfr 6.Kapitel stöder hypo-fortsatt Dettagrupp som som

isnedrekryteringen är högre den första selektionen skertesen att om
också pååldrar. fort-bero denlägre Resultatet kan dock att grupp som

förhållandenavseende vi intesätter blir alltmer homogen med som
jordbrukarbarnen försvinnerOm ochmäter. del arbetar-stor re-en av

efter obligatoriska utbildningen kan vi de kvarvaran-dan den anta att
frånär lika sina kamrater andra sociala skikt; vide mycket vetmer

är lika gäller och gäller troligende vad betyg detsammaatt stu-t.ex. mer
ocksådiemotivation kanske hembakgrund.och

då åldershypotesen från homogeniseringshypotesenvi skiljaKan
åtminstone följande länder finnskan föra i allaJa, resonemang: enman

går högrehistorisk trend allt fler elever över till utbildning. Ho-mot att
mogeniseringshypotesen sociala vidskulle stöd den selektionenom

övergångar från universitetframför till bliallt gymnasium skullesena
hypotesenöver inträffa enligtstarkare tid. Detta skulle nämligenallt

eftersom gymnasiegruppen över tid skulle bli allt heterogen. Resul-mer

23 Willms 1987; LindbekkMcPherson och 1993.
29Härnqvist 1978.
30Härnqvist utbildningsplaner1992. Det tycks dock i sjätte klassattsom var
något starkare korrelerade med hembakgrund bland gick idem enhetssko-som

uppnåddlan sambandet mellan utbildning iplaner och starkareattmen var re-
alskolan not sid. 77.
31 ingårShavit Blossfeld sammanfattningoch 1993a. denna studie iEn ut-av

ocksåredningens och redovisas kortfattat i avsnittunderlag 10.3.
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Åldershypotesen SOU 1993: 85fallet.såfrån visar dock inte äranalyserna atttatet
Kapitel 11någotfår finnsstöd eftersom inteemellertid inte fullt heller, det gene-

Övergångarnavid tidigaste i desocial utjämning derell tendens mot en
skjutitsländer där selektionen upp.

också strategin studerafinns alternativ till betydelsenDet attett so-av
övergångar. socialaVi istället studera dencial bakgrund vid olika kan

träffas när är olikaselektionen vid i grundskolan elevernaval gam-som
Då selektionseffekter dvs.i problemet med dela. slipper vi attstort sett

går homogenare. för utredning-vidare blir allt Kjell Härnqvist harsom
teoretiska val ianalyserat betydelsen olika utbildningsval, bl.a.en av

årskurs gymnasiealternativ.33 återgivitVi resultaten i7 val harsamt av
framgår effekternaKapitel Figur 7:2. figur bl.a. de direktaI denna av

båda görsföräldrarnas klasstillhörighet och utbildning för dessa val som
årungefärnär är 13 respektive 16 gamla. Deeleverna representerar

sociala är oförmedlad tidigareden inverkan det ursprungetav som av
Skillnaden iskolprestation för gymnasievalet, tidigare val. deoch, av

uppträderdirekta effekterna social bakgrund eventuellt mellanav som
ål-årskurs hänföras tilli och gymnasieval skulle därmed kunnaval 7

dersskillnaden vid valet.
föräldrarnas klasstillhörighet utbildningResultaten visar och haratt

årskurs påstörre inverkan allmänsärskild i änval kurs 7av gymna-
stödersieval. Skillnaden är inte uppseendeväckande hypote-stor, men

tidig selektion eller tidiga utbildningsval är beroendeattsen en mer av
senafamiljebakgrund än

dåär slutsatsen Innebär differentiering minskad socialVilken senare
gåttsnedrekrytering studier och efter haJa, bakgrundmot attav egna

igenom existerande forskning ñnner vi sammanfattningsvis stöd för det-
eventuellt innebär differentieringantagande starkareta ten-en sen en

välja samhällsklasser.dens teoretiska fortsättningstudier i alla Viatt vet
inte närmaredock hur sambandet mellan familjebakgrund och utbild-

på ålder,ningsval beror barnens det vill säga med vilken hastighet bety-
delsen familjebakgrund när blir äldre.barnenavtarav

11.1.4 Social snedrekrytering tillvaloch urval -

råder frågornaDet viss sammanblandning tidig differentie-en av om
bådering urvaloch kontra tillval, säkert därför den gamla skolanatt

påtidigt differentierad examinaoch byggde inträdes-urval ochvar
prov. Som nämnts är det troligt betydelsen ursprungsfamiljen föratt av
utbildningsval är större tidigare selektionen ärsker. Men differentie-

också33 1993 visarMare kontrollerat för heterogenitet iäven hem-omättatt
bakgrund effekten faderns utbildning benägenheten uni-avtar taattav en
versitetsexamen.
33Härnqvist 1993a i Erikson och Jonsson 1993a.
34Observera direkta effekternade faktiskt vid vidhögskolevaletär större änatt
gymnasievalet. Det emellertid inte den allmänna selektionenmotsäger tesen att

i styrka inom den fortsatt. eftersom de inte fortsatteävenavtar grupp som som
till gymnasiet inkluderade i Figur 7:2 jfr Figur förär 6:4 motsvarandeett re-

baseratsultat högskolematerialet.
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1993: 85SOUdetSom vitillvalsprincipentillnödvändighet knuten sermedringen
Kapitel Ildenåtgärder minskasökanär vi skall attfråga diskuterasmåste denna

också återknytabör visammanhangdettasnedrekryteringen. Isociala
därförinförsdifferentiering. Om den att anserför manmotiventill en

medär homogenaundervisningsgrupperha avse-angelägetdet somatt
basisurvalföljeroch anlag,skolprestationer ettatttidigareende

föredra.ärkriterierdessa attav
utgår från denungdomskolangällernär detfråga bör ställasDen som

diskute-alternativochkonsekvenservarsdifferentieringenexisterande
resultatredovisadeefterurvalFrågan skulleovan. är: vad sna-ettrades

sär-allmän ochmellanför valetinnebäraintressetillval efterän ettrare
nivågrupperingeller varjematematikengelska ochiskild kurs annan

utredningenundersökningarfrån empiriskaPå resultatbasis somav
jfrforskningfrån tidigare8.1.1 och7.2.2 ochavsnittse av-genomfört

social snedrekryte-minskadär3.2.10 vi slutsatsendrar svaretsnitt att
framförbakgrundsocialinflytandebetydandefinnsDetring. ett av -

jämför elevernärävenför tillvalen,utbildningföräldrarnasallt av -
ef-nivåindelade skeddetillselektionenOmbetyg.med gruppersamma

bakgrund,efter socialtill delsintestudielämplighet, och som nuter
skullebakgrundensocialadvs. denförsvinna,inflytandedettaskulle

efterurvalskolprestationerna. Ettpå viatillvaleteffektuteslutande ha
selektionen inomsocialadenminskainte baraskullestudielämplighet

eftersomövergången gymnasiet,också tillitroligtvisgrundskolan utan
från miljöerstudieovanaför de barnökaskullesannolikheten somatt

teoretiskafortsätta tillskulle kommasärskild kursi att gymna-placerats
siestudier.

boendesegregeringdifferentieringSpatiall1.l.5 -

snedrek-socialaför denfråga betydelseharorganisatoriskviktigEn som
enskil-är ieleversammansättningensocialadenär vilkenryteringen, av

år 1992 harframstuderatviperiod harFör den t.o.m.skolor.da --
grundskolenivå uteslutandenästan styrtssammansättning avdenna

och, inomolikadelvis iborsamhällsklasserna ortstyperskilda or-deatt
boendesegregeringen.ter, av

på sned-socialadeninverkanomgivningsfaktorersVår olikastudie av
Våra visar8.2. resultat8.1.4 ochi avsnittharrekryteringen presenterats

medochbakgrundfrån socioekonomiskatvå elever sam-att sammaav
går idenkommerbetyg,medutbildningstradition, samt somsammama

teoretisklängreväljasannolikhetstörrehögstatusskola ha att enatten
tilllågstatusskola. flyttaAttielev hamnarän dengymnasielinje ensom

frånutsträckning kommeri högreföräldrarområde där elevernasett
alltså utbild-ökautbildning, kanhöginkomstergodaharklass samt

utvecklingtroligtPå sätt är det motmotsvarande attningschanserna. en
boendesegregeringökadskolorsegregering mellansocialökad genom-

ilågstatusområden skolortillbyterimedelklassbarneller attgenom
snedrekrytering.högstatusområden socialtill ökadleder-
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Om vi tankeexperiment kundeett fördela SOUalla elever 1993:som 85mellanom
sågrundskolorna sammansättningenatt med avseende Kapitelsocialt IIur-

blev lika, alltsåskulle den socialasprung snedrekryteringenm.m. redu-
En omfördelning eleverna mellan ärceras. emellertid inte möj-orterav

lig och, allsidig socialtrots sammansättningatt eleverna i skol-en av en
klass är utbildningspolitiskt mål,ett är omfördelning mellan skoloren
inom knappast rimligorter politisk ävenstrategi den tillgripits ien om
U.S.A.. För det första är svårgenomförbarden praktiskt elever skulle-
behöva bussas till skolor utanför sitt bostadsområde. För det andra är
den etiskt problematisk det skulle innebära alla elever skulleatt-
särbehandlas efter sin hembakgrund. För det tredje skulle strategin tro-
ligen inte särskilt effektiv. Av den totala variationen övergångivara till
teoretiska gymnasiestudier bland elever i Sverige är det bara 10 procent

återföraskan skillnader mellan skolklasser,som och endast 5 pro-
mellan skolor. Det betydercent med säkerhet omför-att man genom en

delning elever över skolor i dagens situation bara kanav reducera den
sociala snedrekryteringen med ännu mindre andel, någrakanskeen
procent.

11.l.6 Differentieringen i grundskolan: slutsatser diskussionoch

Slutsatsen från utredningens studier, kompletterat med tidigareegna
forskning, alltsåär odifferentieradatt grundskola skulle leda tillen min-
skad social snedrekrytering. Om nivågrupperingar måstealls göras skul-

övergångle till urval leda till social utjämning.en Vi bedömer deten
empiriska underlaget för dessa slutsatser entydigt. Att slutsatsernasom
är odiskutabla innebär inte det är problem-att eller invändningsfritt att
omsätta dem i praktiken. Tvärtom finns väl kända bådeproblem med

odifferentierad grundskola och meden urval. Vi behandlar dem kortfat-
i och ordning.tat tur

Det största problemet med odifferentierad grundskola är elever-en att
har vitt skilda förutsättningar inhämtana undervisningen.att Lösningen

har sedan länge sökts i individualisering undervisningen,en av som
nämnts sådanEn innebär läraren,ovan. med hjälpgrovt att individu-av
ellt utformade läromedel, låter eleverna fram i den förmårtakt de
och hanhon hjälperatt och nivå.dennes Inom förvar en ramen en
sammanhållen klass brukar denna metod beskrivas pedagogisk dif-som
ferentiering. Vid försöksverksamheten med enhetsskolan viktigvar en
fråga detta fungerade eller skolprestationernaom sjönk dettaom kun--de i värsta bådefall ske begåvadedeatt hölls tillbaksgenom mest och

deatt eleverna inte fickgenom svagaste tillräcklig hjälp. I uppmärk-en
sammad studie visade Nils-Eric Svensson det under försökstidenatt inte
förelåg några kunskapsskillnader mellan dem fortfarande gick real-som
skolan och dem gick i enhetsskolan. Vidare forskning,som främst av
Urban Dahllöf, pekade pådock detta påskeddeatt bekostnad av resur-
35 Svensson 1962. påpekasDet bör helt experimentellatt situationen inteenförelåg, då studierna gjordes i Stockholm där enhetsskolan infördes vissaavskolområden frivillig basis.
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1993: 85SOUkunskapsnivå mednå giventidlängrehelt enkeltdet att sam-entogser:
Kapitel 11ofta blevockså elevernaklasser.36 demanhållna tycksDet svagaresom

sig dehunnit läradevidare,gicknär lärarenefter utan attlämnade
momenten.grundläggande

förprogrammerathjälpmedelpedagogiskautveckling un-Trots aven
individualiserademed denm.m. problemendervisningsmaterial har

fortfa-katederundervisningärlösts. Dessutomundervisningen knappast
grundskolan. Vis-imetodenpedagogiskadominerandeheltrande den

enhetssko-utformningeniinblandadeaktivtsjälvadem avvarsomavsa
misslyckats. Enharockså skolreformernadeldennalan att avmenar

individualise-genomförapå möjligheterdagensoptimistisk attsynmer
Läroplanskommit-nyligen bl.a.andra,dockundervisningrad avavges

tén.4°
proble-emellertid inte barasammanhållna gällerFrågan klasserom

utförligtvi tidigareSomundervisning.individualiseradmed mermen
11.4.2 är problemenockså avsnittnedan,8.1.3; jfrför avsnittredogjort

differentieringenOmframträdande.selekteradenegativtmed grupper
är detskildaidelaselevernaorganisatoriskt, dvs.görs grupper,uppom

ärinte barasämstai denhamnarsvårt undvika deatt gruppenatt som
också motiverademinstdede årsvårast hänga med,har utande attsom

uppstår istämningen sko-lätt,skoltröttax Anti-skolkultureroch mest
internationellaDendisciplinproblemenförsämras och accentueras.lan

differentiering iorganisatoriskhellerinteforskningen tyder att ge-
kunskapsinlärning. tidi-Därtill kommertill bättre attnomsnitt leder

trettonårsåldernivisat eleverstudierdifferentialpsykologiska attgare
medförvilketoch intressen,utvecklat sina anlag attinte harännu en

differentiering.tidigvidfelindivider hamnarandelviss
organisatorisktvår bedömning därmedärbakgrund detta attMot enav

målet minskadärföredraärgrundskolaodifferentieradhelt att so-enom
uppstår undervis-iproblemeventuellasnedrekrytering. Decial som

sammanhållnavinns medfördelartroligen deuppvägsningen somav
skolan inteobligatoriskaockså rimligt denframstårDet attklasser. som

36Dahllöf1967; 197m.
1972.Lundgren37Dahllöf 1971b;

ochforskningsgenomgången 1993 i EriksonLindblad33 KapitelSe samt av
l993a.Jonsson

1987.39 1979; NyströmArvidson
nivågruppering hänvisning till fort-medföreslår avskaffande att40Man ett av

matematik har lettochi engelskaindividualiserande arbetssättbildning kring
SOU 1992:94,alternativkurssystemetskolorväxande antal övergertill att ett

utveckling-gällerockså orts vadframsteg...storadet hävdassid. 280 och att
sid. 62.Lgr80basisarbetssättarbetsformer och avaven
sådan organisatorisk diffe-videffektivitet skulleoptimera skolans41För att en

Ge-undervisa de eleverna.lärarnanaturligtvis de bästarentiering svagaste
också oftare kant medsvagpresterandeinte baradessaelever är utanattnom

vilket inne-attraktiva,minstdenundervisningen demskolan, tenderar varaav
undervisningsgrup-undvika dessasökerbästa lärarnarisk för debär attstoren

per.
genomgången 1990.Slavin 1987;42Se av

1960.43 Härnqvistbl.a.Se
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skall bidra till påverkaorganisatorisk vägatt SOUenskilda 1993: 85elevers framti-
da utbildningschanser. Kapitel 1I

fråganNär det gäller urval kontra tillval föreligger alltför säl-om en -
lan uppmärksammad målkonflikt mellan fördelarna med det fria valet-
och nackdelarna i form ökad social snedrekrytering. Tillvalsskolanav
lanserades års1957 skolberedning bl.a. därför ansågav urvalatt attman
inte rimmade med odifferentierad obligatorisk skola. Den pedago-en
gisk-psykologiska forskningen ocksåhade visat sådet inte lättatt var

tidigare identifiera begåvadedetrott elevernarattsom man Till-mest
försikten till testinstrument och betyg hade minskat betydligt och skol-
beredningen uttryck för motvilja inför risken skolanger kanskeen att
skulle frånutestänga elever önskad utbildning felaktiga grunder. Till
detta kommer troligen fortfarande månatt skapaman attvar om en yr-
kesutbildning i nionde klass med hög kunde locka tillstatus sigsom
begåvade och studiemotiverade elever. Därutöver prisar tillvaletman

övning i demokrati, självkännedom målinriktning.45ochsom en fastEn
rotad princip i svensk utbildningspolitik har allt sedan grundskolerefor-

varit den enskilde eleven åldernskallatt medmen stigandeta ett ansvar
för sin inlärning utbildningsgång.och

såledesfinnsDet starka skäl vidmakthålla principatt tillvalen om
istället för Samtidigt vårturval. är intryck frågani oftaatt argumenten
varit rätt och inte ställts i relation till nackdelarna tillval.46svaga med
Det är väloch föräldrar fårgott och eleveratt välja studieinriktning,

det är inte särskilt rättvist de barn hamnarmen mot fel därför attsom
deras föräldrar har liten erfarenhet och kunskap utbildningssyste-om

Tillval är utmärkt sättmet. motiveraett föräldrar ochatt elever att enga-
sig i studierna och utbildningsvalen, ocksådet ärgera säkert sättettmen

låta skillnader i utbildningstraditionatt kulturelltoch slåkapital ige-
Vi den gyllene medelvägenattnom. detta dilemmamenar ärut attur

bibehålla successivt växande sektor fria val ien grundskolan,av- men-

44 genomgångenSe i SOU 1961:30,kap. 9-10.
45Argumentet elever skall mökad insikt sinaatt förutsättningar och be-omgränsningar SOU 1961:30,sid. 255 kan tolkas tillvalet skall fyllaattsom encooling-out-mekanism se Clark 1961, dvs. det är ägnat dämpa aspirations-attnivån hos dem skolan betraktas otillräckligt begåvade. På såsom av sättsomtillvalet ocksåkan ha såavlänkande effekt, fördelningen mellanen att teoretis-
ka och praktiska studier frånblir den sida önskvärda jfrstatens Murray 1988.Många ställer sig säkert sådanaavvisande till signaler från skolan till eleverna -de har ofta led i skolans bidrag tillsetts ett människorsom att att accepte-ojämlikheter i livschanser jfr Bowles och Gintisra 1976. För dem som anserskolan bör signaler föratt aspirationsnivåer tillge att studieförutsätt-anpassaningar torde betygssystem i kombinationett med urvalssystem betyd-ett varaligt effektivare tillvalssystem.än ett
45 ocksåDet har funnits inslag cynism i argumenteringen. Skolberedningensav

vikt vid fria valstora ...ettär led i pågåendealltjämtatt demokratiserings-en
SOUprocess 1961:30,sid. övergår255 två sidor tillt.ex. konstate-ettsenarerande att urvalssystemet risken för felbedömning frågatrots i de inträdes-omsökande användes för hänvisning elever till ovanpå grundskolan liggandeavicke-obligatoriska skolor efter elevernas önskan förmågaoch kunna god-synesavgörande principiellatagas invändningar.utan Detta kanske kan sessom ennyttig övning i demokratin har sinaatt gränser.
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1993: 85SOUpåverkar förulsätt-i praktikenformellt ellerför ämnen varkenenbart som
Kapitel 11gymnasievalet.ningarna för

flestadetroligen ha konsekvensergrundskolan skulleUrval i avsom
framstårnegativa urvalsmetodenuppfattas Trots detskulle somsom

nivågrupperingtvå pedagogiskaalternativondaden bästa avomav --
uppdelninginnebär delvisTillvalsmetodeninförs i grundskolan.skäl en

svår motive-därmedsocial bakgrund förefallerefter ocheleverna attav
ef-behöver differentierasär elevernaför uppdelningenskälet attra, om

studielämplighet.ter
nivågruppering i grundskolan är därmed koppla-rörPrinciperna som

tilltroligtvis leder denOrganisationsformDende till varandra: som
där successi-är odifferentierad grundskolasnedrekryteringenminsta en

inverkar möjligheternagörs i ämnen 0.d. intetillval enbart somva
i praktiken. Om,formellt ellervälja gymnasieprogram, varkenfrittatt
begåvnings-nivågruppering för elleranvänds skapaendast attmen om,

undervisningsgrupper bör in elevernaskolan delakunskapshomogena
samtidigt den socialaocheller skulle,basis betyg Detta somprov.av

indelningen effektivminska, även görasnedrekryteringen skulle ut-mer
ifrån homogenaargumentet grupper.om

47 också möjlig invändning principerna skul-Härnqvist l982.EnJfr mot ovan
då tillvalen viktiga ochinte skulle uppfattaföräldrar och eleveratt somvara

åtminstone försig lika mycket. Vi inte det elever-därmed inte trorengagera -därför motiveradeundervisningstid viktig och de skulle säkertallär varana
sådana också tillvalVi skolberedningensinför val.även argument attattmenar

i demokrati för tillval inte avgörandeinnebär nyttig träning talar görsatten
något genomförsför utbildning träning rimligen inte lä-vidare närär som-skarptiärget

43 särskiltskulle förslaget till ökad betygsjakt, där högut-det första ledaFör en
pådrivande eftersom tenderar högrebildade föräldrar skulle de haattvara

införaambitioner för sina barn. andra skulle skolan vissabsoluta För det en
måtträttvisandealdrig bli heltorättvisa eftersom betyg eller kantester ett

bli istudieförutsättningar skulle placerade denanlag. Ett antal elever med goda
tredje rollmindre krävande avdelningen och vice För det skulle skolansversa.

framtidsmöjligheter dela in dem idomare elevernas bättreöver attgenomsom
mindre populär. När föräldrarna iinnebära den därmed bliroch sämre att en

frånfick uppgifter viktig tillstickprovsundersökning rangordna skolans mest
sig för fort-viktig alternativet skilja inte lämparminst kom att eleverut som

föräldrarna sist.studier sista nio. Hela denplats 63 procentsatta satteav av
från redovisas i underlagsrapport KjellResultaten kommer UGU och en som

skrivit för utredningen l-lärnqvist 1993b. det fjärde skulle lä-Härnqvists För
frånockså för föräld-bli impopulära ocheller starkkunna utsättas pressrarna

studieframgång utvisar. Grund-önskar sina barn vad betygenstörre änrar som
sig olustiga inför uppgiftenskollärare i skulle säkert känna placeraattgemen

differentieringen mindre definitivti avdelningar.elever svagare Om ettvar av
utformad tillslag det existerande haden sättet attt.ex. som upp nuom var- två någontvå formelltundervisningsgrupper i blevämnen attutan grupp av-

frånskuren vidare utbildningsmöjligheter skulle naturligtvis alla dessapro--framstå mindreblem betydande.som
49 ocksåkan finnas uttalat skäl föredra tillval, nämligen själv-Det ett attatt
selektion ökad legitimitet utbildningssystemet för den socia-skänker bassom

skiktningen, befordra utbildningsskillnaderla känslan ärattatt ettgenom av
både begåvningsskillnader val.resultat ochav egna
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Övergången 1993:SOU 851l.1.7 till gymnasieskolan
Kapitel 11

framgått våra se främst 7.2.2Som analyser Kapitel 6 och avsnittav
finns betydande inverkan social bakgrund för gymnasievaletdet en av

på betygsnivåer. frånäven för högre tjänste-elever Barn klass Isamma
m.fl. väljer ofta linjerprogrammän teoretiska även vid ganska slät-

många begåvadestrukna betyg medan teoretiskt arbetarbarn väljer yr-
kesutbildning. Som vi kunnat analyserna i Kapitel 9 leder detta tillse av
skillnader i framtida arbetsvillkor nästan undantagslöst är till desom

återskapaförras fördel därmed delvisbidrar gymnasievalen till att-
ojämlika villkor i nästa generation.

övergång påminnerDen sociala selektionen vid till gymnasiet denom
vi finner vid olika ival alternativkurser grundskolan och vi dis-av som

är väsensskilt. odifferentieradkuterat Problemet dock Enovan. gymna-
sieskola är otänkbar principen efter intresse till yrkesinrik-och med val

så måste andra.5°studier fundamental lösningarnatade bli helt Viatt
åtgärderhärkommer begränsa till diskutera möjliga i anslut-att attoss

ning till gymnasievalet.
då någotoch bör skolan göraKan grundskoleelevernas val av gym-

nasieinriktning visstJa, skolan har för valen yrkesinrikt-ett ansvar av
ning studievägledning- och yrkesorienteringssystemet. De valgenom

enskilda individer träffar sig olika intressenyttrarsom som men grun-
förförståelse frånsig tilldar del vilken olika miljöerbarn harstor av

yrkeslivet; vilka yrken eller yrken överhuvud kännertyper tagetav man
till, vilka känner sig främmande inför vilkaoch för-man man genom
äldrar, syskon och kanske sommarjobb har direkt erfarenhet Det ärav.

långtviktig uppgift för skolan möjligt kunna förutfat-motverkaatten
påtade meningar bristoch information vad gäller högre utbildning och

yrkesliv. ingåDärmed borde studie- och yrkesorientering ett natur-som
lig inslag i grundskoleutbildningen. ärDet dock orealistiskt att tro att

ändåinom begränsad tidsram skulle kunna kompensera för denman en
inverkan framför familjallt och vänner har, dvs. överbrygga infor-som
mationsdistansen.

När gällerdet gymnasievalen, studiebegå-skulle riktad insats moten
frånvade barn hem utbildningstradition i syfte dessa barnutan att att

välja teoretiska sådangymnasielinjer kunna effektiv. En selektivtvara
inriktad svårinformation kan emellertid genomföra det före-attvara -

så långtfaller angeläget möjligt inte behandla olika ibarnen skolanatt
påberoende deras sociala bakgrund. Ett alternativ kan läggaattvara ner

begåvadesärskild möda teoretiskt elever utökad informationatt ge en
såledesteoretiska utbildningsvägar skolan försökaskulle rekry-attom -

begåvade studier.51de teoretiskt fortsattabarnen till teoretiskatera

59Differentieringen i gymnasieskolan skulle naturligtvis kunna skjutas upp ge-
förlängning år,grundskolan till tio eller kanske vilketelva möjligennom en av

skulle kunna minska den sociala snedrekryteringen. förlängningEn skol-av
plikten utreds för inomnärvarande Utbildningsdepartementet.
51Här kan naturligtvis tänka sig företrädare för gymnasieskolansattman pro-

ståkan för rekryteringen.gram
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SOU 1993: 85åtgärder, överytterligare allamöjligen tänka sigkanMan t.ex. att ge
Kapitel 11gymnasiet infor-fritt till ochbetygsmedelvärde valvisst ett garanteratett

också påtala universitetsför-fördelarna medkanskedem detta;ommera
verkningsfulltskulle kunnalinjer. Vadberedande mer voresom vara

störreinte informerade ävenskolan bara ettutan tog genomansvarom
råda skulleinför fortsatt utbildning. Dettaaktivt barnen deras valatt av

begåvade vil-för barn arbetarklassen,framför allt kunna betydelse ur
råddessjälvförtroende de aktivtsjälva störreka kanske skulle ett om

Ävengymnasiestudier. föräldrar skulle kunnavälja teoretiska derasatt
ocksåsådan rådgivning.påverkas kunnabästa fall skulle denIav en
därförpraktiska gymnasielinjerna lämpadepositiva effekter för de om

frånråddes övresöka dit gäller den medelklas-elever vad barnenatt -
sig ha bättre omdöme ochdock föräldrarnakan anta att ansersen man

studievägledareinsikt än lärare och
rådmålkonflikt gäller tillFör gymnasierna finns inneboende vaden

efter eftersom skolorna har goda skälinför valet grundskolan,eleverna
begåvade sinaintresserade till samtligaförsöka rekrytera och eleveratt

svårt förprogramstudieinriktningar. gör det skolan kon-Detta att
både begåvningråda enpraktisk teoretiskelever med ochsekvent van-

kombinationlig välja teoretisk studieinriktning.att en

Övergången högskolan1l.l.8 till

gymnasie-Kapitel 6 och visade vi det bland elever medI 7 att samma
frånbetygsnivå utbildningsmässigtbakgrund och är större andel ochen

sökersocioekonomiskt privilegierade hem in till högskolan. Välsom
där väljer i genomsnitt längre och prestigefyllda utbildningar.de mer
Även sociala snedrekryteringen skulle minskas iden kunna under-om

ändå bestå.liggande skolformer del Vi börskulle denna dennotera att
är mindre än sociala selektion redan ägt deñnitivtden som rum, men

ocksåoväsentlig. refererade i avsnitt 3.2.10,inte Vissa studier, tyder
ökar över tid.denatt

då gymnasisterna införVilka överväganden gör valet börja jobbaatt
Tillgångenfortsätta studera respektive utbildningsplat-eller arbeten

naturligtvis väsentlig,är liksom bedömningar det privatekonomi-ser av
bådeutfallet olika alternativ, sikt under studietidenska kort ochav

lång sikt. Eftersom ekonomiska insatserna, i form studiekostnaderde av
ålder, mångajämförda intäkter,med alternativa ökar vid gör ock-denna

så påbörjabedömning risker följerde med högre studier.attav somen
Den sociala snedrekryteringen till högskolan troligen delvis hänfö-kan

till dessa risker, liksom till privatekonomiska utfalletdetatt attras
kort sikt, skiljer sig mellan olika ekonomiska förutsättningar.barn med

52 påverkahävda skolorna aktivt bör försöka barnens val gymnasie-Att att av
linje naturligtvis kontroversiellt. skulle ställas skolansStora kravär perso-

både med civilkuragenal, avseende och omdöme. En omfattande debattgott
vilken styrninggrad yrkesvalslärare, övriga lärare och SYO-om av som

fårkonsulenter i har förts i anslutning till studie-ämbetet och yrkes-utöva
någonorienteringen. finnsDet knappast självklart bästa omfattning skolansav

råd till eleverna.
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1993:SOU 85från fårvälbärgade troligtvis stödberor barn hemDetta att mer mer
11Kapitelhemifrån t.ex.direkt ekonomiskt, i form bostad och för-eller kanav

följermöjligheter de kostnaderväntas ha större klara deatt av som om
studier.53 våra imisslyckas i sina Förutom detta tyder analyserskulle

på7.2.2 utbildningstradition föräldrarnas förtrogen-avsnitt ochelleratt
påtaglighögskolesystemet existerarhet med betyder mycket, dvs. det en

högskolenivå.påinformationsdistans
frågor dimensionering,avsnitt 11.2 nedan kommer geografiskI om

högre studier diskuteras,spridning urval till och i avsnittattsamtav
11.3 studiestödets potential för minska socialabehandlas den sned-att
rekryteringen. följande skall vi beröra självaI det endast kort valet av
högskoleutbildning ofta görs gymnasietiden.undersom

Även gymnasietiden skolan för yrkes- och studievägled-under svarar
frånskillnad funktion ining. Till motsvarande grundskolan, kan man

utgå från information högre utbildning i större utsträckning kanatt om
tillägnas gymnasieeleverna själva sätter sig in i informations-attgenom

två dåfinnsmaterial Det dock principiellt viktiga tidpunkter sko-m.m.
aktivt bör för vägledning. är införlan Den varje val inrikt-svara ena av

måsteningkurs e.d. inom gymnasiet här för möjlig-konsekvenserna-
fritt välja högskoleutbildning tydligt markeras.heterna Den andraatt

tidpunkten naturligtvis inför högskolan,är till dvs. huvudsakligenvalet
Återigenpåterminenunder sista gymnasiet. bör gymnasieskolorna ak-

också rådainformerativt eleverna, kanske dem med goda studieförut-
sättningar vidare till högre utbildning. Emellertid befogatdetatt vore

frånhär aktiv rekrytering studenter universitet ochatt se mer av en av
låghögskolor. har länge varit förbisett givitsDetta eller prioriteten

student.kårerna.t.ex. bästden i praktiken ibland sköttsattgenom av
också ingåborde kunna naturlig del i gymnasieskolansDet sistasom en

årskurs fårelever göra studiebesök vid högskolorde och universitetatt
medär naturligt studieinriktningdet tanke deras fortsät-deattsom

vid; även här högre utbildningsanstalterborde bidra med ekonomi-ter
ska resurser.

ändå sådana åtgärderSammantaget vi inte kan minska dentror att so-
ciala snedrekryteringen än obetydligt de existerar i varierandemer -

ytterligaregrad redan kanske kan satsningar bidra till attnu men en-
del informationsdistansen överbryggas. förbättrad informationEnav

ocksåtorde ha generellt verkande positiva effekter.

11.2 utbildning: utbud, organisation,Högre urval

påverkaMöjligheterna högskoleutbildningvalet ligger delvis,att av som
påverkabehandlats i förra avsnittet, i gymnasisternas val det är där-att -

fråga förmed enskilda gymnasieskolor, universitet och huögskolor.en
frånTraditionellt har sida haftstatsmakternas andra förmedelsett man

påverka rekryteringen till högre studier. Det gäller dimensio neringenatt

53 många frånResonemanget gäller i genomsnitt barn tjänstemannahem räk--något från ingåendeinte med ekonomiskt stöd föräldrarna. Ettnar mer resone-
med exempel redovisas i Erikson och Jonsson l993b.mang
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SOU 1993: 85geografiskaoch den spridningen högre utbildningen,den den organi-av
Kapitel 11satoriska utformningen högskolan, tillträdesbestämmelser ochsamtav

Frånantagningssystem. tid till förhoppningarhar rätt knu-storaannan
sådana åtgärdertits till bidra till minskningkunnat den socialaatt en av

snedrekryteringen till högre studier. Vi diskuterar dem i och ord-tur
ning nedan.

ll.2.l Dimensionering högre utbildningav

Ett de tillgängliga utbildningspolitiska instrumenten är dimen-mestav
år framstårsioneringen högskolesektorn. I dag, 1993, det sär-av som en

åtgärd då efterfråganskilt lockande högre utbildning vida överstiger
tillgången på dåutbildningsplatser mångaoch alternativet för ungdomar
är arbetslöshet. Det är spridd uppfattning expansion högreatten en av

ocksåutbildning medför social utjämning i rekryteringen. är,Dettaen
vi för tidigare, inte alls säkert. ñnnsDet visserligenargumenteratsom

socialsamband mellan bakgrund och betyg, det innebär inteett attmen
sänkta betygskrav automatiskt skulle verka socialt utjämnandet.ex. -

påbl.a. beror inskrivningen vid övergåhögskolan benägenheten att
någottill högre studier vid givet betyg, vi tidigare varierarett settsom

sociala semellan klasser avsnitt 6.4 och 7.2.2; jämför diskussionensamt
i 1.2.2.avsnitt

Två de analyser vi genomfört förtalar expansion högreatt ut-av en av
bildning inte leder våratill minskad social snedrekrytering. I tidsserie-

över variationenanalyser i den sociala avsnittsnedrekryteringen 8.5
visar sig den totala dimensioneringen realskola eller gymnasium inteav

utjämningen.54kunna förklara den sociala I den internationella studie
social snedrekrytering refererades i avsnitt 10.3, uppvisar samtli-av som

påtagligländer analyseras expansion utbildningsni-trettonga som en av
Ändåvåer utöver den obligatoriska. är tvådet bara i dessa länderav -

Sverige och Holland social utjämning övergångi till högresom en ut--
bildning registreras.kan

Det tycks sammanfattningsvis någonknappast finnas automatik i rela-
tionen mellan expansion social ändåoch utjämning. En expansion kan

vissaunder omständigheter tänkas tillleda minskad social snedrekry-en
Vårtering. jämförelse U.S.A. avsnitt 10.2med visar den socialaatt

snedrekryteringen där är mycket lik den i Sverige, och vi tolkade preli-
minärt stöddetta för tanken utbildningssystemetdet öppna iattsom
U.S.A. motverkar störrede ojämlikheter råderi levnadsvillkor där.som

avsnitt 8.3.1I redovisar vi analys möjliga effekteren av av en expan-
sion i början 1990-talet påi Sverige, vilken tyder viss, ehuruattav en
troligen rätt obetydlig. utjämning skulle äga Låtvid expansion.rum en

slåförst fast ärdet mycket komplicerat simulera expansionatt attoss en
det högre utbildningsväsendet för siguttala eventuella effekterattav om

för den sociala snedrekryteringen. Vi inte individer skul-vet om samma

54 Slutsatsen inte odiskutabel eftersomär flera bakgrundsfaktorer ökarsom
trendmässigt tidsperioden övergångBNP,över reallöner, till gymnasiestudier
är högt korrelerade.
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SOU 1993: 85och sökt utbild-intagningspoäng desökt vid andra intele sammaom
Kapitel 11tidsskäl måst förenkladningar. Vi nöja medhar dessutom oss enav

år 1991fördelningen sökte,över den sociala demanalys mensomav
universitetsutbildning 120traditionell poäng ellerinte kom in, en

hålla ansökte till.mer isär vilka specifika linjer de Resultatenattutan
något minskad social snedrek-expansion skulle leda tillvisar att en en

mindre fram-rytering sökanden in. Samma resultatalla togs menom -
erhåller inskränker fiktiva intagningen till demträdande vi när vi den-

respektive 3.53.0 eller högre medelbetyg i gymnasiet, ellerhadesom
också till resultathögre vi i analyser tagit hänsyn eventuellahar dessa

frågapå högskoleprovet. inte starka effekter,I det hela är detstora om
ändåvilket gör resultaten bör tolkas försiktigt. Det tycks deatt som om

hårda gällerinternationellt relativt restriktionernuvarande sett som--
förfångnågotintagningen högre studier i Sverige är till för barntill mer

från arbetarhem.
ärSom instrument minska sociala snedrekryteringendenett att en

i situation, änexpansion högskolan troligen verkningsfull dagens omav
åtgärdutbildningspolitisk förde-inte särskilt effektiv. Som har den dock

eftersominte särskilt äventyrlig den skulle kunnalen attav vara ge-nu
upprätthållande förkunskapskrav.nomföras rätt högamed av

Ökad högre utbildning11.2.2 geografisk spridning av

optimistisktbörjan 1970-talet fanns antagande ökadI attav en om en
spridning utbildning skulle minskageograñsk högre kunna denav so-

ciala snedrekryteringen. Dels arbetarbarnantog attman mervar av-
ståndskänsliga frånän tjänstemannabarn universi-dvs. de avstod mer-

långt.avståndet studieortentetsstudier till Dels förmodadeom var man
påverkas därförsnedrekryteringen det i regioner till vilkenskulleatt att

från förfördeladeutbildningen spreds fanns fler barn sociala grupper -
övergångdärför ökad till högre studier i regio-skulle totalt dessasetten

påskevheten riksplanet.kunna minska den socialaner
högskoleetableringarUtredningens studie effekten för socialaavav

övergångskillnader i till finnsuniversitetsutbildning presenterad i av-
8.3.4.55 Våra någrasnitt där, effekterslutsatser är den ökadeatt av geo-

grafiska spridningen högre för sociala snedrekryte-utbildning denav
ringen inte registreras, inte förväntas. gäller,kan kanske heller Analysen

det finns jämför-tidigare, traditionell universitetsutbildning ingensom
årstatistik för rekryteringen högskoleutbildning förebar till kortare

1977.
tvåförefaller finnas skäl förväntade effekten inteDet till denatt upp-

träder. För det första har snedrekryteringen bland dem vuxit uppsom
på de där högskolor 1970-talet inte minskatetablerats underorter nya

Östersund.analyserna Luleågäller Linköping, och Inte heller har de
nå-förändrats i relation till dem växte i jämförbara därortersom upp

Örnskölds-Skellefteåhögskola inte etablerades Helsingborg, ochgon
55 Underlagsrapporten l993b i EriksonDryler och Jonssonpresenteras av
l993a.
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på avståndskänsligheten SOU 1993: 85vik. Detta tyder faktiskt skiljer sigendastatt
Kapitelockså 11obetydligt socialamellan slutsats finner stöd igrupper, en som

övergång redovisadanalysen till realskola i avsnitt 7.3.1. Som viav no-
förhållandettidigare,terade kan detta inte till intäkt för gällertas att

studielånenunder förändrade villkor: försämras eller fördelningenom
ekonomiskade i befolkningen blir ojämnare kan hän-detav resurserna

påbörjamöjligheternada universitetsstudier minskar föratt att mest
från lägre långtbarn arbetar- och tjänstemannahem växersom upp

ifrån närmaste högskoleort.
För inte ökadedet andra har den geografiska spridningen högre ut-av

påverkabildning den riksnivå.kunnat sociala snedrekryteringen Det-
pådelvis snedrekryteringenberor inte förändrats just denta att ort

där utbildningen etablerades, delvis regionerde berörts be-att som
folkningsmässigt väger lätt i relation till riksgenomsnittet. Resultaten be-

också på någondock stark generellt rekryterande effekt inte kanattror
etableringen med undantag för Växjö,Karlstad ochnoteras samtav

socialaden strukturen inte skiljer sig särskilt mycket mellan regio-att
innebärDetta potentialen är liten för minska socialadenatt attnerna.

snedrekryteringen till högre studier ökad geografisk spridninggenom av
måste sådanhögskoleutbildning. Det understrykas spridning medatt en

sannolikhet har invånarnaantal positiva förkonsekvenser i destor ett
berörs,regioner bl.a. möjlighet till kompetensutveckling förattsom ge

ocksåyrkesaktiva. Det kan tänkas vi skulle funnit social utjäm-att en
övergångenning i till kortare högskoleutbildningar effektsom en av

ökad regional spridning årvi kunnat analysera dessa före 1977. Somom
måste ändåär videt konstatera ökad utlokalisering högsko-attnu en av

lor inte kan försvaras med hänvisning till den skulle tillleda soci-att en
alt jämnare fördelning högre utbildning, tolkad traditionellaav som
universitetsstudier.

11.2.3 Införandet och högskoleutbildningarexpansionen kortareav

Som led i den rullande reformplanen för utbildningsväsendesvensktett
genomfördes århögskolereform 1977. intentionEn underlättaatten var
för genomgåttdem påbörjakortare gymnasielinjer eftergymnasi-attsom

utbildning,al än mindre omfattning än de längre universitets-om av en
utbildningarna. nåMedlen för bl.a. ytterligare liberalise-dettaatt attvar

tillträdesbestämmelserna och via antagningssystemet verka för attra
även andra erfarenheter än studentexamenmotsvarande blev kvalifice-
rande för högskolestudier se avsnitt.nästa Den potentiellt största för-
ändringen dock integrationen all post-gymnasial utbildning i denvar av

högskolan och inrättandet antal högskoleutbild-kortareettnya av nya
ningar. De förra utbildningarna inkluderar sjuksköterskor, fritidspeda-

låg-förskollärare, och mellanstadielärare, laboratorieassistentergoger,
m.fl. Av de är det framför allt teknikerutbildningarna vid desenare yr-
kestekniska högskolorna YTH är värda att notera.som
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1993: 85SOUMålet yrkesinriktad hög-expansionen kortareför införandet och av
Kapitel I 1ökning kvalificeradeskoleutbildning främst generell den ar-avvar en

sociala snedrekryteringen skullebetskraften. Vi dock denkan anta att
tvåpåverkas minska mättsätt. För det första borde denkunna som

någonövergång utbildning. För skulle detpost-gymnasial det andratill
så iavlänkningseffekt, ungdomarfinnas socialt skevkunna att somen

högskoleutbildning tradi-kort skulle valtavsaknad alternativet enav
från lik-oftare arbetarhem ochtionell universitetsutbildning kommer

ñnna ökningfall skulle vi faktiskt dennande bakgrund. I detta en av so-
jfrtraditionell universitetsutbildning dis-snedrekryteringen tillciala

8.1.2.kussionen i avsnitt
är 1977 genomföra detaljeradetyvärr inte för perioden föreDet att

påpå offentligutredningsmaterial byggerproblemet deanalyser somav
flera post-gymnasiala utbildningarutbildningsstatistik, eftersom kortare

då. från urvalsundersökningar dock använ-inte registrerades kanData
frågan, vi gjort i över förändringenför belysa vilket analysernadas att av

tidsperspektiv.snedrekryteringen Där finner visociala i längreden ett
post-gymnasialaför sociala snedrekryteringen tillinga belägg denatt

1980-talen.571970-studier minskat ochunder
frånvi förändringen 1977 ochSamtidigt visar det sig när studerar

framåt rekryteringen till korta högskoleut-i högskolematerialet, deatt
varför vi finnabildningarna är socialt jämnare än till de längre, borde

utjämning när relativa andelen studenter de kortaden ut-tarsomen
förväntade effekt skulle upphävasbildningarna ökar. Denna kunna av

medförasocialt avlänkningseffekt, vilken skulle snedrekryte-skev atten
Vi ñnnerringen till längre högskoleutbildningar ökade under perioden.

sådan uni-effekt, den sociala snedrekryteringen till längreingen utan
varit konstant perioden 1973-versitetsutbildning förefaller ha underatt

högskoleutbildningarna för be-90. Kanske expansionen de kortaavvar
utjärrmande effekten för för det skullegränsad och den attsvag vara

urvalsundersökninglimöjligt registrera utjämningatt en en
Vår något expansionförsiktiga slutsats är ytterligare kortareatt en av

nå gått påsyfte yrkeslinjerhögskoleutbildningar i dematt som gymna-
övergångtroligen till minskad snedrekrytering räknat tillsiet leder som

någon post-gymnasial utbildning; möjligen den expansion ägthar som
också1977 haft utjämnande effekt, är troligensedan denrum en men

svag.
sätt främja rekryteringen till post-gymnasialaEtt den totalaatt stu-

också för minska socialadier, den snedrekryteringen till dennaattmen
nivå, tydliga kopplingar yrkesutbildning ikan skapa mellanattvara
gymnasiet högskoleutbildningarna. yrkesutbildningaroch de kortare De

gymnasienivå övergången såle-har den högsta till högskolan ärsom
vårdlinjen övergångendär främst till sjuksköterskeutbildningdes sker

underhållsteknisk bådadriftteknikerlinjeoch drift- och linje i fallen-
kan högskoleutbildningarna betraktas naturliga fortsättningarsom

56Erikson och l993b.Jonsson
57 Denna slutsats grundas dock relativt litet observationer, vilketantalett

små förändringar litenhar chans uppmärksammas.gör att att
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SOU 1993: 85gymnasieutbildningen. förefallerDet möjligt skapa dennaatt typ av
Kapitel IIkopplingar även för andra gymnasielinjer.

Vi bör observera, i linje med avlänkning, attresonemangen ovan om
på såda-effekten rekryteringen till de längre högskoleutbildningarna av

åtgärder svårbedömd.är finns viss risk socialaDet den selek-attna en
studiebegåvade fråntionen till dem ökar därför fler barn arbetarhematt

väljaskulle lockas yrkesutbildningar än teoretisk inriktningatt snarare
på gymnasiet.

Tillträdesbestämmelser11.2.4 och antagningssystem

dåVilka möjligheter finnsandra det med organisatoriska medelatt ut-
jämna den skeva sociala fördelningen till högre studier Beprövade ad-
ministrativa rör bestämmelser be-metoder tillträde till högskolanom
hörighetsregler vilkaantagningssystemet meriter är viktigasamt som
för antagningurval; kvotgruppernas storlek. De regler varit in-som av

iför utredningen är de successivt allt liberalare inträdeskraventresse
påbörja pågåttför universitetsstudier, utveckling rätt längeatt en som

frånaccelererade 1960-talets början; iioch den ökade vikten vidsom
övergångerfarenhet utanför skolsystemet för till högre studier, främst i

årform 1969den kvot med början in grundval arbets-togsav som av
årlivserfarenhet; iii 198182den därefter stärkta ställningen för di-

rektövergångar från årgymnasiebetyg; iv 1991den starkt höjda kvo-
påefter resultat högskoleprovet.ten antassom

då någotFinner vi tyder förändringar i antagningssystemattsom
behörighetskravoch lett till minskad eller ökadkanske social sned-- -

Vårarekrytering resultat presenterade i avsnitt 8.3.3 tyder samman-- -
åtgärderna någon sådanfattningsvis inte haft konsekvens generelltatt

effekter bådeviDe kunnat registrera minskning och ökningsett. av
snedrekryteringen har gällt enskilda utbildningar och de avklingathar
efter ganska kort tid.en

successivt införda iVarken lättnader tillträdesreglerna föränd-eller
ringen arbetslivserfarenhetstörre vikt såledestycks ha haftmot en av
någon påverkanmärkbar eller varaktig sociala snedrekryteringenden
till traditionella universitetsutbildningar. förändring störreDen mot ett

direktövergångarinslag 1982genomfördes verkar inte heller haav som
någon sådanhaft fråganbetydelse. Precis för de kortare högsko-som om

leutbildningarna, diskuterad hållamåste vi emellertid i minnet attovan,
svårtärdet mycket urskilja effekter specifika reformer, specielltatt av

eftersom ofta intedessa verkar över i form mindre för-utannatten av
år.58ändringar under raden av

då högskoleprovetsKan ökade vikt vid intagningen leda till minskad
social snedrekrytering Troligen inte. Sambandet mellan social bak-
53 Den sociala snedrekryteringens konstans under 1970- och 1980-talet skulle

ocksåteoretiskt kunna funktion motverkande tendenser. Somsett vara en av
skulle dennämnts kunna reflektera avlänkningseffekt expansionent.ex. en av

kortare högskoleutbildningar fårsamtidigt viverkar utjäm-av som som en
ningseffekt förändringar i tillträde antagningssystem.och Särskilt sannoliktav

ändåförefaller intedet vara.
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1993: 85något SOUpå ärgrund resultat högskoleprovet visserligen lägre än mel-och
Kapitel 11är intesocial bakgrund och gymnasiebetyg, skillnadenlan stor.men

vår fortsatta göras.Här bör dock, enligt uppfattning, studier Utredning-
högskoleprovet i högrevisar nämligen grad barnresultat att tas avens

från studievan samtidigt dessa oftarehembakgrund tar provetmer som
gånger, vilket förbättra provresultaten.upprepade tenderar att

våraSlutligen betyder resultat inte antagningsregler inte haratt m.m.
någon påpotentiell inverkan sociala snedrekryteringen. Sverigeden I

ändå vikt ihar förändringar i relativa meritvärde-betygenstrots t.ex.-
objektiva urvalskriterier länge dominerat.ringen sedan Mycket talar-
övergångför till individuell prövning alternativaoch urvalsmeto-att en

någotexempelvis i form slags låmplighetstest, skulle kunna ökader, av
på universitetsnivå jfr 8.3.3.den sociala skevheten avsnitt

1 1.3 Studiestöd

någon form finansiellt studiestöd bidraga tillAtt studenterattgenom av
högskolestudier lågkunna genomföra sina tillskall kostnad haren se-

lång försökadan tid varit etablerat sätt för statsmakterna ökaatt anta-en
högre Ge-let utbildade och minska den sociala snedrekryteringen.att

nomförda studier i avsnitt 8.3.2 för strateginrapporterade talar att- -
åtminstone någon framgångsrik. Såledestill varitdel Reuterberganser

Svenssonoch i specialrapport för utredningen de kunnat identi-atten
ñera studiemedelsrekryterade i hög utsträck-studenter och dessaatt

från socialgrupper.59ning lägrekom
vår någontidsserieanalys fann viI andelen studenter erhöllatt som

påverkadeform finansiellt stöd sociala snedrekryteringendenav -
sådantfler ñck stöd, lägredesto blev snedrekryteringen. Vidaresom

ocksåtycks studiehjälpen gymnasietiden vissunder ha socialt utjäm-en
effekt,nande även underlaget för denna är bräckligare. Sam-slutsatsom

manfattningsvis finns det indikationer statligt studiestöd generelltatt
både verkar allmänt rekryterande socialt utjämnande.ochsett

dåVilken utformning bör förstudiestödssystem ha effek-ett att vara
tivt i meningen ärden det totalt rekryterande ochatt uppmuntrar stu-
diebegåvningar frånäven hemmiljöermindre studievana söka sig tillatt
högre studier Det sannolikt effektiva för det syftetmest ettsenare vore
selektivt studiemedelssystem, vilket i likhet med flesta liknandedock de

områdetinom sociala t.ex. förefallerdet ha nackdelarsystem storaoss
vidare.6°och vi därför inte kommer diskutera övrigtI skall viattsom

59SeReuterberg och 1992 avsnittSvensson och 8.3.2.
50 sådantsocialtFörutom stigmatiserande innebär omfat-att ett systernvara en
tande prövnings- och till bidragsfuskkontrollapparat, och kan leda eller spri-

sådant. ocksådandet Ett selektivt orättvist för demärmyter systemav om som
frånkommer icke bidragsberättigade familjer, föräldrar inte bered-ärmen vars

finansierada barnens högskolestudier.att
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SOU 1993:föra frågan, 85här enbart principiellt dvs. vi behandlarett resonemang om
frågor återbetalningssysteminga m.m.61 Kapitel 11tekniska om

rekryterande studiemedelssystemEtt bör naturligtvis generöst.vara
lågär troligtDet bidrag och förväntad skuldsättning lederatt stora en

nivåntill liten social snedrekrytering. Om totala studiemed-denen
på,len inte är tillräcklig för leva ökar föräldraberoendet.det Alter-att

till föräldrastöd ärnativet förvärvsarbete studietiden,under vilket kan
medföra mindre effektiva studier förlängningen,och, i ökad risk fören

Bådestudiemisslyckande. ökat behov föräldrastöd ökadochett ett av en
risk för studiemisslyckande kan förväntas leda till ökad snedrek-ett en
rytering.

årUnder har det hävdats det är angeläget utbildnings-att attsenare
premien ökar, vill sägadet det bli lönsamtborde investera iatt attmer
utbildning. Ekonomikommissionen, hävdarbland andra, detta och skri-

också Lönedifferenser är viktigt incitament till produktivaatt ettver
humankapita1.52investeringar i Som vi har för tidigareargumenterat

avsnitt 8.6 är ökade löneskillnader dock tvivelaktig metod höjaatten
det totala humankapitalet i riket, eftersom den sannolikt längre sikt
leder till ökad snedrekrytering därmedoch till minskad effektivi-en en

våri utnyttjandet samlade intellektuella potential.tet av
tvåUtbildningspremien bestäms främst ifaktorer, kostnadernaav

för studierna iioch löneskillnaderna mellan skilda utbildningsgrup-
bådaOm vi såledesfaktorerna är manipulerbara skulle viantar attper.

åstadkommakunna tvåutbildningspremie väga deattsamma genom
Såvittfaktorerna påvarandra. vi bedömakan skulle effekterna denmot

sociala snedrekryteringen bli olika vid skilda avvägningar. Vi kan anta
ungdomars beslut vidareutbilda sig i väsentlig utsträckningatt attom

påverkas hur bedömer utbildningspremiende Det är emel-storav vara.
lertid troligt ungdomar med olika social bakgrund bedömer värdetatt

påutbildningspremie påskilda sätt beroende just avvägning-av samma
löneutfall.63mellan studiekostnader och Om given utbildnings-en en

premie i det fallet följer höga studiekostnader och hög lön förena av en
dem längremed utbildning, lågamedan den i det falletandra följer av
studiekostnader och sämre löneutfall, är det troligt den i detett att sena-

framstårfallet relativt frånattraktiv för ungdomar lägrere som mer so-
cialgrupper än i förra.det Vi bör därför vänta snedrekryteringenattoss

småblir större i situation med studiebidrag och löneskillnaderstoraen
förhållanden.än under omvända

51Studiebidragssystemet har nyligen behandlats DsBröms 1992:123 ochav av
Studiestödsberedningen 1993.
52 ocksåSOU 1993:16,sid. 137. Se Henreksson 1992; 1993. kommissionenSom
framhåller det, inkomstpolitik,är endast lönerna inom den offentliga sek-utan

påverkakan direkt. Man föreställer sig decentraliseradtorn statensom att en
lönebildning skulle leda till lägre ungdomslöner och skarpare ökning lö-en av

under yrkeslivet. såVarför det skulle bli förblir dock oklart. fören-Hurnerna
måletligt höja lönerna för de högutbildade med regeringensatt är strävan att

kraftigt öka antalet ocksåmed högre utbildning kanske behöver diskuteras, de
två målen svåra nåkan samtidigt.attvara
53 EriksonSe och Jonsson 1993b.
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SOU 1993: 85sådant utfall vid olika avvägningarSkälet till vi väntar mel-att ettoss
Kapitel IIlöneskillnader är ungdomar med olika bak-lan studiekostnader och att

ekonomiska risk investering itroligtvis värderar dengrund stu-som en
pådier skilda sätt. bättre ekonomin år i föräldrahemmet destoutgör Ju

bedömer sannolikt ekonomiska ris-mindre problematisk denattman
är. föräld-studiemisslyckande Vi kan kanske detken ett attse somav

ocksåvärde,raekonomin utgör försäkring varierande det ärav menen
möjligt ekonomiska villkor uppväxttiden tillvarierande under lederatt

förhållningssätt till ekonomiskt risktagande.olika
Studiekostnader löneskillnader är dock inte oberoendeoch varand-av

fått gåtteftersom den lön de studerande kunde ha de utra, om ar-
för bör inräknas i studiekostnaderna.betsmarknaden i stället studeraatt

Ekonomikommissionen för är fördelaktigt in-detargumenterar att om
såöver livet fördelas inkomsterna i ungdomen är relativtkomsterna att

låga påtagligt yrkeslivet. Sådanaför öka under livslöneproñ-sedanatt
lågaler skulle innebära relativt studiekostnader, eftersom alternativet

lågatill fortsatt utbildning skulle ganska inkomster under motsvaran-ge
fårhögre utbildningde tidsperiod. Om sedan de med betydligt snab-en

ocksålöneökning än skulle utbildningspremien blibare andra ganska
våraJfr 9.hög. i Kapitelresultat

påverkaProblemet försöka utbildningspremien via löneskill-med att
löneutveckling ännader och de direkta studiekostnader-snarare genom

är statsmakterna knappast kan kontrollera lönerna ekonomerattna -
förespråkar inkomstpolitik. Därigenom är generös studieñnansieringen

lågaeffektivare metod säkra studiekostnader och hög utbild-atten en
påverka lönesättningenåö Vårsökaningspremie än bedömning äratt

också, framgått, från statsmakternas sida önskar höjaattsom om man
ärutbildningspremien det snedrekryteringsperspektiv bättreklartettur

åstadkomma denna höjning sänka utbildningskostnadernaatt attgenom
än försöka höja lönerna för de högutbildade. alternativDettaattgenom

också på någrafördelen, förutom inte inhar leda inkomstpolitiskaatt
äventyr, förenligt med försöka öka andelen högutbildade iatt attvara
befolkningen.

Övrig11.4 utbildningspolitik

Förskolall.4.l strategi för jämlikheten-

En del den sociala snedrekryteringen till högre studier verkarstor attav
grundläggas tidigt, troligen via föräldrarnas överföring kunskaper ochav
värderingar till barnen. Därför är det rimlig förskolantanke skul-atten

54Vi tänker jämförelsen mellan ungdomar med studieförut-görsattoss samma
såsättningar risken för studiemisslyckande likaäratt ett stor.

65SOU sid.1993:16, 133.
56 specielltDetta gäller akademikerna har marknaden sig, vilketnär emot var
fallet jfrunder 1970-talet Edin och Holmlund 1993. Detta kan mycket väl
komma antalet högskoleutbildade ökar snabbare antaletänatt upprepas om
jobb med motsvarande kvaliñkationskrav.
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frånkunna medföra barn skilda fåruppväxtmiljöer SOU 1993: 85att likartademer
miljömässiga betingelser. Förr tolkades skillnaderna i Kapitel I Ikultu-termer av
rell deprivation, dvs. det existerar torftiga intellektuellaatt miljöer.
Idag tänker sig språkligden kryddanatt och intel-man extrasnarare av
lektuell stimulans och träning välutbildade föräldrar kan skullesom ge,
kunna överföras också i daghem och deltidsförskolor.

årsRedan 1940 sågSkolutredning utbyggnaden barnomsorgenav som
viktigt förmedel minska denett sociala snedrekryteringen.att Man un-

derströk vikten ... barn ifrågavarandemedatt mind-synpunktav en ur
hemmiljö beredas tillfälle åtminstonetillbringa någonre gynnsam att

del dagen i utvecklingsfrämjande miljö.67 Lösningen, enligtav en ut-
redningen, skolorganisationen fullständigasatt inrättandetvar genom

skolor ... där förskolåldernbarn i under lek och andraav sysselsätt-
ningar kunna planmässiga övningar, syftande till bortarbeta häm-att
ningar olika slag, skärpa iakttagelseförmåga,deras vidga deras före-av
ställningskrets, rikta ordförråd,deras utveckla deras omdömesförmåga

socialt infogaoch dem i samhällsgemenskapen.68
I det inflytelserika politiskamest för Sveriges utvecklingprogrammet

under 1970-talet det socialdemokratiska Jämlikhetsprogrammet som-
lades fram Alva Myrdal inför partikongressen slås1969 det fastav att-
utbildning är viktigastedeett medlen förändra samhället i rikt-av att
ning ökad jämlikhet Tre strategier,mot inbördes vikt,utan presente-

förskolans utbyggnad, förändringar skolans inre arbete,ras: av samt vux-
enutbildningen. Genom expansion förskolan det barnen antas attav
från olika samhällsklasser och studievana miljöer kan jäm-ges en mer
förbar i ungdomsskolan den jämlikastart socialisationen utsträcks i-
tiden till omfatta även år.barn mellan 1-6 Tankegångarnaatt förekom-

också än i årsnedtonad form i 1968 bamstugeutredningmmer om I- -
den utsträckning bakom utbyggd barnomsorgargumenten påvilaren
föreställningen fårbarn lika startvillkoratt i grundskolan kanmer man,

vi, betrakta förskolan utbildningspolitiskt instrument.menar ettsom
I studie har vi sammanfattat tidigareseparat analyser daghem-en av

eventuella inverkan på bl.a. barns intellektuella utveckling.mens Vi
ocksåhar genomfört analys tiden ihur daghem respektive deltids-en av

förskola påverkarlekskola sannolikheten välja teoretiska gymnasie-att
frånlinjer för barn olika social bakgrund. Tidigare studier, även inter-

nationella, visar vistelse daghem småatt bara har effekter barns
utveckling undantag är möjligen riktade insatser frånbarnmot spe--
ciellt miljöer, därutsatta tenderar de positiva effekternamen att av-

någraklinga efter år. Våra resultat stöder i denna slutsats. Vistort sett
finner dock, intressant pojkar gått iatt daghem och deltidsför-nog, som
skola tenderar välja teoretiskaatt gymnasielinjer i högre utsträckning än

67SOU 1944:20,sid. 101.
63SOU 1944:20,sid. 102.
69SAP 1969.
70SOU 1972:27,Kap.
7 Jonsson 1993c i Erikson och Jonsson 1993a.
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1993: 85SOUuppträderkompenserande,inte socialtär dockeffekt utanDennaandra.
11Kapitelfrån hemmiljöer.olikapojkarför

på resultatenväxlaralltförinte skall dra stu-vi storaTrots att nog -
verkar detvanskligteffekter äreventuelladiet daghemmens osan-av -

finnsolikheterreducera deskulle kunnanolikt barnomsorgen somatt
försko-Delvis dettafrån berorolika hembakgrund. attmellan barn

påpå intedaghemdelvis vistelsetjänstemän,utnyttjasfrämstlan attav
familjebakgrund.förmår häva betydelsen av

lärarkårpedagogik,läroplaner,miljö:inre betyg,11.4.2 Skolans

ingåendepå våra dis-Många här säkertvid det lagetläsare har reagerat
utbildningsadministration, eftersomskolorganisation ochkussioner om

Så ärändå undervisningen. detsjälvaärviktigaste i skolan natur-detatt
ñnna isnedrekryteringenstår till socialadenligtvis, orsakerna attmen

genomgångVår tidigareklassrummenivarje dagvad sker avsom
så finns knap-är fallet. Detför inteavsnitt 8.1.3 talarforskning att--

snedrekryteringen inågon socialaförklaring till denenkel termerpast
läroplanen,dolda vil-inte denanvänds hellervilken läroplan somav

betyggörutvärdering skolanutövas, vilkenpedagogikken typ avsom
miljö i övrigtinrehur skolanslärarna har, ellert.ex., vilken bakgrund

utformad.är
missförstånd återigen för-alla dessavill vi betonaundvikaFör attatt

lär sig ochmycket elevernahållanden oerhört viktiga för hurärsäkert
förskolpolitiken, liksomär. Iuppfattning skolanpositiv derashur om

Förmåste centralt.inre arbetedärför skolansledning,skolornas vara
inte nödvändigt-snedrekryteringen är dettasocialauppkomsten denav

någonnågra belägg förempiriskafinnaVi har inte kunnatvis fallet. att
miss-sociala bakgrundbedömning, eller lärarespedagogisk form, typ av

från hemmiljöer. finns hellerDetstudieovanabarneller gynnargynnar
frånpå behandla olikaskulle barnindikationer lärarnainga entydiga att

premiera dem hurt.ex.olikahembakgrund vetatt mansomgenom
inte obetydlig del,Våra liten,sig. studier visarför att aven menegna

återföras skillnader mellan skolor.snedrekryteringensociala kanden
påverkbarärskoleffekt allsdennainte hur delVi dock storvet somav

är görprecis vad detinte sätta fingretframför allt vi kanoch som--
från privilegiera-utbilda mindrebarnbättre än andravissa skolor att

forskning.för framtidaangeläget problemdetta ärde hem: ett
gärna förtydligavåra kontroversiella vill viärEftersom slutsatser

studieti yrkeMånga -forskare,utbildningsideologer ochdem: avvars
miljö är har under deinre centralt,och skolansundervisningsprocesser

pedagogi-kraftfullt för vissaellerdecennierna emotpropageratsenaste
inrättadehävdat skolorför betyg,ellerska metoder, samt attemot

Ibland används exempletbättre än andra.sätt är effektivare ellervisst
inte ii Vi hardessa debatter.social snedrekrytering ett argumentsom

utgångspunktvår funktionpåminna grundskolans72 allmännaVi bör attom
värderingen olikastudier nuvarandeför och denförbereda högre typeratt av

given.kunskap betraktas somav
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våra forskningsgenomgångar SOU 1993:något 85i funniteller studier stöderegna som
sådan Kapitel IIbestämd inställning. innebär inte vissaDet pedagogiskaatt t.ex.en

intemetoder skulle kunna bättre än deras effekter förandra; denvara
återstårsociala snedrekryteringen dock demonstrera.att

då görasVad skulle kunna i skolan föroch klassrummet minskaatt
bådaden sociala snedrekryteringen Författarna betänkandetill detta är

ingåendesociologer och därmed inte särskilt lämpade föraatt en mer
diskussion möjliga förändringar inre miljö.skolans För dettaom av
skulle krävas sakkunskap i differentialpsykologi,bl.a. pedagogik och di-
daktik. problem och möjligheterDe vi nedan skall där-presenterarsom
för diskussionsunderlag.ettses som

två förhållanden svårtVi vill först peka gör det via refor-attsom
skolans inre minskaarbete den sociala snedrekryteringen. Förmer av

det första är typisktskolklassen mycket heterogen med avseendesett
social och kulturell bakgrund. Här finns det undantag i vissa segregera-

områden, framför ocksåde allt i storstäderna, i vissa bruksorter.men
stårDe flesta lärare dock inför skara elever med mycket varierandeen

såhembakgrund. görDetta det inte är enkelt undervis-att att anpassa
ningen efter elevernas vardagliga erfarenheter, vilket ofta antas gynna

från arbetarhem.elever
måste ihåg frånFör det andra vi komma barn given social mil-att en

också har skiftande erfarenheter Såoch förutsättningar. fort vi talar
bådebreda arbetarbarn, däribland myckett.ex.om grupper, ryms ver-

begåvadebalt bådebarn ordfattigaäoch barn intressemed ochmer
läggning för nårteoretiska studier och barn bättre undervisnings-som

i praktiskt-manuellaresultat ämnen. Sammantaget gör denna heteroge-
svårt nånitet det är mycket generellt verkande iresultat riktningatt att

minskad snedrekrytering skifta undervisningsstrategimot att t.ex.genom
från x-pedagogiken till y-pedagogiken även skolklassenom vore so-
cialt Somhomogen. vi nämnt vi inte någothar heller finnakunnat som
tyder den eller påvisbaraandra metoden skulle ha positivaatt ef-ena
fekter från någonför kategori barn speciell social bakgrund.en

Samtidigt vi uppfattar det nå-osannolikt det finnsytterst attsom som
pedagogisk läroplansmässigmetod eller innovation i slaggon ettsom

skulle minska den sociala snedrekryteringen, vill vi naturligtvis inte ute-
möjlighetensluta framsteg åtminstoneskulle kunna göras. Vi kanatt se

två vägar där resultat kanske nås.begränsade skulle kunna Den för-- -
är för tidigt hjälpasta att grundskoleeleversatsa medattmer resurser

svårigheterspeciella och kompensatorisk undervisning demgenom ge
bättre kunskaper och färdigheter och därmed lika utbildningschan-mer
ser.74 Eftersom vissa forskningsresultat påtyder det speciellt är iatt ma-
tematik barn till välutbildade föräldrar har försteg, kanske tidigettsom

73 sådanHuruvida strategi frånverkligen elever arbetarhem ären gynnar
påtalasoklart. Framför allt ofta risken lärarenär undervisningenatt anpassar

till utgårelevernas skiftande frånbakgrund de förutfattade meningar olikaom
elevers möjlighet tillgodogöra sig undervisningen den Pygmalioneffek-s.k.att
ten. Jämför Lindblads för utredningen Lindblad i Erikson1993 ochuppsats
Jonsson l993a.
74 också nå måletDetta viktigt för alla skall den obligatoriskaattvore att ut

minimimåttskolan med kunskaper och färdigheter. Jfr avsnittett 1.3.4.av
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1993: 85SOUDåeffektivt.ämne detkompensatorisk undervisning i detta mestvore
Kapitel 11från privilegierade socialamindreproportionellt flerñnns ursprung

ifråga kompensatorisk undervis-förbarn skulle kommabland de som
sådana åtgärder utjämnande; skulle docksocialt deskulle verkaning

särskilttill högre studier mycket.minska snedrekryteringenknappast
decentralise-i med ökadevägen vi öppnas och denandra kanDen se,

skolorganisatoriskapedagogiskanämligen ochringen grundskolan,av
sådanapå optimistiskabasis.experiment lokal De att meto-mest menar

när skolledningsocialt utjämnande ochpröva sig fram kan verkader att
riktlinjer.75 sådanFör experi-fjättradelärare inte är centrala att enav

nå troligenvaraktiga resultat krävs dock denmentverksamhet skall att
effekter.76omfattande forskning desskombineras med omen

alltså möjligheternaoptimistiska när det gällerVi är inte särskilt att
förnyade läroplaner minska denvia pedagogiska förändringar eller so-

svårigheternajust beroendeciala snedrekryteringen. Bland attannat
är vibäst för arbetarbarnurskilja pedagogik är avpassad t.ex.en som

också lärarutbildningvia förändrad min-skeptiska till möjligheterna att
för studieresultat och utbild-socialaska betydelsen det ursprungetav

nå-det finnsVi tidigare inget tyderningsval. har konstaterat att att
från Om finnslärarnas sida. detslags diskriminering arbetarbarnavgon

sånågon medelklass-effekt är skolan i ärkulturell det att stortsnarare
från arbetarbakgrund inte känner siginriktad och relativt fler barnatt

Lärarkåren i avsnitt 8.1.3 framfördär. vi visade allthemma har som --
också i tjänste-utbildningsanstalter ofta sin sociala bakgrundvid högre

Många därmed erfarenheterlärarhem. lärareoch saknar av ar-manna-
svårtlevnadsförhållanden Vi emellertidbetarklassens och kultur. har att

påtaglignågon för den sociala snedrek-skulle ha betydelsedettatro att
och naturligtvis inte tänkbart söka lä-ryteringen det är heller att styra

rarrekryteringen.
läsa i utbild-relevant för lärarkandidater kurserDet torde attvara

ningssociologi för sätta sig in i problemet med social snedrekry-e.d. att
självförståelse,också högretering; kunna bidra till graddet borde en av

ispeciellt viktig för professionella yrkesgrupper. Välvilken är alla ute
svårare göra änär dock vad de skulle kunnaklassrummen det att merse
på Anledningen är lättuppmärksamma problemet. enkel,att menvara

skäl inte ärglömma, nämligen det etiska acceptabelt med-attatt att av
sociala När gäl-särbehandla basis deras detelevervetet ursprung.av

påkönsdiskriminering år möjligt lärare tänkaler det att attuppmana
könsrollerpojkar flickor bemöts, för inte förstärka inrotadehur och att

ocksåfrågan lika.här kan iär det oftast behandla dem Deattom
exempelvis pojkar flickorklassrummet problemet och be ochta upp

påverkas kön. göradiskutera hur yrkesval deras Attderas motsvaran-av
förefaller omdömeslöst.de med arbetar- och akademikerbarn snarast

75Jfr Mehan 1992.t.ex.
måste75Problemen därvidlag därför experimentenmycket bl.a.är gö-attstora,

gåricke-selekterade inteelevgrupper, dvs. det använda skolor typattras
måsteMontessori dit föräldrar aktivt sig.barnens vänder Dessutom noggranna
ocksåstudier inte bara hembakgrund och studieresultat elever-göras utanav av

vårstudieförutsättningar innan Jämför diskussion i Kapitelskolstarten. 4.nas
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1993: 85SOUutbildningsvägaralternativa11.4.3 Komvux och
Kapitel 11

utbildningspolitik i dettavåra slutsatserVåra empiriska analyser och om
utbildningsväsendet,formellaväsentligt detgäller i alltkapitel ung-

utgör de helteftersom deär rimligthögskolan. Dettaochdomsskolan
också alternativafinnsMen detutbildningsformerna. ut-dominerande

från folkhögskolor-tid,historiskvarierat överbildningsvägar. harDessa
idagoch tillänbörjanstudiecirklar vid sekletsfolkrörelsernasochna

kommunalatill denvidarebrevkurser ochkorrespondensinstitutens
lågutbildade,förchansandraVuxenutbildningens erbjudande enom

sådana alternativa vägartrainee-utbildningar. Kanföretagens er-samt
inmöjligheter knappaförfördeladeutbildningsmässigt attbjuda de

minska dendärmed kanskeavståndet privilegierade ochtill de so-mer
snedrekryteringenciala

utbildningsvä-alternativasvårt dehurär det studeraGenerellt attsett
statistikfinns inte mycketpåverkat rekryteringen, detden socialagarna

göra presenteradevi kunnatanalyserDe ganskasigluta mot.att grova -
förvånansvärtibefolkningensvenska8.4 visar deni avsnitt att vuxna-

utbildningsnivåerhållit vid sidan detsin högstautsträckning harhög av
uppåt 15det röra sigkanutbildningssystemet procentformella avom

vik-därför fortfarandeår. alternativa vägarna är18-75 Dedem mellan
iminskatäven betydelsenutbildning isvenskarnastiga för omgemen,

organisato-yrkesinriktademånga främstutbildningarmedoch att --
alternativaGenerellt har degymnasieskolan.i ut-riskt inlemmats sett

frånbarnlika hög utsträckningi ungefärbildningsvågarna trañkerats av
vilka vägarfinns skillnaderäven detsocial bakgrundolika manom

kommitbemärkelse demrelativtagit. gör de iDetta gynnatatt somen
till utbild-därmed bidragithemmiljöer ochfrån studievanamindre att

ärDäremot detjämnare i befolkningen.fördelats socialtiningen stort
på vägar skulle ha minskat samban-alternativadessainget tyder attsom

övergång studier. kansketill högre Detbakgrund ochdet socialmellan
utnyttjas alla sociala klas-exemplet är komvuxfrapperandemest som av

språngbräda främsttill högre utbildninganvänds avsomser sommen
frånbarn tjänstemannahem.

folkhögskolor, kommunalutbildningsvägarAlternativa t.ex. vuxen--
anordnad ideellautbildningutbildning ochutbildning, företagsintern av

utbildningspluralistisktihar sin givna platsorganisationer ett sam--
till olika katego-Sådana ofta smidigtutbildningar kanhälle. anpassas

på ungdomsskolanSpecialintressenförutsättningar ochriers ett sett som
sannoliktmed all rek-bör. fungerarhögskolan varken kan eller Deoch

utnyttjasäven i allmänhetvi detotaltryterande mestattsett vet avom
också kittverkningsfullt mel-välutbildade utgöraoch kanredande ett

utbildning. Speciellt gäller dettaoch högregrundskolagymnasiumlan
är inrättadi styckenvuxenutbildningen,kommunaladen storasom

förhoppningarskall fästasyfte. Vi dock inteför detta storatror att man
för minska denutbildningsvägar kan haeffekter alternativatill de att so-

snedrekryteringen.ciala
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11.5 Slutsatser: utbildningspolitik för social utjämning SOU 1993: 85
Kapitel 11

Sociala strukturer uppvisar förvånansvärt hög grad stabilitet överen av
tid och mellan olika länder. De ligger bakom den socialaprocesser som
snedrekryteringen både svåraär blottlägga och förändra. Attatt att tro

via utbildningspolitik uppnåkan måletatt det liberala jämlik-man om
het i chanser är Vårorealistiskt. slutsats är emellertid medatt ut-man
bildningspolitiska måletmedel kan närma sig jämlikhet i utbild-om
ningschanser, troligen inte särskilt snabbt, ändock styrfart.medmen

dåHur skall social utjämning ståndkomma till Låt utgå frånen oss
centralt påtagligresultat: Enett del den sociala snedrekryteringenav -

hälften påberor skillnaderrunt i skolprestationer frånmellan barn-
olika sociala även för elever med betyg inverkarursprung, men samma
föräldrarnas utbildning, klasstillhörighet, och ekonomiska påresurser
barnens utbildningsval. såvälDetta gäller tillvalen i grundskolan, gym-
nasievalet högskolevalet. Denna dubbelhet,samt den sociala snedre-att

bådekryteringen beror skolprestationer och utbildningsval, gör
vi fråganbör behandla tvåiatt etapper.

måsteFörst vi konstatera vi inte möjligheteratt utjämnastora attser
sociala skillnader i skolprestationer. En anledningarna till detta ärav att
lärarna redan i dagens skola rimligen gör allt de kan för alla eleveratt
skall utveckla sin inneboende begåvning. institutionella förändringar

skulle kunna göra denna strävan framgångsrik svåraärsom attmer pe-
på. påtagligka En minskning klasstorlekarna i grundskolan skulleav

sådanasannolikt ha konsekvenser, är knappast ekonomiskt möjligmen
genomföra. Tidig diagnosticeringatt studiesvaga elever och i sambandav

därmed ökade för förbättra deras prestationer,att skulle i prin-resurser
cip kunna ha vissa positiva effekter. Tidigare forskning gör det troligt att
det är speciellt sådani matematik kompenserande undervisning skulle

effektivast, eftersom det tycks ämne där föräldrarnasvara stödett ärvara
betydelsefullt. Vår något hållningpessimistiska när åtgärderdet gäller
för utjämna de sociala skillnadernaatt i skolprestationer, eller betyg, be-

påinte uppgivenhet inför möjligheterna sådantillror utjämning.en en
Snarare uppfattar vi situationen så, svårtdet är åtgärdersäga vilkaatt att

effektiva. Det ñnns tyvärr inte mycken forskningsom vore under-som
vårlättar förståelse varför arbetarbarn i genomsnitt uppvisar lägreav en

prestationsnivå i skolan. Det ñnns inte heller tillräckligt entydiga forsk-
ningsresultat visar vilka egenskaper hos skolor, läraresom eller pedago-
gik är bäst ägnade tillvarata alla eleversatt förutsättningar.som För-
hoppningsvis pågåendekan den pedagogiska debatten de ökadesamt
möjligheterna till försök med lokal utformning skolor och undervis-av
ning sådan forskning.generera

Vi påpositivt möjligheterna minskaser mer sambandetatt mellan ur-
och utbildning för barn betygsnivå.sprung Här bör detsamma att

via utbildningspolitiska medel skapa förutsättningar förgynnsamma en
god rekrytering till högre studier och utjämning den sociala sned-en av
rekryteringen. Det utbildningssystem, vi sådantrorsom ut-gagnar en
veckling bäst, är maximerar valmöjligheternaett till högre studier,som
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1993: 85SOUåtervändsgränder. sådantEtt systemrelativt öppetdvs. system utanett
Kapitel 11åtminstone följande egenskaper:bör ha

såi högskolgången odifferentieradbör ut-obligatoriska1 Den vara
gälla äm-finns skall dessadär tillvalochmöjligt,sträckning som

gymnasiet.tillvalmöjligheternabegränsarintenenmotsv. som
skäl bör denpedagogiskanödvändignivågrupperingOm avanses

studielämplighet.på grundvalgöras av
upprätthållas förbörskolorlikvärdighet mellan attPrincipen2 om

påverkabostadsortområde barnensskallföräldrarnas valinte av
ocksånaturligtvislikvärdighetutbildningschanser; garanterar en

studier.till högrerekryteringsbasmaximal
så socioekonomiskallsidigbörskolor ha3 Enskilda samman-en

möjligt.sättning som
tillVid valetrekryterande.bör fungeraUtbildningssystemet4 gym-

rådas teoretisk in-barnaktivt väljastudiebegåvadenasiet bör att
studiebegåvadeårskurs eleverbörgymnasiets sistariktning. I av

studier. Därutöverrådet sinafortsättagymnasieskolasin attges
aktivt rekryterandebedrivahögskoloruniversitet ochbör en

verksamhet.
frånstudier allahögrevidare tillmöjligheterbör finnas5 Det att

specielltökat inslagmöjligengymnasieprogram, ett av-avgenom
på innebär bl.a.högkolan. Detpropedeutiska kurser attpassade

utbudgymnasieprogram ochyrkesinriktadeutformningen avav
bör samordnas.utsträckninghögskoleutbildningar i högre

på-genomgå utbildning ochkompletterandeMöjligheten att6 att
år förär viktigi arbetslivetefter antalstudier attbörja högre ett

lämnatföröppen även demhålla högre studierdörren till som
skolan.

utbildningsplatserdimensioneringenutsträckning7 I den av
linjernivå framför enskildaalltpost-gymnasialgymnasial eller

be-användasobjektiva metoderbörurvalsförfarande,kräver ett
högskoleprov.78tyg,

dokumenteradhögskoleprovellerbetyg8 Alla med stu-genomen
högskolan. bety-inom Detberedas platsdielämplighet bör kunna

dagsläget bör byggasutbildningen ihögreder den ut.att
subventio-studiestöd viaIndirektgeneröst.9 Studiestödet bör vara

tillkomplementbör övervägasbostäder ochnerade ettmat som
ekonomiska bidrag.direkta

vårai forsatta77 vitydlighetens skull bör det nämnasFör taratt resonemang
utgårVifärdigheter för given.ocheffektiva förmedling kunskaperskolans av

vi förutbildningssystem redogörfrån karakteristika rekryterandehosde ettatt
mål. också möjligen ef-står med detta Noterai överensstämmelsenedan att en

införa successivasnedrekryteringensocialaminska den ärfektivare väg attatt
utgångspunktvår dockskolprestationer;basis tidigare ärurval ett max-av

nedan.förklarasrekryterandeimalt system, som
konstnärligaantal73 finnas för begränsati fortsättningenUndantag bör även ett

utbildningar.
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utbildningssystemDet vi skissar och SOU 1993: 85de principer vi för fram ärovan
alla utgåttgenerell karaktär. frånVi har utbildningssystemet Kapitel IIskallattav

rekryterande totalt det är inte frånomsorteringsett barnvara en av-
olika social bakgrund åtgärderär lösningen, får relativtutansom som

studiebegåvade frånfler hemförhållandenbarn studieovana söka sigatt
till högre utbildning. Därmed begåvningspotentialenskulle den totala i
samhället bättre kunna tillvara, vilket oftast ha positiva effektertas antas
på samhällsnivå t.ex. i form höjd produktivitet.av

utbildningssystemDet vi uppfattar befordrar socialett ut-som som
jämning frånskiljer sig det nuvarande, tidigarede existerande,samt
främst det lägger vikt reell valfrihetatt förstor elevernagenom en
vid övergångtidpunkten för till högskoleutbildning. Vi dettaattmenar

utgångspunktär rimlig för för århundradetskola det tjugoförsta ien en
land där omkring 80 årskullvarjeett slutför påutbildningprocent av

nivå.gymnasial Samtidigt finns fleradet kopplingar våramellan nio
punkter och 1980-talets svenska skola. Det är heller ingen tillfällighet,
våra analyser visar den sociala snedrekryteringen minskadeatt fram till
1970-talet ungefär, troligen bl.a. påberoende reformeringen grund-av
skolan. våraDärutöver visar internationella jämförelser påtagligatt en
minskning snedrekryteringen liknande den i Sverige är ovanlig,av samt

den sociala selektionen måste lågatt totalt i Sverige;sett anses vara spe-
påciellt vårtmed tanke utbildningssystem innehållerinteatt selektiva

stöd och föga utgallring efter skolprestation.av
dåFinns målkonflikterdet inga inom det maximalt rekryterande sys-

vi förordar Jo, kanske. Vitem vill inlänka i den tradition utred-oss av
påtalatningar paradoxen denmed nyttiga orättvisan, dvs. densom att

sociala snedrekryteringen också kan ha konsekvenser ellergynnsamma
några följderna effektivatt jakt begåvning-teoretiskasnarare av av en

kan negativa. Vi i årstill 1946 skolkommissiontrorar motsatsvara att
farhågorna vissa samhällsgrupper skulleatt kunna bli intellektuellt drä-
nerade och företrädare är överdrivna; farhågorutan dessa ytterstvar
teoretiska i slutet 1940-talet äroch de knappast aktuella idag. Där-av

finns slådet visst fog vaktemot yrkesutbildningenatt gymnasie-om
nivå. Vi uppfattar det risk för sådannedvärdering utbild-som en en av
ning majoritet någondem harstor begåvningteoretiskom en av som
skulle välja eller slussas till traditionella teoretiska gymnasieutbild-- -

någotningar, ligger i linje principernamed Möjligen skul-som ovan.
le det motverkas fler länkar skapades mellan yrkesinriktadeom pro-

och högskolestudier, ocksådetta skulle kunnagram verka avlän-men
kande den sociala någotsnedrekryteringen ökaratt till längre univer-
sitetsutbildningar. Oavsett hur det svenska utbildningssystemet utveck-

ärlas, det värt i framtida utvärdering och forskningatt uppmärk-vara
den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet. årensI desam senaste

debatt svensk utbildning och konkurrenskraft har, vi, oftaom menar
alltför vikt lagts vid denstor traditionella universitetsutbildningen. Det
finns faktiskt goda skäl förmoda industrinsatt och den offentligaatt sek-

produktivitet är intimttorns kopplad till hur väl yrkesutbildningssyste-
fungerar; intemet det enkla skälet ungefärannat 40om attav procent
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SOU 1993:sådan 85alla grundskoleelever väljer inriktning för sina gymnasiestu-av en
Kapitel 11dier.

Låt våraslutligen lyfta blicken över utbildningspolitiken. Somoss
påverkas ocksåvisar, den sociala snedrekryteringen fördel-analyser av

ningen ekonomiska mellan samhällsklasserna, samtav resurser av ar-
betslöshetens omfattning. för socialaDetta talar den snedrekrytering-att

åtgärderkan minskas andra politiska än de det ut-en genom som avser
området. sådanabildningspolitiska Vi behandlar i detta betänkande inga

åtgärder, områ-vi kan föreställa politiska ingripanden inomtrots att oss
utanför utbildningspolitiken,den skulle kunna den eftersträvadehasom

effekten. Skälet är vi den sociala snedrekryteringen till högreatt tror att
mål områdenär alltför perifert inomstudier dessa politiska förett att

påverka beslut inom dem. Politiska beslut rör arbetslöshet för-ellersom
delningen skatter bidrag fattas fattasoch eller andra skål ochav av- -

åtgärdernas påandra motiveringar ånmed inverkan den sociala sned-
någotrekryteringen. Därmed förefaller det missriktat lägga nedattoss

påtid politikområden.och energi diskussion dessen av
åtgärder påverkarAtt andra politiska än rörde skolan snedrekry-som

påminnerteringen, faktorer utanför utbildningspolitikensattoss om
räckvidd är viktiga för individuellade beslut sig utbild-yttrarsom som
ningsval. Vi nämnde vi viss optimismhyste inför möjlighetenattovan

minska den sociala snedrekryteringen via utbildningssystemetsatt ut-
formning. åtgärderDet innebär inte vi vidtogsatt tror att ens om som
fullständigt våra någonbeaktade punkter skulle snabb social ut-ovan,
jämning i rekryteringen till högre studier äga Grundläggande för-rum.
hållanden beståri samhället den förda utbildningspolitiken ochoavsett

ocksådärmed beståkommer snedrekryteringen till högre studier till sin
karaktär, möjligen förändraskunna till sin omfattning.men

11.6 Utbildningssystem i förändring

Vi har skissat utbildningssystem inom vilket valfriheten vid tid-ettovan
övergång sådantpunkten för till högskolestudier maximeras. Ett rekry-

tillhandahållerterande individerna förramverk utbildnings-systern ett
vi minskarchanser den sociala snedrekryteringen och till-trorsom som

begåvningsreserven. Därigenom ocksåär det lämpat för till-varatar att
försäkra högskolan bred och rekryteringsbas.goden

Det utbildningssystem vi analyserat i Kapitel 5-8 är i styckenstora
identiskt med det existerar i början 1990-talet. förändringarDe isom av
skolsystemet inleddes i slutet 1980-talet, framför allt med kom-som av
munaliseringen ungdomsskolan förbättradeoch möjligheter för fri-av
skolor, gör det emellertid angeläget avslutningsvis diskutera detatt nu
framväxande skolsystemets möjliga konsekvenser för den sociala sned-
rekryteringen. Eftersom framtidens skola ännu ligger i stöpsleven kom-

vi nedan endast föra våraprincipiellt grundat iatt ettmer resonemang
påanalyser och de slutsatser redovisades i förra avsnittet. Vi be-som
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SOU 1993: 85nivågrupperingförst ökade valfrihe-handlar i grundskolan, därefter den
Kapitel 11ämnen och skolor.ten av

den decentraliserade grundskolan kommer kommunerna iI att stor
ännu klarlagddock inte utsträckning överta bestämmanderättenatt
över hur undervisningen organiseras. kan komma innebäraDet att att

frågan påäven organisatorisk differentiering blir före-grundskolanom
rektor.79 Nivågruppe-mål för lokala beslut, kanske skolstyrelse ellerav

ring införas i ämnen. Som vi tidigare redogjortkan lokalt antal olikaett
sådanför, befordrar differentiering social snedrekrytering, speciellten

sådanpå enligt tidigareden grundas tillval, samtidigt studierom ensom
troligtvis inte höjer elevernas genomsnittliga skolprestationer.

syfte bl.a. höja elevernas studiemotivation och föräldrarnasI att enga-
i barnens utbildning, har alltsedan grundskolan infördes dis-gemang en
pågåttkussion vilka möjligheter till ämnen bör fin-valom egna av som

B-språkLgr8ODessa valmöjligheter har enligt innefattat eller andranas.
ämnen, begränsat antal timmar fritt valt arbete. Utvecklingensamt ett
går B-språk blir obligatoriskt, medan för andramot att utrymmetnu

bådeämnesval ökar ökadskolor och elever bestäm-attgenom ges en
utbildningen På gymnasienivåövermanderätt förslagethar om en

innebördkursutformad gymnasieskola liknandeen
Till den ökad valfriheten när gäller ämnen, ökad möj-det kommer en

bestårlighet välja skolor. Denna i statsmakterna, början imedatt att ett
våren friskolorprincipbeslut 1991, har underlättat etableringen av

i ökade möjligheter via skolpengen välja skola änsamt att en annan
den ligger närmast. Grundskolornas ökade möjlighet profileraattsom

sådanasig också tvåkan incitament till finns emellertidval. Det and-ge
inslag i växer framden skola kan leda till ökade skillna-ra som nu som

der mellan skolor. För det första har resursfördelningssystemet ändrats i
och med kommunaliseringen regleringen statsbidragen medfördesom-
är innebärborta. Det enskilda kommuners ekonomiska ställning ochatt
prioriteringar kan medföra ökade skillnader gällervad skolornast.ex.

frågai tillgångallmänna standard undervisning, lokaler, till biblio-om
m.m..tek För det gör ökade självstyretandra det vid högre utbildnings-

förändras,83 såinstitutioner urvalsprinciperna kan det kanatt t.ex. att
komma räknas merit ha examinerats vid vissa gymnasie-att attsom en

somskolor kanske speciell inriktninghar eller ha följt särskildaatten
sådanVarje prioritering ökar risken för vissa elever kom-attprogram.

ha tagit fel gymnasieutbildning, särskilt högskolornas intag-attmer om
ningsprinciper inte är väl kända i skolorna.ute

79Detta kan naturlig följd grundskolans kommunalisering och ärsessom en av
bl.a. innebörden förslagen i sid.Prop. 1992932220 62.av
30Se SOU 1992:94;Proposition 1992932220.
31Prop. 199293250. Det kan liknande utformning gymnasie-noteras att en av

årsskolan infördes i 1964 ambitiösa gymnasiereform, denna övergavsattmen
se Kapitel 2.
82 UBU 199091217; vidare Prop. 199192295, UBU 19919222; Prop.se
199293214,UBU 199293:4; Prop 199293230.
83Se Prop. 1992932250,sid. 58.t.ex.
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SOU 1993:Konsekvenserna för 85den sociala snedrekryteringen den ökadeav
valfriheten ämnen svåra Kapitel 1och skolor är naturligtvis Iförutse. Mycketattav

faktiskaberor den utformningen och hur snabb utvecklingen kom-
bli.34 två förhållandenVi kan möjliga kan tillledaatt attmer se som

den sociala snedrekryteringen ökar.
våraförstaFör det visar analyser skev social sammansättningatt en av

eleverna inom skolor effekt boendesegregering i kombinationen av-
närhetsprincipenmed tillskott till den sociala snedrekrytering-ettger-

Empiriska visarresultat det framför ärallt välutbildade medel-atten.
klassföräldrar sig i utbildningbarnens och är därfördetsom engagerar
alldeles säkert dessa främst kommer utnyttja de ökade möjlighe-attsom

välja skola. Därmed finns risk för ökad frihet väljaterna att att atten en
väljaoch bort skolor kommer effektden boende-att accentuera som- -

segregationen redan har.
våraFör det andra har tydligtanalyser visat vilken betydelse föräld-

utbildning och yrke har när det gäller utbildningsvalen, även närrarnas
vi jämför barn med skolprestationer. Vi har bl.a. tolkat dettasamma

informationsdistans i den sociala strukturen; föräldrarbarn,som en vars
har erfarenhetvarken högre utbildning eller tjänstemannayrken,av av

har betydligt mindre kunskap de utbildningar och yrken för-om som
knippas med teoretiska gymnasieval och högskolor. Speciellt viktigt för
den sociala snedrekryteringen är vissa föräldrar bättre än kanandraatt

återvändsgrändervilka val i praktiken leder till i utbildningssys-se som
Vi drar därför följande slutsats: ökad valfrihettemet. och decentrali-om

överskådligtsering innebär mindre eller komplicerat utbild-ett mer
ningssystem kommer den sociala snedrekryteringen öka. I detatt stora
informations- och reklamflöde påsäkerligen följer ökade valmöj-som
ligheter, kommer det bli viktigt frånkunna urskilja det centralaatt att
det frånperifera påstådda.och det reella det Kanske kommer tyst kun-
skap kan erövras själv arbeta inom utbildningsväsendet,attsom genom
eller någonkänna gör värdefull.35det, bli speciellt Medan varjeattsom

ökad valfrihet och decentraliseringsteg kan positivaha konsekven-mot
i form höjd studiemotivation och ökat föräldraengagemang, kanser av
alltsådet uppstå icke avsedda negativa effekter utbildningssystemetsav

svåröverskådlighet.
då någonFinns det lösning motsättningen mellan ökad valfrihet

ådecentralisering oöverskådligareoch sidan, och och troligenettena
34 gårEftersom andelen elever i icke-kommunala grundskolor i börjansom avlåg år1990-talet mycket 0.9 1991, kommer det troligen tidprocentvar att ta

fristående påverkainnan skolor kan den socialatotala selektionen till gymna-någonsiet i högre utsträckning.
85 deFörutom direkta analyser stöder detta t.ex. i Kapitel 7 kan vimer som

åtminstone förhållandenämna indirekt visar den välutbildade medel-ett som
förmågaklassens läsa Under 1980-talet dominerade linjesystemetatt systemet.

Många svåravid universiteten. linjer komma in höga betyg. Detatt utanvar
fanns dock hela tiden okänd möjlighet läsarätt enstaka kurser och denatten

skaffa sigvägen eller snedda in linje. I SCB:s statistikexamen senare en
SCB l989a, sid. 29 visar det sig gått 3-4-årigtdem gymnasiumatt av som
utnyttjade denna möjlighet. Bland övergångenbarn till akademiker tillvar en-

kurserstaka dock cirka 20 i alla betygsgrupper.lnte med de fles-procent attnog
akademikerbarn hade höga betyg och inkom de utbildningarta de ville de-lågahade betyg lyckades det sig in.trots tasom
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SOU 1993: 85våraåterknytaå till slut-andra Fördensocialt selektivt attsysternmer
Kapitel 11utgöraprinciper skulle kunnavi följandei avsnitt 11.5 atttrorsatser en

i grundskolansådan utbildningsprogramval kurser,lösning: fria m.m.av
sko-studier. Fria valväsentliga för fortsattagälla ämnen ärbör inte avsom

avgörande för utbild-praktikenvare formellt eller ibör inte siglor vara
maxime-grundläggande förprinciper vi ärningskarriâren. Dessa atttror

övergång därförhögskolan, bl.a.tillvid tidpunkten förvalfriheten attra
upprätthålls i prakti-likvärdighetenbasgaranti förutgör vissde atten

kapitaletdet mänskligaämnade tillvarataDärmed är de bästken. att
studier.rekryteringen till högresociala skevheter ioch motverka

404



Källhänvisningar och 5°U199385
Referenslistahtteraturreferenser.

Offentligt tryck m.m.

Förkortningar

Rskr. Riksdagsskrivelse
SFS Svensk författningsamling
SU Statsutskottet
SÄU Särskilda utskottet

UtbildningsutskottetUBU

MälrelateradeDepartementsstencil 1992: statsstipendier. Utbildningsde-
DsU 1992:123.partementet.

Folkundervisningskommittén 1912: Betänkande. Bilaga band
Stockholm: P.A. Norstedt Söner.

SÖ-förlaget.Läroplan för Lgrgrundskolan 62. Stockholm:
Läroplan för grundskolan Lgr 69. Stockholm: Liber.
Läroplan för Lgrgrundskolan 80. Stockholm: Liber.
Organisation for Economic Co-operation 1992:and Development Edu-
cation Glance. OECD Indicators. Paris: OECD.at a
Proposition 1918:96, Upprättande praktiska ungdomsskolor. Stock-av
holm: Regeringskansliet.
Proposition 1918:335, Omorganisation den lägre tekniska undervisning-av

Stockholm: Regeringskansliet.en.
Proposition 1927:116, Angående omorganisation det högre skolväsen-av
det Stockholm: Regeringskansliet.m.m.
Proposition 1941:177, Anslag budgetåretför 194142 små-till folk- och
skoleseminarierna Stockholm: Regeringskansliet.m.m.
Proposition 1945:74, Studiehjälp för högre åtundervisning landsbygdens
ungdom Stockholm: Regeringskansliet.m.m.
Proposition Angående1950:70, riktlinjer för det svenska skolvälsendets ut-
veckling. Stockholm: Regeringskansliet.
Proposition 1962:54, Införande grundskola Stockhohn: Rege-av m.m.
ringskansliet.
Proposition 1964:171, Reformering de gymnasiala skolornaav m.m.
Stockholm: Regeringskansliet.
Proposition 1965:141, Utbyggnaden universitet och högskolorav m.m.
Stockholm: Regeringskansliet.
Proposition 1967:85, åtgärderVissa inom områdevuxenutbildningens

Stockholm: Regeringskansliet.m.m.
Proposition 1968:129, Revidering läroplan för grundskolan. Stock-av
holm: Regeringskansliet.
Proposition 1968:140, Riktlinjer för det frivilliga skolväsendet. Stock-
holm: Regeringskansliet.

405

l5 13-1082



SOU 1993: 85forskarkarriär. Stockholm:1969:31, Forskarutbildning ochProposition
ReferenslistaRegeringskansliet.

Stockholm:Proposition 1970:59, Införande gymnasieskola Rege-av m.m.
ringskansliet.

inrättandeforskningProposition 1971:36, Social utbildning och m.m. av
Östersund. Regeringskansliet.socialhögskola i Stockholm:

högskoleutbildningen Stock-Proposition 1975:9, Reformering m.m.av
Regeringskansliet.holm:

Proposition 1975:23, Vidgad vuxenutbildning studiestöd tillsamt vuxna
Stockholm: Regeringskansliet.m.m.

197677:159, inom högskolanProposition Utbildning och forskning m.m.
Regeringskansliet.Stockholm:

Genomförande högsko-Proposition 197879:93, totaldirnensioneradav en
Stockholm: Regeringskansliet.la.

197879:180, Stockholm:Proposition Läroplan för grundskolan. Rege-
ringskansliet.
Proposition 198081:127, Folkbildning Stockholm: Regeringskan-m.m.
sliet.
Proposition 198485:122, Lärarutbildning för grundskolan. Stockholm:
Regeringskansliet.
Proposition 199091218, Ansvaret för skolan. Stockholm: Regeringskan-
sliet.
Proposition 199091:85, Växa med kunskaper gymnasieskolan ochom-
vuxenutbildningen. Stockholm: Regeringskansliet.

fristående199192:95,Proposition Valfrihet och skolor. Stockholm: Rege-
ringskansliet.
Proposition 199293:14, Skolskjuts Stockholm: Regeringskansliet.m.m.

199293:169,Proposition Högre utbildning för ökad kompetens. Stock-
holm: Regeringskansliet.

199293:220,Proposition läroplan för grundskolan och be-En ett nyttny
för grundskolan, sarneskolan, specialskolan och den obligatori-tygssystem

ska särskolan. Stockholm: Regeringskansliet.
Proposition 1992932230, Valfrihet i skolan. Stockholm: Regeringskan-
sliet.
Proposition l992l93z250, Ny läroplan föroch betygssystemett nytt gymna-
sieskolan, gymnasiesärskolan särvux. Stockholm:komvux, och Rege-
ringskansliet.

1918: 248.Rskr.
1918:407.Rskr.
1941:284.Rskr.

1944:SAP Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. 27 punkterna medDe mo-
Stockholm:tivering. Vepe.

jämlikhetsfrågorför 1969:sAP-LOzs arbetsgrupp Jämlikhet. Första
från partikongressen 1969: föredragningAlva Myrdals och Kon-rapport

Stockholm: Bokförlaget Prisma.beslut.gressens
SFS 1919:880.

406



Skolverket 1993a: Skolan. Jämförelsetal för skolhuvudmän: SOU 1993:Organisation 85
Årsrapport,Resurser Resultat. augusti 1933. Rapport Referenslista33. Stock-nr- -

Skolverket.holm:
Skolverket 1993b: Bilden skolan 1993. Fördjupad anslagsframställ-av
ning 199495-199697. Stockholm: Skolverket.
Skolöverstyrelsen 1982: Grundskolan år.under 20 Stockholm: Liber
Utbildningsförlaget.
Statens offentliga utredningar 1929: Utredning och förslag rörande stu-
dieunderstöd lärjungar vid läroverk och med dem jämförligastatens lä-

årsroanstalter. 1927 skolsakkunniga. Stockholm: SOU 1929:6.
Statens offentliga utredningar 1935: Betänkande med undersökningar

förslagoch i anledning tillströmningen till de intellektuella yrkena.av
Stockholm: SOU 1935:52.
Statens offentliga utredningar 1936: Utredning rörande de svenska uni-
versitets- och högskolestudenternas sociala förhållanden.och ekonomiska
Utarbetad Sven Wicksell och Tage Larsson. Bilaga till betänkandeav

undersökningarmed förslagoch i anledning tillströmningen till deav
intellektuella yrkena. Lund: SOU 1936:34.
Statens offentliga utredningar 1943: Betänkande med utredning och för-

angåendeslag den högre tekniska undervisningen. Avgivet inom eckle-av
siastikdepartementet tillkallade sakkunniga. Stockholm: SOU 1943:34.
Statens offentliga utredningar 1944: Skolan i samhällets tjänst. Fråge-
ställningar och problemläge. års1940 skolutrednings betänkanden och
utredningar. Stockholm: SOU 1944:20.
Statens offentliga utredningar 1944: Sambandet mellan folkskola och
högre årsskola. 1940 skolutrednings betänkanden och utredningar, II.
Stockholm: SOU 1944:21.
Statens offentliga utredningar 1944: Utredning och angåendeförslag
vidgade möjligheter till högre undervisning för landsbygdens ungdom.
1940 års skolutredningsbetänkanden och utredningar, III. Stockholm:
SOU 1944:22.
Statens offentliga utredningar 1945: IV Skolpliktstidens skolformer.

års1940 skolutrednings betänkande och utredningar. Stockholm: SOU
1945:60.
Statens offentliga utredningar 1947: Utredning och förslag rörande vissa
socialpedagogiska anordningar inom årsskolväsendet. 1940 Skolutred-
nings betänkanden och utredningar, VIII. Stockholm: SOU 1947:11.
Statens offentliga utredningar 1947: års1945 akademikerutredning.
Stockholm: SOU 1947:25.
Statens offentliga utredningar 1948: års1946 skolkommissions betän-
kande förslagmed till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling.
Stockholm: SOU 1948:27.
Statens offentliga utredningar 1948: Betänkande angåendeoch förslag
studentsociala stödåtgärder. års1946 utredning den högre utbildning-om

demokratisering studentsociala utredningen.ens Stockholm: SOU-
1948:42.
Statens offentliga utredningar 1949: Studenternas sociala be-ursprung,

i studentexamen, vidaretyg utbildning, yrkesval En statistisk under-m.m.

407



SOU 1993: 85studentårgångar Svenårs utarbetad1937 1943sökning 1930, och avav
Referenslistaårs universitetsberedning IV.Carl-Eric Quensel.och 1945Moberg

SOU 1949:48.Stockholm:
högre studier.tillträde tillutredningar 1952: VidgatStatens offentliga

1952:29.Schmidt. Stockholm: SOUUtredning Folkeav
utbildning.för högreutredningar 1958:offentliga ReservernaStatens

års universi-Härnqvist. 1955metoddiskussion. KjellBeräkningar och Av
Stockholm: SOU 1958:1tetsutredning III.

1960: differenser och skoldif-utredningar IndividuellaStatens offentliga
års Stockholm:skolberedning.Kjell Härnqvist. 1957ferentiering. Av

1960:13.SOU
personlighetspsykolo-1960: Social- ochoffentliga utredningarStatens

ochtill skolans differentiering. Av Johannessongiska faktorer i relation
års 1960:42.Stockholm: SOU1957 skolberedning IV.D. Magnusson.

1961: Betänkande avgivetGrundskolan.offentliga utredningarStatens
års 1961:30.skolberedning, Stockholm: SOU1957 VI.av

på1962: vuxenutbildningoffentliga utredningar VidgadStatens gymna-
Stockholm: SOU 1962:5.Studiesociala utredningensiestadiet.

1963: Vägen gymnasiet. Elevernasoffentliga utredningarStatens genom
Åkepå Kjell Härnqvist ochvalsituationer och studieformer. Avsyn

års SOU 1963:15.1960 gymnasieutrening Stockholm:Grahm.
års1963: gymnasium. 1960offentliga utredningar EttStatens nytt gym-

SOU 1963:42.nasieutredning Stockholm:IV.
1963: Fackskolan. Betänkande avgivetStatens offentliga utredningar av

SOU 1963:50.Stockholm:fackskoleutredningen.
1963: Studentrekrytering och studenteko-offentliga utredningarStatens

1963:53.utredningen Stockholm: SOUnomi. Studiesociala II.
1971: Val utbildning och yrke.offentliga utredningar Rap-Statens av

årsfrån genomförda 1968 utbildningsutred-undersökningarporter av
1971:61.ning. Stockholm: SOU

1972: 1-2. Betänkandeutredningar FörskolanStatens offentliga av
års Stockholm: SOU 1972:26-27.1968 barnstugeutredning.

1973: Högskolan. Betänkande 1968offentliga utredningarStatens av
års SOU 1973:2.utbildningsutredning. Stockholm:

offentliga utredningar 1973: Försöksverksamhet med yrkestek-Statens
års utbildningsutredning.nisk högskoleutbildning. Betänkande 1968av

SOU 1973:12.Stockholm:
1974: i planeringensoffentliga utredningar RegionalaStatens prognoser

till Orter i samverkan. förtjänst. Bilagedel III regional Expertgruppen
utredningsverksamhet, Stockholm: SOU 1974:4.regional ERU.

1974: Studiestöd Betänkandeoffentliga utredningarStatens vuxna.
åtkommittén SOU 1974:62.för studiestöd Stockholm:vuxna.av

1980: tilloffentliga utredningar sociala selektionenStatens Den gymna-
gymnasie-siestadiet. Kjell Härnqvist och Allan Svensson. Betänkande av

Stockholm: SOU 1980:30.utredningen.
1981:offentliga utredningar Undersökningar kring gymnasiesko-Statens

från SOUspecialbetänkande gymnasieutredningen. Stockholm:lan. Ett
1981:97.

408



Statens offentliga 1984: SOUutredningar 1993: 85Regional utveckling och mellanre-
utjämning. Betänkandegional Referenslistaregionalpolitiska utredningen. Stock-av
SOU 1984:74.holm:

Statens offentliga 1985:utredningar Tillträde till högskolan. Betänkan-
tillträdesutredningen.de Stockholm: SOU 1985:57.av

Statens offentliga utredningar 1991: Ett samordnat vuxenstudiestöd. Be-
tänkande avgivet Finvuxutredningen. Stockholm: SOU 1991:65.av
Statens offentliga utredningar 1992: Frihet Ansvar Grundut-Kompetens.
bildningens villkor i högskolan. Betänkande högskoleutredningen.av

SOUStockholm: 1992:1.
Statens offentliga 1992:utredningar Skola för bildning. Huvudbetän-

Låroplanskommittén.kandet Stockholm: SOU 1992:94.av
Statens offentliga utredningar 1993: Nya villkor för ekonomi och poli-
tik. Betänkande Ekonomikommissionen. Stockholm: SOU 1993:16.av
Statistiska centralbyrån: Befolkningsrörelsen. årgångar.Ett flertal Stock-

SCB.holm:
centralbyrån:Statistiska Folkmängdens årgångar.förändringar. Ett flertal

Stockholm: SCB.
Statistiska centralbyrån: Högre årgångar.studier. 195758 m.fl.

Årsbok.Statistiska centralbyrån: årgångar.Statistisk flertalEtt Stock-
holm: SCB.

Årsbok.Statistiska centralbyrån: Utbildningsstatistisk årgångarflertalEtt
1978-92. Stockholm: SCB.
Statistiska centralbyrån 1974: Elever i obligatoriska skolor 1847-1962.

frånPromemorior SCB 1974:5. Stockholm: SCB.
Statistiska centralbyrån 1976a: Högskolestatistik SocialII. bakgrund för
studerande vid universitet och högskolor 196263-197273. Promemorior
från SCB 1976:5. Stockholm: SCB.
Statistiska centralbyrån 1976b: Social bakgrund övergångoch till gym-
nasieskolans 4-åriga3- och linjer. Information prognosfrågori 1976:6.
Stockholm: SCB.
Statistiska centralbyrån 1976c: Individualstatistiken. Skoldata för ett ur-
val elever födda 1948 och 1953. frånPromemorior SCB 1976:8. Stock-
holm: SCB.
Statistiska centralbyrån 1977: Elever i icke-obligatoriska skolor 1864-

från1970. Promemorior SCB 1977:11. Stockholm: SCB.
centralbyrånStatistiska 1978: Grundskolan 197374. Elevuppföljning

våren 1975. Statistiska meddelanden SMU 1978:29. Stockholm: SCB.
centralbyrånStatistiska 1979a: Social bakgrund och yrkesval för 1957,

årsoch 19671962 studenter. prognosfrågorInformation i 1979:1. Stock-
SCB.holm:

centralbyrånStatistiska l979b: Grundskolan 197475 och 197576. Sta-
tistiska meddelanden SMU 1979:24.

centralbyrånStatistiska l980a: Social skiktning i gymnasieskolan. Infor-
prognosfrågormation i 1980:1. Stockholm: SCB.

409



SOU 1993: 85centralbyrån l980b: för alla den socia-Skola EnStatistiska rapport om
Referenslistautbildning i grundskola,valbetydelse för ungdomensbakgrundensla av

prognosfrågor 1980:3. Stock-Information igymnasieskola och högskola.
SCB.holm:

centralbyrån grundskola, gymnasie-1981: Social skiktning iStatistiska
prognosfrågor 1981:3. Stockholm:ihögskola. Informationskola och

SCB.
centralbyrån SEI.1982: indelning Medde-SocioekonomiskStatistiska

samordningsfrågor 1984. SCB.nytryck Stockholm:1982:4ilanden
1844-centralbyrån för yrkesutbildning1984: Elever i skolorStatistiska

från SCB.SCB 1984:2. Stockholm:1970. Promemorior
centralbyrån 1985: 197778-198283. Social bak-HögskolanStatistiska

lålsåren 197778-198283. Statistiska meddelanden Ugrund för nybörjare
SCB.20 SM 8501. Stockholm:

centralbyrån Utveckling och1987: Ojärnlikheten i Sverige:Statistiska
SCB.nuläge. Stockholm:

centralbyrån SUN.1988: utbildningsnomenklaturSvenskStatistiska
samordningsfrågor 1988:4.version. Meddelanden iDel Systematisk

SCB.Stockholm:
centralbyrån 1989a: utbildningsväsendet.Social skiktning iStatistiska

SCB.Siffror högskolan Stockholm:om
centralbyrån år1989b: högskolan. SiffrorTio medStatistiska omnya

SCB.högskolan 10. Stockholm:
Levnadsförhållan-centralbyrån 19890: levnadsvillkor.Statistiska Barns

SCB.62. Stockholm:den, rapport nr
centralbyrån l989d: Yrkesklassificeringar i 85 enligtStatistiska FOB

SEI.NYK indelningyrkesklassificering och SocioekonomiskNordisk
samordningsfrågor 1989:5. Stock-Alfabetisk iversion. Meddelanden

SCB.holm:
centralbyrån SUN.l99la: Svensk utbildningsnorrtenklaturStatistiska

samordningsfrågorversion. i 1991Del Alfabetisk Meddelanden
Opublicerad. Stockholm: SCB.

centralbyrån 1991b: studiedeltagande 1975-1989.Statistiska Vuxnas
SCB.Stockholm:

Pâ Såcentralbyrån 19910: banor. väljer kvinnor ochStatistiska skilda
1991:5.utbildning och Information arbetsmarknadenmän yrke. om

Stockholm: SCB.
centralbyrån 1992a: Högskolan 198586-199091. Grundut-Statistiska

och för föddabildning: Social bakgrund för nybörjare 198586-199091
1959, 1963 1967. Statistiska 20 SM 9202. Stock-och meddelanden U

SCB.holm:
centralbyrån uppväxtförhâllanden.1992b:Statistiska Utbildning och

Levnadsförhållanden, SCB.77. Stockholm:rapport nr
centralbyrån 19920:Statistiska Elever i kommunal vuxenutbildning.

övergånght 79-vt 91. Tidigare skolutbildning och till högskola. Bak-
grundsmaterial vuxenutbildning 1992:3. Stockholm: SCB.om

centralbyrån 1993a:Statistiska Högskolan, grundutbildning: nybörjare
199192. Statistiska 20 SM 9301. Stockholm: SCB.meddelanden U

410



Statistiska centralbyrån 1993b: Elevpanel för longitudinella SOU 1993:studier. 85
Elevpanel Studier i komvux och högskola 1983-1990. Statistiska Referenslistamed-
delanden U 73 SM 9301. Stockholm: SCB.
Studiestödsstödsberedningen 1993: förändraHur dagens siudiefinansie-
ringssystem Huvudproblem och åtgärder.möjliga Stockholm: Utbild--
ningsdepartementet.
Svensk Författningssamling 1919:80.
SU 1967:117.
SU 1968:195.
SU 1969:93.
SU 1970:222.
SÄU 1950:1.
SÄU 1962:1.
SÄU 1964:1.
U68 Debatt 1969: Högre utbildning funktion och struktur. Stockholm:-
Utbildningsdepartementet.
UBU 1975:17.
UBU 197677:20.
UBU 197879:31.
UBU 197879:45.
UBU 19808156.
UBU 19848531.
UBU 199091:4.
UBU 199091:16.
UBU 199091:17.
UBU 199192:22.
UBU 199293:4.
UBU 199293:88.

411



Övriga 1993: 85SOUlitteraturreferenser
Referenslista

Filosofistatsapparater, iideologiska1976: Ideologi ochL.Althusser,
klasståndpunkt. Cavefors.Lund:från proletär

Lâroverks häf-AllmännaVexjö1889: AnteckningarC. O.Arcadius, ur
Vexjö.läroverkshuset iinvigningenår Festskrift vid1724.tillder nya

Seelig Czo.Stockholm:
skola.och svensk En1985: segregationJönsson stu-G. ochArnman,

Arkiv.och boende. Lund:utbildning, klassdie av
folkbildningiPedagogiski rörelse.1985: FolkbildningArvidson, L. syn

jäm-1900-taletfrikyrkorörelse underocharbetarrörelsesvenskinom en-
Liber Förlag.16. Malmö:PsychologyEducation andStudies införelse.

sid.Grundskoleidén jämlikheten, Tiden1979: ochS.Arvidson,
86-95.

Educational andRelatedAbility1982: Changes inG.Balke-Aurell, toas
Sciences 40.EducationalStudies inGöteborgOccupational Experience.

Gothoburgensis.UniversitatisGöteborg: Acta
Columbia University1975: Capital. York:NewG. S. HumanBecker,

Press.
in Soci-Post-Industrial Society. A Ventureof1973: The ComingBell, D.

BasicYork: Books.Forecasting. Newal
utbildningspla-1968: Modellstudier iU. P. LundgrenJ. ochBengtsson,

på ikunskapsprovjämförelseskolsystem. Ennering och analyser mate-av
traditionella skol-och detgrundskolansvenska mellanengelska ochmatik,

institutionen.PedagogiskaGöteborg:systemet.
såsom inlägg ibottenskola. Ett18831911: FolkskolanBerg, F. en

23-72. Stockholm:samhällsfråga. skrifter 55, sid.Pedagogiskaviktig
Litteratursällskap.SAF :s

1988: Selection HigherC-G.G. och JanssonBergryd, U., Boalt to
Cohorts i ProjectStockholmComparison between TwoEducation. A

So-22. Stockholm:NoResearch Notes. Research ReportMetropolitan.
universitet.Stockholmsciologiska institutionen,

Epidemiology ofGoes: The1993: and RoundRoundB.Berney,
Quarterly, Vol. 71,1950-1990, The MilbankLead Poisoning,Childhood

sid. 3-39.nr
A Theo-Linguistic Development:1961: Social Class andBernstein, B.

Floud och C. A. AndersonHalsey,of Social Learning i A. H.ry
Sociology ofSociety. A Reader in thered., andEducation, Economy,

The Free Press.Education. New York:
ofControl. Towards Theory Edu-1977: Class Codes andBernstein, B. a

Routledge Kegan Paul.Transmissions. Vol. London:cational
Gunillaunder medverkanBernstein, U. P. LundgrenB. och av

kulturellapedagogik. Studier den1983: kontroll ochDahlberg Makt, av
Stockholm: Liber.reproduktionen.

redogörelse för skol-orienterandeBjörck, 1922: Skolreformen EnW.
enhetsskoleorganisation. Stockholm: P.A. Nor-förslag tillkommissionens

Söners Förlag.stedt

412



SOU 1993: 85påKjellström 1993: Avkastningen utbildning iC.Björklund, A. och
Referenslistared., Skola och1968 1991, i EriksonSverige till R. och O. Jonsson

utbildningens konsekvenser.Studier snedrekrytering ochsortering. av
Stockholm: Carlssons Förlag.

1967: Occupational Struc-0. The Americanoch D. DuncanBlau, P. M.
Wiley Sons.York: JohnNewture.

ståndscirkulationen, 76-98 i1942: Läroverken sid. P.G. ochBoalt,
ÅrsbokÅsbrink 1942. Kooperativa förbundetsred., Social Stockholm:

bokförlag.
skolresultat för barn olika1947: Skolutbildning ochG.Boalt, ur sam-

Söner.i Stockholm. Stockholm: P.A. Norstedthâllsgrupper
Husén reformar-1964: Skolans sociologi. Forskning ochG. och T.Boalt,

Almqvist Wiksell.svenskt utbildningsväsende. Stockholm:bete inom
1973: Chang-Education, Opportunity, and Social Inequality.R.Boudon,

Society. John Wiley Sons.ing in Western New York:Prospects
1982: The Unintended Consequences of Social Action. Lon-R.Boudon,

MacMillan Ltd.don: The Press
1989: The Analysis of Ideology. Cambridge: PolityBoudon, R. Press.

1977: Reproduction Social Reproduction,Bourdieu, P. Cultural and
red.,sid. 487-511 i Karabel A. Halsey Power and Ideology inoch H.

UniversityEducation. New York: Oxford Press.
1984: CritiqueBourdieu, Distinction. A Social of the Judgement ofP.

Cambridge, UniversityTaste. Mass.: Harvard Press.
1976: Schooling CapitalistBowles, S. Gintis in America. Educa-och H.

tional of Economic Life.Reform and the Contradictions London: Rout-
ledge Paul.Kegan

1985: utbild-Broady, Pierre Bourdieus kultur- ochD. och M. Palme
ningssociologi. 27-104 red.,introduktion, sid. i OmEn D. Broady
Pierre Bourdieus sociologi. Skriftserien utbildning 1985:4.Kultur och

UHÄFoU.Stockholm:
Brody, 1992: AndraIntelligence. San Diego: AcademicN. Press uppla-
gan.
Bröms, Mälrelaterade1992: statsstipendier. Utbildningsdepartementet
Ds 1992:123. Förlaget.Stockholm: Allmänna

Fägerlind 1974:Bulcock, W., och Emanuelsson Education and
Socio-Economic Career. Stockholm: Institutet för internationellthe pe-

dagogik, Stockholms Universitet.
1989:C. och Assessment of Effects of Socio-Eco-Capron, M. Duyme

Status IQ in Full Cross-Fostering Study, Nature, 320,nomic sid.on a
552-53.

G. 1958: Social Mobility Class Structure. Lund: CWKCarlsson, and
Gleerup.

G., Eriksen, C. Löfwall Wärneryd 1974:Carlsson, R. Socio-och B.
ekonomiska grupperingar, Statistisk tidskrift 1974:5, sid. 381-401.

1962: stândscirkulationS.Carlsson, Bonde präst ämbetsman. Svensk- -
vårafrån 1680 till Stockholm:dagar. Bokförlaget Prisma.

413



SOUCarlsten, 1993:Y., S. B-O. 1972: 85Jansson och Ljung Urval till universitet och
frånhögskolor. Referenslista64Rapport Pedagogiska institutionen. Stockholm: Lä-nr

rarhögskolan i Stockholm.
1971:Christie, HvisN. skolen ikke fantes. Oslo: Universitetsforlaget.

Clark, 1961:B. R. The Cooling-Out Function in Higher Educa-
tion, i A. H. Halsey, Floud, och C. red.,A. Anderson Education,

Society.Economy, and A Reader in the Sociology of Education. New
York. The Free Press.

1990:Cobalti, A. Schooling Inequalities in Italy: Trends Time,over
SociologicalEuropean Review, Vol. sid. 199-214.nr.

Coleman, 1990:S.J. Foundations of Social Theory. Cambridge, Mass.:
The ofBelknap Press Harvard University Press.
Coleman, S., Q. Campbell,E. C. Hobson, McPartland, A. M.
Mood, F. Weinfeld 1966:D. och R. L. York Equality of Educational Op-
portunity. Washington: GPO.
Coleman, S. och T. Hoffer 1987: Public and Private High Schools:
The of Communities.Impact New York: Basic Books.
Coleman, S., Hoffer S. 1982:T. och Kilgore High School Achieve-

New York: Basic Books.ment.
Dahlbäck, 0. 1979: påBeslutsteoretiska aspekter utbildningsprocessen.
Project Metropolitan, Research Report No. 10. Stockholm: Sociologiska
institutionen vid Stockholms universitet.
Dahllöf, 1967: SkoldijfferentieringU. och undervisningsförlopp. Göteborg
Studies in Educational Sciences Stockholm: Almqvist Wiksell.
Dahllöf, 1971a:U. Svensk årutbildningsplanering under 25 argument,-
beslutsunderlag och modeller för utvärdering. Samhälle i utveckling nr

Studentlitteratur.Lund:
Dahllöf, 1971b:U. Ability Grouping, Content Validity, and Curriculum
Process Analysis. New York: Teachers College Press.

1936:Dahn, P. Studier rörande den studerande ungdomens geografiska
och sociala härkomst. Skrifter utgivna Fahlbeckska stiftelsen, XXIII.av

HåkanLund: Ohlssons boktryckeri.
Dahrendorf, 1959:R. Class and Class Conflict in Industrial Society.
London: Routledge Kegan Paul.

Graaf,De N. D. A. 1992:och Heath Husbands and Wives Voting Be-
haviour in Britain: Class-dependent Mutual Influence of Spouses, Acta
Sociologica 35, sid. 311-22.

1993a:Dryler, H. Uppväxtvillkor utbildningskarriäroch i Erik-R.
och O. red.,Jonsson Skola och sortering. Studier snedrekryte-son av

ring och utbildningens konsekvenser. Stockholm: Carlssons Förslag.
1993b:Dryler, H. Regional högskoleetablering medel för ökadett-

jämlikhet, i R. Erikson och O. red.,Jonsson Skola och sortering.
Studier snedrekrytering och utbildningens konsekvenser. Stockholm:av
Carlssons Förlag.
Duncan, 0. 1975:D. Introduction Structural Equations Models. Newto
York: Academic Press.
Duncan, O. D., D. L. Featherman och B. 1972:Duncan Socioeconomic
Background and Achievement. New York: Seminar Press.

414



SOU 1993: 851992: bakgrund olika liv. Stock-Plomin Syskon. Likaoch R.Dunn, -
Referenslistaholm: Natur och Kultur.

198087:Easterlin, Birth and The of NumbersR. A. Fortune. Impact on
Andra upplagan. University of ChicagoWelfare. Chicago: ThePersonal

Press.
å mått på1928: Skolbetygen gymnasiestadiet studie-Edin, A.K. som

årg.begåvning Fömuft,inom olika yrkes- och socialgrupper, Sunt VIII,
sid. 82-5.nr.

efterfrågan1993: Avkastning hög-ochEdin, P-A. och B. Holmlund
årgångutbildning, Ekonomisk debatt, 21, sid. 31-45.nrre

1983: intelligenta medelklassen. Acta Uni-H. Den Uppsala:Ekerwald,
versitatis Upsaliensis.
Ekström, 1922:O. Om den kommunala mellanskolans tillkomst,N.

verksamhet, i Skolkommissionens betänkande Hi-organisation och II,
säsrskilda utredningar. Stockholm:storiska Översikter och P. A. Norstedt

Söner.
red., 1989: Different Cultures, SameEldering, L. och Kloprogge

School: MinorityEthnic Children in Europe. Amsterdam: Lisse.
1952:Elmgren, School and Psychology. Stockholm: Nordiska Bok-

handeln.
längtidsper-1977: för SkolanEmanuelsson, Utbildning anpassade. i

Rabénspektiv. Analys och debatt. Stockholm: Sjögren.
1981:Emanuelsson, Utvärdering uppföljning elever: II. Degenom av

första daiainsamlingarna. Högskolan förStockholm: lärarutbildning i
Stockholm.

Källén 1989:Ericson, YrkesarbeteA. och B. graviditet och för-samt
lossning, sid. 1-39 i arbetsmiljökommissionensinom kartlägg-rapport
ning, för hälsorisker,Arbeten särskilda bilagedel Stockholm:D.utsatta
Allmänna Förlaget.

1971: Uppväxtförhållanden Lågin-Erikson, R. och social rörlighet.
komstutredningen. Förlaget.Stockholm: Allmänna
Eriksen, 1984: SocialR. Class of Men, Women and Families, Socio-
logy, 18,Vol. sid. 500-514.nr.
Eriksen, 1987: of Origin:R. The Long Arm the Effects ofThe Family

OccupationalBackground and Educational Achievement i U. Berg-on
red.,och C-G. Sociologicalryd Janson Miscellany. inEssays Honour

Boalt. Stockholm: AkademitryckGunnar AB.
1993: Social selektion gymnasiumErikson, R. till och högskola. Spe-

någon påvalet roll Skol-skolan och omgivningseffekter linjeva-lar av
i gymnasiet. i R. Erikson och O. red.,let Jonsson Skola och sorte-

Studierring. snedrekrytering och utbildningens konsekvenser. Stock-av
Carlssons Förlag.holm:

Fritzell 1988:Erikson, R. och The Effects of Socialthe Welfare Sy-
in Sweden the Well-Being of Children and the Elderly, sid.stem on

309-30 i L. Palmer, Smeeding red.,T. och B. Boyle Torrey The Vul-
nerable. Washington D.C.: The Urban Institute Press.

415



SOU 1993: 85König, Liittinger MüllerErikson, Goldthorpe,R., H. W. P. och W.
Referenslista1988: CASMIN International Mobility Superfile: Documentation. Institut

für Sozialwissenschaften, Universität Mannheim.
1985:Erikson, Goldthorpe Are American of SocialR. och J. H. Rates

Mobility High OldExceptionally New Evidence Issue. Europe-on an
Sociological Reviewan

1992:Eriksen, och Goldthorpe The Constant Flux. A Study ofR. J. H.
Class Mobility in Industrial Societies. Oxford: Clarendon Press.

O. red., 1993a:Erikson, R. och Jonsson Skola och sortering. Studier
snedrekrytering och utbildningens konsekvenser. Stockholm: Carlssonsav

Förlag.
1993b:Erikson, O. Beständiga barriärerR. och Jonsson socialaDen

snedrekryteringens förändring Manus:och orsaker. Kommer att utges av
Carlssons Bokförlag.

ÅbergErikson, red, 1984:R. och R. Välfärd i förändring. Levnadsvill-
kor i Sverige 1968-1981. Stockholm: Prisma.
Esping-Andersen, 1990:G. The Three Worlds of Welfare Capitalism.
Cambridge: Polity Press.

1971:Eysenck, IntelligenceH. Race, and Education. London: Temple
Smith.

1909:Fahlbeck, P. De sociala klasserna, Statsvetenskaplig Tidskrift,
årgången,tolfte sid. 275-96.

1910:Fahlbeck, P. ProfessornUttalande Fahlbeck,Dzr Pontusav
emigrationsfrågani Uttalanden iLund, af vetenskapsmänsvenska af-

pågivna begäran af Emigrationsutredningen, Ernigrationsutredningen.
Bilaga XVIII. Stockholm: P. A. Norstedt Söner.

1980: påFasth, E. Aspekter utlokalisering högre utbildning. Lund:av
Sociologiska institutionen, Lunds Universitet.
Feinstein, C. 1988: The Rise and Fall of the Williamson Curve, Jour-
nal of Economic History 48.

red., 1986-87:Flora, P. Growth Limits. The Western European Wel-to
fare States Since World War II. V01. 1-3. New York: Walter de Gruyter.

1993:S. SökandeForneng, och Antagna. Antagningen till universitet
och högskolor hösten 1992. VHS skriftserie 1993:1.

S.Forneng, 1991:och H. Jansson och AntagningenBetyg till hög-prov.
UHÄ-rapport UHÄ.skolan hösten 1991. 1991:25. Stockholm:

1991:Fritzell, Icke marknaden allena: Inkomstfördelningen Sveri-iav
Stockholm: Almqvist Wiksell International.ge.

19933:Fritzell, Income Trajectories: Stability and change in Ear-
nings and Economic Well-Being i E.J. m.fl. red.,Hansen Welfare
Trends in the Scandinavian Countries. Armonk, Sharpe.N .Y.: M.E.
Fritzell, 1993b: Income Inequality in 19805:Trends the Five-A
Country Comparison. Acta Sociologica, 36,Vol. No.1.
Fritzell, O. 1993:och årtiondeLundberg Ett förlorat eller förlovat
Välfärdsutvecklingen mellan 1981 1991. från årsoch Rapport 3 1991nr
Levnadsnivåprojekt. Stockholm: Institutet för social forskning, Stock-
holms universitet.

416



85SOU 1993:villkor.kommande: Vardagensred.,O. LundbergFritzell, och
ReferenslistaBrombergs.Stockholm:

A Longitudi-Eamings:Education and Adult1975: FormatFägerlind,
AlmqvistStockholm:Benefits of Education.EconomicStudy thenal on

Wiksell.
Malmö: Hermods.1898-1973.Gaddén, 1973: HermodsG.

IndividualJumpDid They1987: They PushedWereGambetta, D. or
UniversityCambridgeCambridge:Education.inDecision Mechanisms

Press.
Evolution of Equality1984: TheRaffalovichE.Garnier, A. och L.M.

of Education, Vol.Sociologyin France,OpportunitiesEducationalof
sid. 1-11.57,

i Sverige,högskoloruniversitet och1971: Rekrytering tillGesser, B.
frånutbildning och yrke. Rapporter126-68 i Valsid.kapitel un-av

års Stockholm:utbildningsutredning.1968genomfördadersökningar av
SOU 1971:61.

Advanced Societies.of the19731980: Class StructureTheGiddens, A.
Hutchinson.London:

C.C. Llewellyn och Payne:1980 medtillsammansGoldthorpe, l-I.
AndraModern Britain. upplaganStructure inMobility and ClassSocial

1987. ClarendonOxford: Press.
Klassenbildung. Zur1985: Soziale Mobilitåt undGoldthorpe, H.

174-204 iForschung, sid.Tradition soziologischereinerErneuerung
red., sozialer Ungleichhe-Die AnalyseGoldthorpeH. Strasser och H.

Verlag.it. Opladen: Westdeutscher
Meritocracy. Oxford:1992: of Manus.Goldthorpe, ProblemsH.

College.Nuffleld
1954: Measures of Association forGoodman, KruskalA. och W. H.L.

Statistical Association,the AmericanCross Classiñcations, Journal of
Vol. 49, sid. 732-764.

Sverige: förändring ochkommande: Löneskillnaderna ile Grand, C.
red.,O. VardagensFritzell och Lundbergstruktur, inuvarande

villkor. Stockholm: Brombergs.
1983: Secon-Gray, Raffe ReconstructionsA. F. McPherson och D.J.,

since the War. London: Rout-Myth and PracticeEducation. Theory,dary
Kegan Paul.ledge

i forsk-brottslighet1989: Elevers sociala anpassning ochGrosin, L.
framgångsrika Forskning, Vol. 14.skolor, Sociologiskningen om

kommande: Differen-IndividualO. UndheimGustafsson, ochJ-E.
C. CalfeeBerliner och R.Functions, kapitel 8 i C.in Cognitive D.ces

Psychology. York:Research Educational Newred., Handbook of inThe
Macmillan Publishing.

i1993: SocialgruppsskillnaderGustafsson, och A. WesterlundJ-E.
red.,på O. Jonssonhögskoleprovet. i Erikson ochprestationer R.
konse-och utbildningenssortering. Studier snedrekryteringSkola och av

Carlssons Förlag.Stockholm:kvenser.

417



Gähler, kommande:M. Svensk familjeupplösning några SOU 1993:och 85dessav
konsekvenser, i Fritzell och O. red., ReferenslistaLundberg Vardagens villkor.
Stockholm: Brombergs.
Gähler, HörnqvistM. 1993:och M. Elevrekrytering och geografiskt
avstånd, i R. Erikson och O. red.,Jonsson Skola och sortering. Stu-
dier snedrekrytering och utbildningens konsekvenser. Stockholm: Carls-av

Förlag.sons
1912:Hall, B. R. Valda aktstycken till svenska undervisningsväsendets hi-

storia. Stockholm: P.A. Norstedt Söners Förlag.
S. 1946:Hallgren, Intelligens och social miljö, i Studier i människo-

kunskap tillägnade John Landquist. Lund: Gleerups.
Halsey, A. H., A. F. Heath och Ridge 1980:M. Origins and Destina-
tions. Family, Class, and Education in Modern Britain. Oxford: Clarendon
Press.
Hauser, R. M. och D. L. Featherman 1976: Equality of Schooling:
Trends and Prospects, Sociology of Education, Vol. 49, sid. 99-nr.
120.

1976:Hayek, F. Law, Legislation and Liberty. London: Routledge.
Heath, A. och P. Clifford 1980: The Seventy Thousand Hours that
Rutter Left Out. Oxford Review of Education. Vol.
Heath, A. F. Clifford 1990:och P. Class Inequalities in Education in
The Twentieth Century, Journal of the Royal Statistical Society 153,
Part sid. 1-16.
Heath, A. 1983:och Ridge Schools, Examinations and Occupatio-
nal Attainment, sid. 239-57 i Purvis och M. red.,Hales Achieve-

and Inequality in Education. London:ment Routledge Kegan Paul.
Heckscher, 1941:E. F. Svenskt frånarbete och liv medeltiden till nuti-
den. Stockholm: Bonniers.
Henrekson, 1992:M. Sveriges tillvälxtproblem. En analys med särskild

påtonvikt humankapitalets roll. Stockholm: SNS Förlag.
Henrekson, 1993:M. Humankapital, produktivitet och tillväxt, rap-

till Ekonomikommissionen, i Nyaport Villkor för Ekonomi och Politik,
SOU:1993:16, Bilagedel sid. 349-396. Stockholm: Allmänna Förlaget.
Herrnstein, 1971:R. LQ, Atlantic September,Monthly, sid. 43-64.
Herrström, G. 1966: års1927 skolreform. En studie i svensk skolpolitik
1918-1 92 Stockholm: Svenska BokförlagetNorstedts.
Herrström, FrågorG. 1972: rörande högre skolutbildning för flickor vid

Årsböckerårs1928 riksdag. i svensk undervisningshistoria 128. Uppsala:
Föreningen för svensk undervisningshistoria.
Hetherington, E., CamaraK. och D. Featherman 1983: Achievement
and Intellectual Functioning of Children in One-Parent Households,
sid. 205-84 i Spence red., Achievement and Achievement Motives.
San Francisco: W. H. Freeman.
Hibbs, D. A. 1990:Jr. Wage Dispersion and Trade Union Action in
Sweden i Persson red, Generating Equality in the Welfare State -
The Swedish Experience. Oslo: Norwegian University Press.
Hirdman, G. 1939: Kulturell demokrati. Stockholm: ABF.

418



SOU 1993: 851992: StructureClass andWright S. JankowskiO. och M.M., E.Hout,
ReferenslistaMRDF. Research Center.Berkeley: SurveyConsciousness Survey

Educational Opportu-1993: Two PathsM. och D. P. DohanHout, to
UnitedSelection in Sweden and theSocial Class and Educationalnity:

of Sociology.University of California, Dept.States. Berkeley:Manus.
formas i familj1977: klassamhället. barnenVägen in i HurHuch, K.

Wahlström Widstrand.skola. Stockholm:och
Begåvning Gebers Förlag.Husén, 1948: och miljö. Stockholm: HugoT.

undersökning denHusén, 1950: Testresultatens prognosvärde. EnT. av
på intelligenstestensteoretiska skolningens inverkan testresultaten, progno-

på urvalet till högre läroanstal-de sociala faktorernas inverkansvärde och
Almqvist Wiksell.Stockholm:ter.

Husén, 1962: Swedish CompulsoryProblems of Differentiation inT.
Svenska BokförlagetNorstedts.Schooling. Stockholm:

Husén, 1963: 60-talet. Stockholm: Almqvist Wiksell.Skola förT.
Husén, 1967: in Mathemat-red., International Study of AchievementT.

Almqvistics. Comparison of Twelve Countries, Vol. II. Stockholm:A
Wiksell.

påHusén, 1977: utbildning Perspektiv utbildnings-JämlikhetT. genom
Stockholm: och Kultur.reformerna. Natur

Husén, 1991: Contribution of Schoo-A. Tuijnman The FormalT. och
ling in Capital, Educational Researcher, Vol.the Increase Intellectualto
20:7.

1958:Härnqvist, för högre utbildning. Beräkningar ochK. Reserverna
års SOUmetoddiskussion. 1955 universitetsutredning III. Stockholm:

1958:1
Härnqvist, 1960: 1957Individuella differenser och skoldiñerentiering.K.
års 1960:13.skolberedning, Stockholm: SOUII.
Härnqvist, 1968: in 18,Relative Changes Intelligence from 13K. to
Scandinavian Journal of Psychology sid. 50-82.
l-lärnqvist, 1978: Individual Demand for Education. AnalyticalK. Re-

OECD.Paris:port.
Härnqvist, 1982: DetK. fria valet grundskolans högstadium m0--
tiv, effekter. Verksamhetsberättelse 197778, i Pedagogis-tendenser och

år.ka Nämndens Grundskolan 20 Stockholm:under Skolöverstyrelsen.
1992: UtbildningsreformerHärnqvist, och social selektion, sid.K.

Åberg71-88 red., Social bakgrund. Utbildning. Livschanser. Stock-i R.
Carlssons.holm:

1993a: Skolprestationer,l-Iärnqvist, utbildningsval och socialK. se-
gymnasiumlektion till och högskola. Erikson O.i R. och Jonsson

red., Skola och sortering. Studier snedrekrytering och utbildningensav
konsekvenser. Stockholm: Carlssons Förlag.

1993b:Härnqvist, Den sociala till gymnasieskolaK. selektionen och
högskola. 1993:10. Institutionen för pedagogik, GöteborgsRapport nr
Universitet.
Härnqvist, A. Svensson 1973: A Swedish forK. och data bank studies
of educational development, Sociological Microjournal sid. 35:42.

419



Härnqvist, K. och A. Svensson 1980: SOU 1993:Den sociala selektionen 85till gymna-
frånsiestadiet. forskningsrapportEn Gymnasieutredningen. ReferenslistaStockholm:

SOU 1980:30.
Härnqvist, K. och 1976:Bengtsson Educational Reforms and Edu-
cational Equality, sid. 205-22 i Scase red.,R. Readings in the Swedish
Class Strucure. Oxford: Pergamon Press.
Härnqvist, K. Grahm 1963:och Vägen gymnasiet. Elevernasgenom

på valsituationer årsoch studieformer. 1960 gymnasieutredningsyn
Stockholm: SOU 1963:15.
Illich, 197076: Deschooling Society. Harmondsworth: Pelican Books.
lsllng, 1980: Kampen för och demokratisk skola. Samhälls-mot en
struktur och skolorganisation. Stockholm: Sober Förlag.
Isling, 1984: Grundskola för allmänmänsklig kompetens. Stockholm:
Sober Förlag.

1988:lsling, Det pedagogiska Kampen för och demokra-arvet. mot en
tisk skola Stockholm: Sober Förlag.
lsling, 1992: Arbetsformer och arbetssätt, i Richardson, red.,G.
Ett folk börjar skolan. år.Folkskolan 150 Stockholm: Allmänna förlaget.
Israelsson, B. C-E.och Quensel 1958: Studenternas utbildningsval.
Lund: CWK Gleerup.
Janson, C-G. 1984: Project Metropolitan. A Presentation and Progress
Report. Project Metropolitan, Research Report No 21. Stockholm: S0-
ciologiska institutionen vid Stockholms universitet.

C.,Jencks, Smith,M. Acland,H. M. Bane, Cohen,D. Gintis,H. B.
Heyns S.och Michelson 1972: Inequality. A Reassessment och Family
and Schooling in America. New York: Basic Books.
Jencks, C., S. Bartlett, Corcoran,M. Crouse, D. Eaglesfield, G. Jack-

K. McCle|land, P. Mueser, M. Olneck, Schwartz, S. Wardson, och
1979:Williams Who Gets Ahead: the Determinants of Economic Success

in America. New York: Basic Books.
Jensen, A. 1969:R. How Much Can We 1.0.Boost Scholasticand
Achievement, Harvard Educational Review 39, sid. l-123.
Johannesson, och D. 1960:Magnusson Social- och personlighetspsyko-
logiska faktorer i relation till skolans diferentiering. Stockholm: SOU
1960:42.
Johansson, 1970:L. Utbildning: Resonerande del. Stockholm: Allmän-

Förlaget.na
Johansson, 1971:L. Utbildning empirisk del. Stockholm: Allmänna-
Förlaget.
Johansson, S. 1970: levnadsnivåundersökningen.Om Stockholm: All-
männa Förlaget.
Johansson, S. 1971: Politiska Om den befolkningens del-resurser. vuxna
tagande i de politiska beslutsprocesserna. Stockholm: Allmänna Förlaget.
Johansson, 1979:S. Mot teori för social rapportering. Rapport 2en nr.
från levnadsnivåprojektet. Stockholm: Institutet för social forskning,
Stockholms universitet.

420



SOU 1993: 85Hedström 1978: företagares in-Jordbrukares ochS.Johansson, och P.
Referenslistalevnadsförhållanden. forsk-Stockholm: Institutet för socialochkomster

universitet.ning, Stockholms
Educational1987: Class Origin, Cultural Origin, andO.Jonsson,

Sweden, Sociological Review, V01.the Case of EuropeanAttainment:
229-42.sid.nr.

1988: och social skiktning.O. Utbildning, social reproduktionJonsson,
Almqvist Wiksell International.Stockholm:

1990: Reform Changes in InequalityO. Educational andJonsson,
red.,139-173 Leschinsky TheSweden, sid. i A. och K. U. Mayerin

Evidence fromComprehensive School Experiment Revisited: Western
Komparatistische Bibliothek, 2. Frankfurt Main:Band Ver-Europe. am

lag Peter Lang.
lågutbildade1991: underklass SociologiskO. DeJonsson, en ny-

Forskning sid. 44-64.
1992: Social snedrekrytering vid olika stadier i utbild-0.Jonsson,

Åberg red.,ningssystemet, sid. 47-69 i Social bakgrund. Utbildning.R.
Stockholm: Carlssons.Livschanser.

1993a: Social SocialJonsson, O. Education, Mobility, and Repro-
Changes, sid. 91-118duetion in Sweden: Patterns and i E. Hansen,

red.,S. Ringen, Uusitalo och Erikson Welfare Trends in theH. R.
Scandinavian Countries. Armonk: Sharpe.N.Y.: M. E.

1993b: jämlikhetJonsson, O. Förskola strategi för i R.en-
O. red., Skola StudierErikson och Jonsson och sortering. snedrek-av

Stockholm:rytering och utbildningens konsekvenser. Carlssons Förlag.
1993c: social SverigeJonsson, O. Utbildning och reproduktion i-

Erikson red.,internationellt perspektiv. i och O.R. Jonssonett
Skola sortering. Studier snedrekrytering och utbildningensoch konse-av
kvenser. CarlssonsStockholm: Förlag.
Jonsson, 1993d: Inequalities Sweden0. Persisting in i Y. Shavit

red., Changingoch H-P. Blossfeld Persistent Inequality. Educational At-
taiment Countries. Col.:in Thirteen Boulder, Westview Press.

1993a:Jonsson, O. C. Mills Social Classoch and Educational
Attainment Swedish-Englishin Historical Perspective: A Comparison

Sociology,I, British Journal 44:213-47.Part
1993b:O. C. Mills Social Class and EducationalochJonsson,

Comparisonin Historical Perspective: Swedish-EnglishAttainment A
II, British Journal of Sociology, 44:403-28.Part

1993c:O. C. Mills Social Mobility in the 19703och andJonsson,
19805: Study of and in Sweden,A Men Women England and European
Sociological Vol.Review, sid. 229-47.nr.

O., C. Mills Müller 1993:och W. Educational SystemsJonsson, and
Stratiñcation VocationalSocial Education and Educational Diversion-

in Sweden, Germany, and Great Britain. Stockholm: InstitutetManus.
social forskning, Stockholmsför Universitet.

1979:Karasek, A. Job Decision Latitude,R. Demands, Job and Men-
Strain: Implications for Redesign, Administrative Science Quar-tal Job

24, sid. 285-308.terly, Vol.

421



1981:Karasek, R. A. Job satisfaction SOU 1993: 85and Job Strain. The Implica-
tions of Related Psychosocial Mechanisms for Referenslistatwo Job Designa i B.
Gardell och G. red,Johansson Working life: A social science contribu-
tion work reform.to
Kerr, C., J. T. Dunlop, F. H. Harbison och C. A. 19601973:Myers In-
dustrialism and Industrial Man. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.

Kersbergen, K. 1988:och U. Becker The Netherlands: A Passivevan
Social Democratic Welfare State in Christian Democratic Ruled Socie-a
ty, Journal of Social Policy, 171477-99.
Kim, 1983:L. Att välja eller väljas. En studie tillträdesreglema ochav
övergången UHÄFoUfrån gymnasieskola till högskola. Stockholm:
skriftserie 1983:4.
Kohn, 1969:M. L. Class and Conformity. A Study in Values. Home-
wood: The Dorsey Press.
Kohn, M. L. och C. Schooler 1983: Work and Personality: An Inquiry
into the Impact of Social Strattfication. Norwood, N.J.: Ablex Publishing
Corporations.

1972:Kyle, G. Svensk flickskola under 1800-talet. Göteborg: Kvinnohi-
storiskt arkiv.
König, W. Mülleroch W. 1986: Educational Systems and Labour
Markets Determinants of Worklife Mobility in France and West Ger-as

Comparison of Mens Career Mobility, 1965-1970, Europeanmany: a
Sociological Review, Vol. 2 1986.No.
Landström, S-S. 1954: Svenska ämbetsmäns sociala Uppsala:ursprung.
Almqvist och Wiksells Boktryckeri AB.
Lichtenstein, P., N. L. Pedersen G.och E. McClearn 1992: The Ori-
gins of Individual Differences in Occupational Status and Educational
Level: StudyA of Twins Reared Apart and Together, Acta Sociologica,
Vol. 23:1.
Lieberson, S. 1985: Making Count. The Improvement of Social Rese-
arch and Theory. Berkeley, Cal.: University of California Press.
Lindbekk, 1993:T. School Reforms in Norway and Sweden, and the
Redistribution of Educational Attainments, Scandinavian Journal of
Educational Research, 37,Vol. sid. 129-49.nr.
Lindblad, 1993:S. skolkarriär och levnadsbana Om elevers erfaren--
heter ungdomsskolan och rekryteringen till högre studier, i Erik-R.av

och 0. Jonsson red., Skola och sortering. Studier snedrekryte-son av
ring och utbildningens konsekvenser. Stockholm: Carlssons Förlag.
Lindblad, S. och Mardones-Hernandez 1991: Invandrarskap upp--
växtvillkor och skolkarriär påperspektiv den svenskasamt skolan, Ma-

Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.nus.
Lundberg, O. 1990: ojämlikaDen ohälsan. Om klass- och könsskillna-
der i sjuklighet. Stockholm: Almqvist Wiksell International.
Lundgren, 1972:U. P. Frame Factors and the Teaching Process. Stock-
holm: Almqvist Wiksell.
Lundgren, 1979:U. P. Att organisera omvärlden. En introduktion till lä-
roplansteori. Stockholm: Liber.

422



SOU 1993: 85utnyttjande, utfall.Lundquist, 1989: Studiestöd för Utveckling,O. vuxna.
ReferenslistaGöteborg: Universitatis Gothoburgensis.Acta

Löfqvist 1989: Pupils So-Löfgren, G. Relationships betweenH. och
Instruction School and Writing Achieve-ciocultural Background, in

of Educational Research, 33, sid.ment, Scandinavian Journal Vol. nr.
269-82.

1993: ObservedEducational Stratification and Unob-Mare, R. D. on
ShavitComponents of Family Background, i Y. och H-P. Bloss-served

red., Persistent Inequality. Changing Educational Attainment infeld
C01.:Countries. Boulder, Westview Press.Thirteen

1980-1989: 1950-1975, Stockholm: Li-S. Skolsverige I-VI.Marklund,
ber.

1981: Structure and Socia-Socioeconomic Status, FamilyMartens, P. L.
Adolescent Children. Project Metropolitan, Researchlization of Early

Sociologiska institutionen vid Stockholms16. Stockholm:Report No.
universitet.

1982: Achievement-Related Behavior of Early Adole-Martens, P. L.
and Discussion of Three Analyses. Stockholm: Socio-Presentationseems,

institutionen vid Stockholms universitet.logiska
18521971:Marx, Louis 18:e Brunmaire. Stockholm: Ar-K. Bonapartes

betarkultur.
Maurice, Silvestre 19821986: SocialM., Sellier, J-J. The Foun-F. och
dations of Industrial A Comparison of and Germany.Power. France
Cambridge, Mass.: The MIT Press.

1979:Mayer, Strukturwandel im BeschäftigungssystemK. U. und be-
rufliche Mobilität zwischen Generationen, Zeitschrift für Bevölkerungs-

267-298.wissenschaft, häfte sid.
1985:McNab, C. Family Compositionoch Murray and Mathemat-

ics Achievement, Scandinavian Journal of Educational 29,Research sid.
89- 102.
McPherson, 1987:A. Willms Equalisationoch J. D. and Improve-

Some Effects of Comprehensive Reorganisation Scotland, S0-inment:
ciology, Vol. 21 sid. 509-39.nr.
Mehan, 1992: Understanding InequalityH. in Schools: Contribu-The

of Interpretive Studies, Sociology Education, 65, sid. 1-20.tion of Vol.
1957: Social Theory Social Structure.R. K. and London: TheMer-ton,

of Glencoe.PressFree
1977: The EffectsW. of Institution,Meyer, Education Arne-as an

Journal Sociology, 83,rican Vol. sid. 55-77.nr.
18611910:Mill, S. Utilitarianism. Representative Govern-Liberty.

London: Dent.ment.
1951:S.Moberg, Vem blev student och vad blev studenten Statistiska

studier rörande härstamning, studentbetyg, vidare utbildning, yrkes-, in-
üårmögenhets- familjeförhållanden årgångarkomst-, och fembland

svenska studenter under perioden 1910-1943. Samhällsvetenskapliga
studier CWK7. Lund: Gleerup.nr

423



SOU 1993: 85S. 1949:Moberg, C-E. Quensel Studenternas sociala betygoch ursprung,
Referenslistai studentexamen, vidare utbildning, yrkesval En statistisk undersök-m.m.

års studentårgångar. årsning 1930, 1937 och 1943 1945 universitetsbe-av
redning Stockholm: SOU 1949:48.IV.
Mortimore, P., P. Sammons, Stoll, Lewis, 1988:L. D. och R. Ecob
School The Junior OpenMatters. Years. Wells: Books.

Crain 1992:Mulkey, L. M., R. L. A. C. Harrington One-Parentoch
Households and Achievement: Economic and Behavioral Explanations
of Small Effect, Sociology of Education, V01. 65, sid. 48-65.a

någonMüller, 1992: Spelar utbildningW. roll för den sociala rörlig-
Åbergheten jämförelse industriländer,En mellan sid 29-46 i R.

red., Social bakgrund, Utbildning, Livschanser. Stockholm: Carlssons.
Müller, 1993: Class Inequalities inW. Educational Outcomes Swe--
den in Comparative Perspective. UniversitätManus. Mannheim, Tysk-
land.
Müller, 1993:W. Social Selectionoch W. Karle in Educational Sys-

in Europe, Sociological 9European Review, Vol. Nr. sid. 123.tems
1980: frånUtbildning ochMurray, M. jämlikhet. delrapport projek-En

Prognoser och politisk framtidsplanering. Stockholm: sekretariatettet
för framtidsstudier.

1988:Murray, M. Utbildningsexpansion, jämlikhet och avlänkning. Stu-
dier i utbildningspolitik och utbildningsplanering 1933-1985. Göteborg
Studies in Educational Sciences 66. Göteborg: Acta Universitatis Gotho-
burgensis.

Sandqvist 1990:Murray, och K. Father ChildrensAbsence and
Achievement from Age 13 21, Scandinavian Journal Education 34,to
sid. 3-28.

1941:Myrdal, A. G.och Myrdal Kontakt med Amerika. Stockholm: A1-
Bonniersbert Förlag.

1944:Myrdal, A. Folk och familj. Stockholm: Kooperativa Förbundets
Förlag.
Mählck, 1980: Choice of Post-SecondaryL. Studies in Stratified Sy-a

of Education. IEA StudiesMonograph 12. Stockholm:No.stem
Almqvist Wiksell International.

1961:Neymark, SelektivE. rörlighet. Flyttningstendenser och yrkesval i
begåvningrelation till utbildning, och härkomst. ål-Uppföljning av en

dersklass. 24. rådet.Rapport Stockholm: Personaladministrativanr.
Nilsson, 1984:A. Studiefinansiering och social rekrytering till högre ut-
bildning 1920-1976. Skrifter utgivna Ekonomisk-historiska förening-av

i Lund vol. Studentlitteratur.XLI. Lund:en
Nilsson, Svärd 1991:A. Quantitativeoch B. The Development Voca-
tional Education Swedenin 1950-1990. Lund Papers in Economic Histo-

12, 1991. Lund: Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds uni-ry nr.
versitet.
Nilsson, 1981:L. Yrkesutbildning i nutidshistoriskt perspektiv. Göte-ett
borg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

1976:Noonan, R. D. School Resources, Social Class, and Student Achie-
Stockholm: Almqvist Wiksell International.vement.

424



SOU 1993: 85Tidenskolref0rmerna,1987: Varför misslyckadesNyström, P.
Referenslistasid. 75-86.

förändring. Lund:demografiskutbildning och1986: HögreOhlsson, R.
föreningen.Ekonomisk-historiska

of1993: in the Rate ReturnChangesWrightoch R. E. toPalme, M.
Policyfor EconomicCentre1968-1991. London:in Sweden:Education

Research.
Bourgeois Critique. Lon-Class A1979: Marxism and Theory:Parkin, F.

Publications.Tavistockdon:
Routledge KeganSystem. London:1951: The SocialT.Parsons,

Paul.
Some of itsSocial System:1959: The School ClassT.Parsons, aas

Vol. 29,Educational Review,Society, Harvardin AmericanFunctions
297-318.sid.

Reproduction. Arkivand Social1978: MobilityG. EssaysPersson, on
arbetarrörelsen.Arkiv för studier iavhandlingsserie Stockholm:

1989: Medborgarnas makt.G. BlombergO., A. Westholm ochPetersson,
Carlssons.Stockholm:

19801990: Behavioral Ge-G. McClearnPlomin, C. DeFries och E.R,
upplagan. Freeman andAndra York: W. H.Primer. NewAnetics.

Company.
BrooksCole.Pacific Grove:1990: Nature and Nurture.Plomin, R.

kapitalismens klasstruktur. Lund,1974: modernaDenPoulantzas, N.
ZenitRabén Sjögren.Teori 14,Stockholm: Tema

Skolutbildning1948: Gunnar BoaltsRecensionQuensel, C-E. av
Stockholm, Stats-samhällsklasser iför olikaskolresultat barnoch ur

285-290.Tidskrift, sid.vetenskaplig Vol. 51,
rekrytering, Statsvetenskap-1949: socialaQuensel, C-E. Studenternas

sid. 309-22.lig Tidskrift, 52,Vol.
Cambridge, Massachusetts:Justice. Har-1971: A Theory ofRawls,

Universityvard Press.
rekrytering till högskolan. Gö-1984: Studiemedel ochS-E.Reuterberg,

50. Göteborg: UniversitatisSciences ActaStudies in Educationalteborg
Gothoburgensis.

1987: medel för jämlik-Svensson StudiemedelS-E. A.Reuterberg, och -
UHÄ 1987:1.projektrapportstudiemedelssystemet.granskninghet En av

UHÄ.Stockholm:
Studiestöd1992: Social bakgrund.S-E. A. SvenssonochReuterberg,

övergång utredningen dentill högre studier. Delbetänkandeoch omav
SOU 1992:122.Stockholm:snedrekryteringen till högre studier.sociala

Idéer och realiteter i197 8: 1940-1945.Richardson, G. Svensk skolpolitik
Liber Förlag.politiskt handlande. Stockholm:pedagogisk debatt och

1983: skola. Stockholm: Liber.G. DrömmenRichardson, om en ny
1990: Studentlittera-G. Svensk utbildningshistoria. Lund:Richardson,

4:e uppl..tur
år.Folkskolan 150red, 1992: folk börjar skolan.Richardson, G. Ett

förlaget.Stockholm: Allmänna

425



red.1986:Roemer, Analytical Marxism. Studies SOUin 1993: 85Marxism and S0-
cial Theory. Cambridge: Cambridge ReferenslistaUniversity Press.
Rutter, M., B. Maughan, Mortimore,P. Ouston 1979:och Fifteen
Thousand Hours: Secondary Schools and Their Ejfects Children. Lon-on
don: Open Books.
Scarr, S. och R. A. 1976:Weinberg IQ Test Performance of Black
Children Adopted by White Families. American Psychologist 31, sid.
726-39.
Schiff M. och R. 1986:Lewontin Education and Class: The Irrelevance
of IQ Genetic Studies. Oxford: Clarendon Press.
Schiff, M., M. Duyme, A. Dumaret S.och Tomkiewicz 1986: How
Much Could We Boost Scholastic Achievement and IQ Scores, i
Schiff och Lewontin, Education and Class: The Irrelevance of IQ Genetic
Studies. Oxford: Clarendon Press.
Sen, A. 1992: Inequality Reexamined. Cambridge, Mass.: Harvard Uni-
versity Press.
Shavit, Y. och D. L. Featherman 1988: Schooling, Tracking and Teen-

Intelligence, Sociology of Education, Vol. 61.age
Shavit, Y. och H-P. Blossfeld red., 1993a: Persisting Inequality. Chang-
ing Educational Stratification in Thirteen Countries. Boulder, C01.: West-
view Press.
Shavit, Y. och H-P. Blossfeld l993b: Persisting Barriers in Educatio-
nal Opportunities. There Trade-Off between Sex Equalization anda
Class Equalization. Manus. University of Haifa, Israel.
Similä, 1993:M. Andra generationens invandrare i den svenska sko-
lan. i R. Erikson och O. red.,Jonsson Skola och sortering. Studier

snedrekrytering och utbildningens konsekvenser. Stockholm: Carlssonsav
Förlag.
Sjöstrand, 1954:W. Skolreformen i stöpsleven. Svensk skolpolitik i ve-
tenskaplig belysning. Ett diskussionsinlägg. Stockholm: Natur och Kultur.
Sjöstrand, 1965:W. Pedagogikens historia. Del III:2. Lund: Gebers.
Skoglund, 1991:C. Vita mössor under röda fanor. Stockholm: Almquist

Wiksell International.
Slavin, 1987:R. E. Ability Grouping and Student Achievement in
Elementary Schools: A Best-Evidence Synthesis, Review Educational
Research, Vol. 57, sid. 293-336.nr.
Slavin, 1990:R. E. Achievement Effects of Ability Grouping in Se-
condary Schools: A Best-Evidence Synthesis, Review of Educational
Research, V01. 60, sid. 471-99.nr.
Smeeding, T. M., M. Oü-liggins och L. Ralnwater 1990: Poverty, Ine-
quality and Income Distribution in Comparative Perspective: The Luxem-
bourg Income Study. New York: Harvester Wheatsheaf.
Sorokin, 19591927:P. A. Social and Cultural Mobility. London: The
Free Press of Glencoe.
Spetze, 1992:G. Stockholms folkskolor 1842. Ambitioner och verklighet.
Årsböcker i svensk undervisningshistoria 169. Uppsala: Föreningen för
svensk undervisningshistoria.

426



SOU 1993: 85Ståhl, 1974: samhällsekonomisk den högre utbild-U 74. analysEn av
Referenslistaningen. Stockholm: Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

1971:Svenningsson, Social differentiering i och realpopu-L. student
nerna, kapitel sid. 203-26 i utbildning och yrke.latic Val Rappor-av

från årsundersökningar genomförda 1968 utbildningsutredning.ter av
Stockholm: SOU 1971:61.

A. 1971: Achievement. School Performance inSvensson, Relative Rela-
tion Intelligence, Sex and Environment. Stockholm: AlmqvistHometo
Wiksell.

LånaS-E. 1991: för livet. Högskolestude-Svensson, A. och Reuterberg
pårandes de studiemedlen. CSN-rapport 2 1991. Göteborg:syn nya nr

för GöteborgsInstitutionen pedagogik vid universitet.
1962: Grouping ScholasticSvensson, N-E. Ability and Achievement. Re-

Five-Year Follow-Up Study Stockholm. Universitatisin Actaport on a
Stoc kholmiensis, Stockholm Studies Educationalin Psychology
Stockholm: Almqvist Wiksell.

Tåhlin kommande:Szulkin, Arbetets utvecklingR. och M. i Frit-
red,zell och O. Lundberg Vardagens villkor. Stockholm: Brombergs.

1991:Sørensen, A. On Usefulness of ClassB. the Analysis in
SocialResearch Mobility and Socioeconomic Inequality, Acta So-on

ciologica, 34, 1991.V01. No.
1931:Tawney, R. H. Equality. London: Unwin Books.

G. 1989:Therborn, Pillarization and Popular Movements Two-
Capitalism:Roads Welfare the Netherlands Sweden, i Castlesand F.to

red., Comparative History of Public Policy. Cambridge: Polity Press.
1972:Thurow, Education Economic Equality,L. and The Public In-

28, sid. 66-81.terest
1970: IndustrializationTreiman, D. and Social Stratiñcation, sid.

207-34 i E.O. red, Strazification:Laumann Social Research and Theory
for I970s.t.he Indianapolis: Bobbs-MerrillThe Company, Ltd.

1967:Tryggvesson, Urbanisering och tätortsutvecklingR. i Sverige 1951-
1960. Demografiska undersökning. Monograñserie i anslutning till FoB
1960. Stockholm: SCB Bostadsstyrelsen.och
Tåhllin, 1987: Arbetets värde och kostnader.M. studie lönearbetetsEn av
konsekvenser för individen. Stockholm: Almqvist Wiksell Internatio-
nal.

L-G. Häll 1987:Vogel, J., Andersson, U. Davidsson Ojämlikhe-L.och
i Sverige. Utveckling Levnadsförhållan-och nuläge. Rapport 51,ten nr.
1975-85. Stockholm:den SCB.

Vågterö, 1991: Inequality inD. Health Some Theoretical Empi-and-
ricaT SocialProblems, Science Medicine, 32 Nr. Sid. 367-371.Vol.

1958: TheYoung, M. Rise of Meritocracy. London: Thames and Hud-
son.
Wadensjö, 1991:E. Högre utbildning inkomster i Arbetskraft,och
arbetsmarknad och produktivitet, 4 tillExpertrapport Produktivitets-nr
delegationen, Stockholm sid 257-284.

427



ÅsbrinkWahlund, 1942:S. Demokrati och utbildning, SOU 1993:sid 7-32 i 85P.
Årsbokred., Social 1942. Stockholm: Kooperativa Referenslilstaförbundets bokför-

lag.
Warner, W. L., R. Havighurst och M. 1944:B. Loeb Who Shall Be
Educated The Challenge of Unequal Opportunities. New York: Harper

Brothers Publishers.
Weibull, 1968: Lunds universitets historia, 1868-1968.IV. Lund:
CWK Gleerup.
Weinberg, A., S.R. Scarr och 1992:D. Waldman The Minnesota
Transracial Adoption Study: A Follow-Up of IQ Test Performance at
Adolescence, Intelligence 16, sid. 117-35.
Wicksell, S. 1936:och T. Larsson Utredning rörande de svenska univer-
sitets- och högskolestudenternas sociala och förhållanden.ekonomiska Bi-

tilllaga betänkande med undersökningar och förslag i anledning till-av
strömningen till de intellektuella yrkena. Stockholm: SOU 1936:34.

19771981:Willis, P. Fostran till lönearbete. Göteborg: Röda Bokförla-
get.
Wolf-Seibel, 1980:l-l. R. Sex Differences in Determinants of Educational

Occupationaland Goal Orientation. A Study 12 000 Swedish Sixthamong
Graders. Project Metropolitan, Research Report 13. Stockholm:No. So-
ciologiska institutionen vid Stockholms universitet.
Wright, 0. 1985:E. Classes. London: Verso.
Wright, O. red.1989:E. The Debate Classes. London: Verso.on

1912:Yule, G. U. On the Methods of Measuring Association Between
Two Attributes, Journal of the Royal Statistical Society, Vol. LXXV -
Del sid.VI, 579-642.
Åberg, SelénR., och 1984:H. Tham Ekonomiska resurser, sid.

Åberg140-77 i EriksonR. och R. red, Välfärd i förändring. Levnads-
villkor i Sverige 1968-1981 Stockholm: Prisma..Ãsbrink, 1942:P. De ekonomiska utbildningshindren, sid 33-57 i P.
Åsbrink Årsbokred., Social 1942. Stockholm: Kooperativa förbundets
bokförlag.
Örström, O. 1900: Några skolstatistiska data, Statsvetenskaplig Tid-
skrift, årg.,Andra bandet, 3 sid. 81-96.

428



1993: 85SOU
Bilaga

áP:
Kommittédirektiv

WW
W

1991:38Dir.

studiertill högresnedrektyteringensocialadenUtredning om

1991:38Dir

1991-05-08regeringssammatnträdeBeslut vid

anför.Göransson,statsrådetutbildningsdepartementet,Chefen för

förslagMitt

beskrivaför översiktligttillkallassärskild utredareJag föreslår attatt en
studiertill högresnedrekryteringensocialaomfattningen den attsamtav

orsaker.klargöra dessförsöka

Bakgrund

Sverige odelatdet i intebetraktades någotvärldskrigetFöre andra som
alls återfannssocialgrupperna knappastde lägrenegativt ungdomaratt ur

orättvisa,rörde sig nyttigDetuniversitetsstuderande.bland de om en
gynnadesSamhället på mångamenade. sättfanns det många attavsom

dei livetsökte sig andrastudiebegåvade människor änmängder vägarav
saken detSå längeuniversiteten. många såg på sättet,gick genomsom

Den betraktades emel-sociala snedrekryteringen.förvisso denexisterade
missförhållande.lertid inte alltid någotsom

förtänkesätt ägdefrån dettaomsvängningen bortavgörandeDen rum
ekonomiskademokratiskaFrånsedan. såvälungefär femtio år ut-som

framhävadå allvardominerande opinion påbörjadegångspunkter atten
fö-social bakgrund finnsolikai människor meddet värde, ligger attsom

för högreallas förutsättningaryrkeskategorier ochreträdda i alla stu-att
proble-utbildningspolitiskabörjade detI och med dettadier tilltas vara.

sig vidhargenerationerdetuttryckas på attsätt vantmet att som senare
utbildningsväsendetHur organiserar videt normala.betrakta somsom

varaförutsättningar tillmänniskas unikahelhet, varjeså tasatt
etablerasskulle kunnaförutsättning för dagensEn viktig synsättatt var

1946 skolkom-gränslösa optimism.efterkrigsårens årsde tidiga nästan
uni-till alla människorsdet gickmission övertygad attatt ta varavar om
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ka förutsättningar de praktiska och manuella yrkenautan och de SOUatt 1993: 85stora
folkgrupper, sig dem, kommeägnar teoretiska be- Bilagapåsom att utarmas
gåvningar SOU 1948:27 9.s.

Med utgångspunkt i denna optimistiska grundsyn har såväl ungdoms-
skolan och vuxenutbildningen högskolan och för studiefi-som systemet
nansiering antalgenomgått och genomgripande förändringarett frånstora
andra världskriget och framåt.

I årets budgetproposition prop. 199091:l0O bil. 10 8 anmälde jags.
utredning bör tillsättas för kartläggaatt omfattningen den socialaen att av

snedrekryteringen till högre studier och utreda dess orsaker. Utredningens
analys skall ligga till grund för överväganden den fortsatta reforme-om
ringen ungdomsskolan och högskolan.av

Tidigare studier tyder denpå sociala snedrekryteringenatt grundläggs i
ungdomsskolan. Den sociala selektionen i högskolan bestäms i hög grad

de studieval eleverna och vilka attitydergör deav i grund-som möts av
skolan och i gymnasieskolan. Förslag till åtgärder för bryta den socia-att

snedrekryteringen därförmåste också sikte förändra detta att per-
spektiv fortsattapå studier grundläggs i dessa skolformer.som

Även bland vuxenstuderande grundläggs den sociala snedrekryteringen
till högskolan redan inför planering förberedande studier lägrepå nivå.av
Förslag till åtgärder för bryta snedrekryteringen därföratt måste sikteta
bl.a. studie-på och yrkesorienteringen för blivande vuxenstuderande i
komvux och folkhögskolan.

Genom invandringen har den svenska befolkningen fått tillskottett av
olika nationella med andra studietraditioner den svenska. Ut-ängrupper
bildningsbakgrunden och studietraditionen skiljer sig också mel-avsevärt
lan de olika invandrargrupperna. De frågeställningar här ärtassom upp

särskilt intresse också med tanke detta.av

Utredningsuppdraget

En central fråga har hela tiden varit, hur verkningsfulla förändringarna av
ungdomsskolan och vuxenutbildningen faktiskt har varit med avseende
på social sammansättning studerandegruppen vid universiteten ochav
högskolor, bättre befolkningssammansâittningenmot i landetsom svarar

helhet.som
Olika undersökningar har kommit till delvis olika resultat. l-Iur frågan

besvaras har praktisk och politisk betydelse. Detstor underlag finnssom
det möjligtgör fram siffror och bakgrundsfaktaatt ta så, relativtatt en

hög grad visshet kan Genomuppnås. analys förändringarnaav en av un-
der efterkrigstiden bör det visa vilkagå förändringaratt ochägtsom rum
under vilka omständigheter den sociala snedrekryteringen effektivast
kunnat motverkas.

När det gäller problemet insatt i sitt historiska sammanhang, bör utre-
daren uppmärksamma dubbelsidigheten i den utbildningspolitiska grund-

allvarpå etablerades först för femtio sedan. Detsyn, som år önskvärda är
förändring, sig olikatvå uttryck. En viktigen tar uppgiftsom brytaär att
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SOUsociala och ekonomiska barriärer, ungdomar från arbetar- 1993: 85de hindrarsom
Bilagaoch vuxenstuderande arbetarleden sig till högre studier.hem sökaattur

likaEn viktig uppgift bryta de sociala och ekonomiska barriärerär att
hindrar ungdomar från högre söka tillsocialgrupper sig praktiskaattsom

yrkesutbildningar olika slag.av
bör först kartlägga omfattningenUtredaren den sociala snedrekry-av

studier. Däreftertill högre bör bl.a. belysas i vilken utsträckningteringen
mellan bakgrund och utbildningsambandet social till högreövergång va-

beroende kön, ålder och geografisk härkomst beträffanderierar på samt,
invandrargrupperna, nationellt I bilden också ingå för-bör denursprung.

mellan socialgrupperskjutning kan hänföras till expansionsom en av
och allttjänstemannagrupperna till det ökande antalet akademiskt ut-mer

bildade personer.
Utredningen bör därutöver analysera vilken påverkan högskolans egen

organisation har den sociala skiktningen. I vilken utsträckning och hur
påverkar antagningssystem, behörighetsregler, utbildningens längd och
lokalisering, studieorganisation, dimensionering den sociala rekryte-etc.
ringen Vilka faktorer det respektive missgynnar studeran-är som gynnar
de med olika social bakgrund Hur har rekryteringsmönstret förändrats

utbyggnaden de mindre och medelstora högskolornagenom av
Utredningen bör vidare fråganbelysa hur studiefmansieringen ochom

övriga studiesociala förhållanden påverkar benägenheten för högre stu-
dier.

Analysen den sociala snedrekryteringen bör hela tidsperiodenav avse
efter andra världskriget med tyngdpunkt utvecklingenpå under deen se-

tjugo På individnivååren. bör analysen sträcka frånsig tiden inaste
grundskolan respektive från tiden då vuxenstudier påbörjades fram till
dess; den studerande etablerat sig i yrke efter avslutade högskole-att ett
studier.

Dret angeläget problemställningen och bearbetasär att presenteras mot
bakgrund samhällsutvecklingmotsvarande och utbildningspolitiskaav
ambitioner internationellt.

Utredningsarbetet bör kunna i underlag för bedömningarutmynna av
vilka utbildningspolitiska olikaåtgärder stadier,på effektivtmestsom
motverkar social snedrekrytering till högre studier.

Jaaghar i denna fråga medsamrått statsrådet Persson.

Utredningsarbetet

Det finns förhållandevis rikt statistiskt material och omfattandeett en
forslkning inom området. I sitt arbete bör frånutredaren detta materi-utgå

för samlad bild problemområdet.att ge en av
Vidare bör utredaren, i den hon eller dettamån han nödvän-anser vara

digt, samråda med högskoleutredningen, utredningen kompetensut-om
veckling i arbetslivet utredningen studiefmansieringsamt om vuxnas
FINIVUX.
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Utredaren bör bedriva arbetet så betänkande kan föreligga SOU 1993: 85att ett senast
den l februari 1993. Bilaga

För utredaren bör gälla regeringens direktiv dir. 1984:5 till samtliga
kommittéer och särskilda utredare angående utredningens förslag och
konsekvenser dir. 1988:43 angående beaktande EG-aspektersamt iav
utredningsverksamheten.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag regeringen be-attnu
myndigar chefen för utbildningsdepartementet

tillkalla särskild utredare omfattadatt kommittéförordningenen av-
1976:119 med uppdrag utreda orsakerna till och omfattningenatt av-
den sociala snedrekryteringen till högskolan

besluta sakkunniga, sekreterareatt och biträdeexperter,om annat ut-
redaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnadernaatt skall be-att
lasta åttonde huvudtitelns anslag, Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Utbildningsdepartementet

BlBL.KUNGL.
4323 01993 1 1- -

STOCKHOLM
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