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Korrespondensanalys 

Rapportering från en kurs som gavs i OMOM-projektets regi1, i ett samarbete 
mellan de två forskningsgrupperna ESEP och SEC2  vid Uppsala Universitet hösten 
2004. Kursen leddes av Sverker Lundin tillsammans med Karin-Anna Petersen och 

Donald Broady 

Sverker Lundin 
med förord av Karin-Anna Petersen 

Som bilaga inkluderas texter av Jesper Bruus-Pedersen, Gerd Halskov och Lena 
Larson 

                                                 
1 OMOM – Sjuksköterskeutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering. 
2 ESEP -  Ethos in Society, Education and Practices; SEC - Sociology of Education and Culture.  
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Förord 

Under hösten 2004 organiserade de två forskningsgrupperna ESEP3 och SEC4 en 
kurs i korrespondensanalys. Kursen, som gav fem poäng på forskarutbildningen i 
pedagogik vid Uppsala universitet, hölls i lärarutbildningens lokaler och samlade 
ett tiotal deltagare. Dessa kom inte bara från Uppsala universitet, utan även från 
Stockholms universitet, Danmarks Pedagogiska universitet, Mälardalens högskola, 
Högskolan i Jönköping, Danska finansförbundet, samt "Viborg-Kua-nätverket", ett 
nätverk knutet till Köpenhamns- och Uppsala universitet. Kursens huvudsakliga 
syfte - att fördjupa projektmedarbetarnas kunskaper - kombinerades därför med att 
flera nya kontaktar knöts, samtidigt som redan existerande band mellan nämnda 
institutioner förstärktes.5 

Ända sedan introduktionen av Bourdieu i Norden på 1970-talet har det pågått 
ett aktivt samarbete mellan de Bourdieuinspirerade miljöerna i Danmark respektive 
Sverige. I början av 1990-talet arrangerades i Köpenhamn en kurs i 
korrespondansanalys av Martin Munk. Denna kurs gavs nästa gång i samarbete 
med Mikael Palme under (den ganska långa) titeln "Högskolefältet i Sverige och 
det sociala rummet, klassifikations- och kategoriseringsproblem i samband med 
behandling och analys av stora datamaterial, samt presentation och genomgång av 
korrespondensanalysen". Sedan 1995 ges även en kurs i statistiska metoder och 
korrespondensanalys vid Köpenhamns universitet. Denna kurs ges av Marianne 
Høyen, som är ingenjör och HD6. År 2000 hölls denna kurs även i Viborg Amt, då i 
samarbete med Ingrid Heyman, som är knuten till SEC-gruppen i Uppsala. 

Bourdieu arbetade sedan 1980-talet i samarbete med de två matematikerna 
Henry Rouanet och Brigitte Le Roux. Sedan Bourdieus bortgång står de som 
huvudsakliga representanter för den statistiska metodologi Bourdieu tillämpade7. 
Sedan 2002 har SEC-gruppens relation till dessa matematiker fördjupats. De två 
pedagogikdoktoranderna Mikael Börjesson, som under 1990-talet kom att bli SEC-
gruppens expert på korrespondensanalys, och civilingenjör Sverker Lundin, som 
knöts till SEC 2002, har periodvis varit i Paris och fått personlig handledning av 
dem. De två matematikerna besökte dessutom Sverige hösten 2004, då de deltog i 
workshop kring korrespondensanalys. Arrangemanget organiserades av 
doktoranderna Ida Lidegran och Mikael Börjesson och finansierades av ESEP och 
SEC gruppens forskningsmedel. Kursens innehåll baseras i stor utsträckning på 
personliga erfarenheter av möten med Rouanet och Le Roux. I ett internationellt 
perspektiv innebär detta att kursen förmedlar ett ganska speciellt perspektiv på 
korrespondensanalys. I kursen problematiseras detta förhållande. 

De första kontakterna mellan Nordiska samhällsvetare och Pierre Bourdieus 
Forskningsmiljö i Paris togs i början av 1970-talet: Bengt Gesser8 bjöd in en av 

                                                 
3 www.ped.uu.se under rubriken ”Forskning”. 
4 www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/  
5 Kursen finansierades av vetenskapsrådet inom ramarna för forskningsprojektet OMOM. 
6.Højen (2004): Korrespondanceanalyse, Akademisk forlag. 
7 Chiche, Le Roux, Perrineau och Rouanet (2000): L'espace politique des électeurs français à la fin 
des années 1990: nouveaux et anciens clivages, hétérogénéité des électorats, Revue française de 
science politique, vol 50, no 3. 
8 Se t.ex. Gesser (1990): Utbildning, Jämlikhet, Arbetsdelning, Arkiv, Lund. 
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Bourdieus dåvarande nära medarbetare, Jean-Claude Passeron9 att hålla en 
forskarutbildningskurs på sociologiska institutionen vid Lunds universitet; Boel 
Berner rapporterade från sin studievistelse hos Bourdieu10; Gustave Callewaert och 
Bengt A. Nilsson, även de i Lund, använde Bourdieus teorier i en undersökning av 
den då nyligen reformerade grundskolans nionde klass. Från och med 1974 
publicerades ett antal forskningsrapporter där Callewaert och Nilsson i 
redogörelsen för sitt arbete samtidigt presenterade huvudtankarna i Bourdieus "La 
Reproduction"11. Ytterligare en teoretisk redogörelse för dessa tankar publicerades 
1976 i en bok som i övrigt bestod av en sammanfattning av de empiriska resultaten 
från det ovan nämnda projektet. På initiativ av Jens Bjerg (då professor vid 
Roskilde Universitet) hade Callewaert, tillsammans med Boel Berner, parallellt 
med skolstudien publicerat och kommenterat ett urval av franska 
utbildningssociologiska texter. Det var texter av: Chamboredon/Prévot, Grignon, 
Gorz, Bisseret, Illich/Verne, Bourdieu/Passeron, Baudelot/Establet samt 
Poulantzas. Den resulterande antologin publicerades på både danska (1976) och 
svenska (1977), och har sedan dess spelat en betydelsefull roll för den 
Bourdieuinspirerade forskningen i Norden.12 Denna första introduktion av 
Bourdieu i Norden hade dock vissa begränsningar. Bourdieus 
utbildningssociologiska texter stod i centrum på bekostnad av hans arbeten inom 
etnologi, konst- och kultursociologi. I Norden förknippades Bourdieu vid denna 
tidpunkt huvudsakligen med en Althussersk, dvs. strukturalistisk, läsning av "La 
Réproduction". 

Med denna bakgrund inom sociologin i Lund fördes Callewaert in i det 
pedagogiska forskningsfältet med hjälp av de svenska professorerna Daniel Kallos 
(Umeå idag, emeritus) och Ulf P. Lundgren (Stockholm, idag Uppsala). Bourdieu 
blev sedan, liksom den engelske pedagogen Basil Bernstein redan var, centrala i 
Ulf P. Lundgrens forskningsmiljö i Stockholm. Här fostrades två av den andra 
generationens svenska Bourdieuintroduktörer; Donald Broady och Mikael Palme. 

Callewaert hade efter sin disputation i Sverige, redan i början av sin akademiska 
bana i Danmark också stort intresse för de traditioner som brukar benämnas kritisk 
teori som Frankfurtskolan och Hannoverskolan, medan intresset i Danmark för 
Bourdieu under den här tiden var mindre13. Efter att Callewaert ett par terminer 
föreläst om Bourdieus praktikteori så som den läggs fram i "Outline of a Theory of 

                                                 
9 Bourdieu och Passeron (1977, 1990): Reproduction in Education. Society and Culture. Beverly 
Hills, Los Angeles, California. 
10 Berner (1972, 1981): Om kunskap som upptäckt och konstruktion. En diskussion av Bachelard-
traditionen inom epistemologi och vetenskapshistoria. Institut for Sociologi, Lund. 
11 Callewaert och Nilsson (1976): Samhället, skolan och skolans inre arbete” Lunds Bok och 
tidsskrifts AB. 
Callewaert och Nilsson (1980): Skolkalssen som ett socialt system, lektionsanalyser, Lunds Bok och 
tidsskrifts AB. 
12 Av Berner, Callewaert, och Silberbrandt publicerades under 1970-talet: (1976): Uddannelse og 
bevidsthed. Munksgaard, Uddannelsesforlagt, (1976) Skole, ideologi og samfund, Munksgaard, 
Uddannelsesforlaget; (1977): Skola, ideologi och samhälle. Ett kommenterat urval franska texter av 
Bourdieu/Passeron, Baudelot/Establet, Poulantzas, Wahlström & Widstrand, Stockholm, ALMA-
serien 79; (1977): Utbildning och arbetsdelning. Ett kommenterat urval franska 
utbildningssociologiska texter av Chamnoredon/Prévot, Grignon, Gorz, Bisseret, Illich/Verne, 
Wahlström & Widstrand, Stockholm, ALMA-serien 100. 
13 Se t.ex. Callewaert (1986): Til kritiken af den pedagogiske teorien, i: Gustafsson & Marton (eds.): 
Pedagogikens gränser och möjligheter, Lund, Studentlitteratur, sid. 150-170; Callewaert (1987): Om 
Foucault og postmodernisme, Forskningsnoter, nr. 1, København, Institut for Pædagogik., Akademisk 
Forlag, København. 
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Practice"14, kombinerat med att Bourdieu själv visade intresse för en 
klassrumsstudie från Guinea-Bissau som Callewaert gjort tillsammans med Inger 
Callewaert Sjöberg15, knöts kontakter mellan Callewaert och Bourdieu som fick 
långtgående konsekvenser för Callewaerts forskningsintressen och dansk 
pedagogik och omvårdnad/vård (sygepleje). 

Under 1980-talet växte en forskningsgemenskap fram kring Donald Broady och 
hans medarbetare i Stockholm. De genomförde, inom ramarna för Broadys 
forskningsgrupp SEC, ett stort arbete med att översätta och introducera Bourdieus 
arbeten16, samtidigt som en självständig tysk och anglosaxisk Bourdieureception 
växte fram. Från och med 1988 ledde Callewaert ett fast ph.d.-
Bourdieuseminarium i Köpenhamn som sedan 1999 också inkluderade den 
extramurala miljön i Viborg, vilket innebar att Bourdieus inflytande i Danmark 
från denna tidpunkt kom att växa snabbt.  

Från och med 2002 är Callewaert professor emeritus vid Köpenhamns 
universitet,17 och han har flyttat sina forskningsaktiviteter till Uppsala. Karin-Anna 
Petersen, vars forskarutbildning handletts av Callewaert i hans miljö i Köpenhamn, 
kom till Viborg 1998 och till Uppsala redan 200018. Sedan dess har hon, vid sidan 
av undervisning på grund- och forskarutbildningen, arbetat med att bygga upp en 
forskningsgemenskap (ESEP) vid Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. I 
ESEP spelar Bourdieus begreppsapparat och sätt att forska en central roll, på 
liknande sätt som inom SEC19. Detta innebär att det idag finns två nära 
sammanlänkade forskargrupper i Uppsala vars verksamhet är inspirerad av 
Bourdieu: Donald Broadys grupp SEC, som huserar i lärarutbildnings lokaler på 
Seminariegatan, och Karin-Anna Petersens grupp ESEP vars verksamhet är förlagd 
till Pedagogiska institutionen på Sturegatan. Följaktligen är den samlade 
kompetensen när det gäller Bourdieu idag mycket hög i Uppsala. 

Jämför man Bourdieus inflytande i Danmark respektive Sverige, kan man 
konstatera att Callewaert inledningsvis var fokuserad på Bourdieus 
praktikteoretiska etnografiska studier från Kabylien, medan Broady och hans 
medarbetare redan från början intresserade sig för Bourdieus storskaliga empiriska 
studier publicerade under 1980-talet, där fältteorin och korrespondensanalysen 
spelade en central roll20. Skillnaden hänger givetvis samman med att Callewaerts 
verksamhet inleddes innan Bourdieu publicerat resultaten från dessa studier och att 
forskningsmedel i Danmark utgör en mycket sämre grund för arbetet än 
motsvarande gör i Sverige. Sedan slutet av 1980-talet har följaktligen 
korrespondensanalys varit en viktig del av arbetet inom Kua-Viborggruppen 
liksom inom SEC. 

Tillsammans med Mikael Palme har Broady sedan slutet av 1970-talet varit 
knuten till Bourdieus forskningsmiljö i Paris. Korrespondensanalysen är en del av 
                                                 
14 Bourdieu (1972): Outline of a theory of practice, Cambridge University Press. 
15 Callewaert-Sjöberg och Callewaert (1978): Le développement pédagogigue dans lénseignement de 
base en Guinée-Bissau, Aalborg Universitetscenter. 
16 Broady (1990): Sociologi och Epistemologi om Pierre Bourdiues författarskap och den historiska 
epistemologien. HLS förlag, Stockholm. 
17 Callewaert (2002): Videnskab og engagement. Forlaget PUC-Viborg-seminariet,  Viborg. 
18 Petersen (ed. 2001, 2004): Praktikker i erhverv og uddannelse. Frydenlund, København.  
19 Broady, Donald (1996): The epistemological tradition in French sociology, paper read at the 
conference Rhetoric and Epistemology, Maison des Sciences de l´Homme, Paris, 23-27 September., 
15 p.; Bachelard (1976): Nej´ets filosofi. Stjernebøgernes Kulturbibliotek, Vintens Forlag, 
København. 
20 Heyman (1995): Gånge hatt till … Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige åren 1974-1991, 
Lärarhögskolan, Stockholm.  
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det begreppsliga och metodologiska ramverk som utvecklats i denna miljö. Den 
kurs i korrespondensanalys som vi här rapporterar som en del av ESEP:s 
rapportserie, handlar därför inte enbart om korrespondensanalys som statistisk 
teknik. I lika stor utsträckning handlar den om hur arbetet med 
korrespondensanalys kan ingå i ett större sammanhang. 

Den första kursen i korrespondensanalys arrangerad av Mikael Börjesson och 
SEC hölls år 2000 i Bergen, med Johannes Hjellbrekke som lärare. Även nästa år 
medverkade Hjellbrekke i kursen, som sedan detta år varit förlagd till Uppsala. 
Sedan 2002 har Sverker Lundin medverkat som lärare på kurserna. År 2003 deltog 
fil. dr. Joachim Johansson som gästföreläsare. Detta år gav Börjesson även en 
intensivkurs i korrespondensanalys för arkeologer. Kursen som gavs hösten 2004 
hölls av Lundin, eftersom Börjesson på grund av tidsbrist inte kunde medverka. 
Detta år togs även kursens finansiering över av OMOM-projektet, vars 
medarbetare dragit nytta av kursen tidigare år. I denna rapport presenteras kursens 
idé och innehåll samt texter som kursdeltagare skrivit, helt eller delvis inom 
kursens ramar. 

Karin Anna Petersen, docent 
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Vad är korrespondensanalys? 

Det finns två sorters korrespondensanalys: enkel korrespondensanalys (CA) och 
multipel korrespondensanalys (MCA). De är båda tekniker för att studera 
datamaterial som består av kategoriska variabler, dvs. variabler som kan anta 
endast ett av en uppsättning diskreta värden utan inbördes ordning. Kön är ett 
exempel på en kategorisk variabel, bostadsadress ett annat. Utgångspunkten för 
enkel korrespondensanalys (CA) är en korstabulering av två kategoriska variabler. 
Resultatet är en uppsättning koordinater för variablernas kategorier, vilka på ett 
geometriskt sätt representerar hur dessa kategorier förhåller sig till varandra. 
Kategorier som korrespondensanalysen placerar nära varandra, har positivt 
samband med varandra, dvs. förekommer ofta samtidigt i materialet, medan det 
motsatta gäller för kategorier som ligger långt från varandra. Med multipel 
korrespondensanalys (MCA) kan man studera relationen mellan fler än två 
kategoriska variabler. Skillnaden mellan enkel och multipel korrespondensanalys 
är emellertid mer grundläggande än man i förstone kan tro. Medan enkel 
korrespondensanalys beskriver relationen mellan kategorierna hos två variabler, är 
utgångspunkten för den multipla korrerespondensanalysen en lista med objekt (ofta 
individer) som vart och ett har en uppsättning egenskaper. Helt centralt är att MCA 
samtidigt beskriver relationen mellan dessa objekt, och de egenskaper som 
karaktäriserar dem. Tillämpad på kultursociologi kan man därför med hjälp av 
MCA konstruera ett rum av individer, baserat på individernas egenskaper. MCA, 
snarare än CA, var i fokus för kursen i korrespondensanalys 2004. Förutom de två 
typerna av korrespondensanalys, är geometrisk dataanalys (GDA), ett ofta 
återkommande tema i den här rapporten. GDA är en benämning på det 
dataanalytiskta ramverk som Pierre Bourdieu använde. I detta ramverk är CA och 
MCA viktiga komponenter.
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Inledning 
Kurstiteln ”korrespondensanalys”, kunde nästan lika gärna ha varit Geometrisk 
Dataanalys. Detta paradigm för dataanalys har sitt historiska ursprung i den franska 
matematikern Jean-Paul Benzécris matematiska metoder för att representera 
datamaterial som moln av punkter.21 Förutom den viktigaste metoden 
korrespondensanalys (CA) inkluderar det även till exempel 
principalkomponentanalys (PCA) och multipel korrespondensanalys (MCA). 
Analysmetoden kallas ibland ”fransk dataanalys”, men namnet Geometrisk 
Dataanalys (GDA) visar tydligare på metodens särdrag.22 

Inom detta statistiska paradigm beskrivs relationer mellan variabler i 
geometriska termer, och statistiska begrepp tolkas geometrisk. Tekniker för 
visualisering utnyttjas därför i alla skeden av forskningsprocessen, dvs. både som 
explorativt redskap och för presentation av resultat. GDA består å ena sidan av 
tekniker och metodologi för att generera (reella) tal som kan tolkas geometriskt. 
Till dessa tekniker hör korrespondensanalys, multipel korrespondensanalys, och 
principalkomponentanalys. Men GDA innefattar också metoder för att analysera 
data, när de väl representerats geometriskt. Även inom ”vanlig” matematisk 
statistik är visualisering ett viktigt verktyg för dataanalys. Den geometriska 
dataanalysen innebär dock att man gör mer med bilderna än att bara låta dem visa 
upp ett givet förhållande. Man utnyttjar möjligheten att ge objekt varierande färg, 
form och storlek, för att på så sätt samtidigt studera hur ett flertal egenskaper är 
fördelade över dessa objekt. Man tar även fram medelpunkter eller spridningsmått 
för aggregat av objekt, för att studera relationen mellan dessa. Vidare är en viktig 
möjlighet att grafiskt studera interaktioner mellan olika variabler. Sammantaget gör 
dessa tekniker att bilden får en aktiv och mångfacetterad roll i forskningsprocessen. 

Inom GDA arbetar forskaren iterativt för att förbättra kvaliteten på den 
statistiska analysen. Detta kan kontrasteras mot den (i en idealtypisk mening) 
statistiska metodologi som innebär att man i förväg konstruerar en hypotes, som 
sedan testas. Man brukar inom GDA hävda att man låter data tala för sig själva, 
och strävar efter att i så liten utsträckning som möjligt pådyvla materialet i förväg 
konstruerade modeller. Oavsett i vilken mån man anser detta vara möjligt att 
realisera, så står det för en klar intention vilken avspeglas i forskarens 
förhållningssätt till data. Snarare än att successivt testa kvaliteten hos en följd av 
modeller, strävar man efter att på olika sätt undanröja hinder för att de väsentliga 
relationerna i datamaterialet skall bli, bokstavligt talat, synliga.23 

Geometrisk dataanalys, och korrespondensanalys i synnerhet, blev sedan mitten 
av 1970-talet ett viktigt redskap för den franska sociologen Pierre Bourdieu och 
hans medarbetare.24 Forskningen inom SEC och ESEP är influerad av Bourdieus 
sociologi, och har resulterat i en rad kultur- och utbildningssociologiska rapporter i 
vilka korrespondensanalyser utgör en viktig beståndsdel.25 Den här kursen ges som 
ett led i utvecklingen av detta arbete, där en viktig komponent är det levande 
samarbetet med Bourdieus forskningsmiljö i Paris och den metodutveckling som 
pågår där. 

                                                 
21 Benzécri (1973, 1992). 
22 Le Roux och Rouanet (2004). 
23 Vilket, skulle många statistiker invända, faktiskt är precis samma sak som att testa en följd av 
modeller, även om man inte talar om processen i dessa termer. 
24 Broady (1991), sid. 475. 
25 Se tex. Broady (red. 1990), Heyman (1995), Petersen (1997) och Munk (1998/99). 
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Även om geometrisk dataanalys och ”traditionell” matematik statistik inte 
utesluter varandra, är de arbetssätt de implicerar inte utbytbara; de behandlar olika 
typer av frågeställningar och ställer olika krav på datamaterialet som studeras. 
Något förenklat kan man säga att matematisk statistik kräver en ganska hög grad av 
precision i frågeställning innan det matematiska artilleriet kan sättas in, medan den 
geometriska dataanalysen tillåter frontalangrepp på en mer komplex uppsättning 
variabler. Inom matematisk statistik skiljer man mellan explorativa och 
konfirmatoriska tekniker. Man arbetar explorativt i analysens inledande fas, tills 
man har tillräcklig kunskap för att konstruera en meningsfull modell. Denna modell 
testat sedan. Geometrisk dataanalys innebär en kompromiss där gränsen mellan 
exploration och konfirmation är mindre tydlig. Övergången från ett explorativt till 
ett konfirmatoriskt förhållningssätt sker genom upprepade korrigeringar, ungefär 
som i en hermeneutisk cirkel, där förståelsen av delen och helheten successivt 
konvergerar mot en, hoppas man, sann bild av datamaterialet. På gott och ont 
lämnar detta arbetssätt större utrymme för forskarens personliga 
ställningstaganden. Ont är det i så måtto att man inte når samma grad av 
objektivitet, som när man använder mer formaliserade procedurer.26 Å andra sidan 
kan man hävda att en öppenhet visavi forskningsprocessens subjektiva element är 
nödvändig för att nå den typ av samtidigt kvalitativa och kvantitativa förståelse 
som man eftersträvar inom den samhällsvetenskapliga forskningstradition som tagit 
till sig den geometriska dataanalysen. 

                                                 
26 Det är dock viktigt att skilja den objektivitet det här är fråga om från ”sanning” i en mer 
transcendental betydelse. Objektivitet handlar i stor utsträckning om standardisering, dvs. att det 
viktigaste är möjligheten att nå samma resultat på olika platser och vid olika tidspunkter, snarare än 
”rätt” resultat. För en diskussion av detta, se Porter (1995) sid. 225ff. 
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Metodologi 

I översiktliga böcker om statistik och dataanalys beskrivs korrespondensanalys ofta 
som en teknik enbart användbar för explorativ visualisering av kategoriska data.27 
Enligt de matematiker som Bourdieu arbetade tillsammans med är detta emellertid 
en onödig inskränkning av de möjligheter som tekniken medger.28 Vad som krävs 
för att till fullo utnyttja korrespondensanalysen är, menar de, det metodologiska 
ramverk som kallas geometrisk dataanalys (GDA). Denna innehåller en god 
portion dataanalytiskt sunt förnuft, men även ett antal särskiljande element. Att 
använda korrespondensanalys som en del av GDA kräver därför betydligt mer än 
att man vet hur metoden fungerar matematiskt. Därför innehåller den här kursen 
betydligt mer metodologi än matematik. 

Vad som gör metodologi så viktigt inom GDA är att man här inte hanterar 
korrespondensanalysen som en enbart explorativ teknik. Man låter istället 
korrespondensanalysen vara en del av hela forskningsprocessen, även dess slutfas: 
presentationen av resultat. Detta ställer höga krav på vaksamhet i förhållande till ett 
antal svagheter som korrespondensanalysen har. Det är dessa svagheter som i 
många andra sammanhang anses göra metoden omöjlig att använda annat än som 
ett explorativt verktyg. Här följer nu en lista över några metodologiska riktlinjer. 
Flera av dem syftar just till denna typ av vaksamhet. De är baserade böcker av 
Henry Rouanet och Brigitte Le Roux och vore möder med dem i Paris och Uppsala 
samt Sverker Lundins mere sofistikerede matematiske diskussioner och samtal med 
dem. Samtidigt är de färgade av Sverker Lundins egen erfarenhet av och inställning 
till dataanalys.29 

Förberedande steg 
Deskriptiv statistik 
En lämplig början för all dataanalys är frekvenstabeller, för så många variabler som 
möjligt. Detta ger en överblick som konkretiserar frågan om vilka variabler som är 
lämpliga att gå vidare med. Korrespondensanalysen opererar med kategoriska 
variabler, så om det är aktuellt att använda information som finns lagrad i annan 
form, till exempel kontinuerliga variabler, kan det vara lämpligt att studera dessa 
med hjälp av histogram eller andra tekniker, för att få en uppfattning om hur de kan 
kategoriseras. Det finns en rad enkla deskriptiva tekniker för att beskriva data som 
man kan ha stor nytta av i detta tidiga skede av analysen.30 

Urval av variabler 
Inom geometrisk dataanalys tycker man att det är lämpligt med omkring 20 
variabler i en korrespondensanalys. Det som talar för många variabler är att detta 

                                                 
27 Se tex. Rice (1995). 
28 Le Roux och Rouanet (2004), sid. 18-20. 
29 Dvs. Sverker Lundins tolkning. För en beskrivning av metodologin av dem själva, se Le Roux och 
Rouanet (2004). 
30 se tex. Rice (1995), sid. 345-375. 
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ger ett rikare resultat som i stor utsträckning drar nytta av korrespondensanalysens 
förmåga att sammanfatta en stor mängd information. Å andra sidan genererar en 
analys med allt för många variabler röriga och svårtolkade resultat. En riktlinje är 
att det skall gå att motivera varför varje enskild variabel är med – vad den tillför 
som inte redan ges av andra variabler, eller kombinationer av variabler. 

Arbetsprocessen med korrespondensanalys är iterativ. Det innebär att den 
uppsättning variabler man från början utgår från i de flesta fall visar sig ha en eller 
annan brist som måste rättas till. Därför är det första variabelurvalet inte kritiskt, 
utan kan ses som en slags skiss till den slutliga analysen. 

Val av strukturerande faktorer 
Användandet av strukturerande faktorer är en av den geometriska dataanalysens 
särdrag. En strukturerande faktor är en kategorisk variabel som används för att ge 
struktur, och på så sätt mening, åt ett moln av punkter. Till exempel kan variabeln 
kön ge mening åt punkter vars positioner ges av kulturella preferenser. Man kan 
tänka sig att den strukturerande faktorn i detta fall visar på någon typ av skillnader 
i kulturella preferenser mellan män och kvinnor. 

Benämningen strukturerande faktor är förbehållet variabler som inte är aktiva i 
korrespondensanalysen, dvs. variabler som inte bidrar till att skapa avstånd mellan 
punkter. Detta medger en strikt tolkning av det avstånd som eventuellt trots detta 
visar sig mellan punkter med olika värden på den strukturerande faktorn. Att 
punkter som har olika värden på en variabel som är aktiv i analysen också har ett 
avstånd mellan sig, är en följd av hur korrespondensanalysen fungerar, och betyder 
därför ingenting i sig. (Det som i dessa fall kan tolkas är snarare vilken riktning 
detta avstånd har, dvs. punkternas förhållande till varandra. När det gäller 
strukturerande faktorer har alltså även själva förekomsten av ett avstånd en 
tolkningsbar innebörd.) 

Denna strikta skillnad i de tolkningsmöjligheter som aktiva och icke- aktiva 
variabler tillåter gör gränsdragningen mellan aktiva variabler och strukturerande 
faktorer till ett viktigt led i arbetet med korrespondensanalys. Man brukar säga att 
korrespondensanalysen upprättar ett rum vars mening bestäms av de aktiva 
variablerna. Urvalet av aktiva variabler skall därför styras av vilken typ av rum 
man vill skapa. I sociologiska sammanhang konstruerar man sociala rum, men man 
kan även tänka sig helt andra typer av rum av egenskaper. 

Tvärt mot vad man tänker sig är det de strukturerande faktorerna som ger störst 
möjligheter till orsaksförklaringar. Det finns alltså anledning att bygga upp 
analysen på ett sådant sätt att de variabler man är mest intresserad av lämnas 
utanför konstruktionen av de rum man studerar. Är man till exempel intresserad av 
könsskillnader och kulturella preferenser kan ett bra arbetssätt vara att konstruera 
ett rum av individer där positionen säger något om kulturella preferenser, och 
sedan undersöka om kvinnor och män fördelar sig på olika sätt i detta rum. 

Homogenitet 
Det är lättare att tolka en korrespondensanalys där alla aktiva variabler är av 
liknande slag, och så att säga är jämförbara med varandra. Har man till exempel en 
grupp variabler som beskriver arkitekturen hos byggnader, samt en annan grupp 
variabler som beskriver de människor som bor i dessa byggnader, så bör man 
undvika att ha båda typerna av variabler aktiva i analysen. En komplicerad 
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kombination av variabler gör det nämligen svårt att ge mening åt det rum som 
skapas. 

Rubriker 
För att hålla ordning på alla variabler är det lämpligt att dela in dem i 
innehållsmässigt sammanhängande grupper. Detta är en rent konceptuell operation, 
som fyller en viktig funktion i arbetet med att nå fram till ett rum som verkligen 
speglar den frågeställning man är intresserad av. I arbetet med korrespondens-
analys händer det nämligen ofta att ett fåtal variabler, eller till och med ett fåtal 
kategorier, får ett mycket stort inflytande på det rum som skapas. Genom att dela in 
variablerna i grupper kan man i någon mån undersöka om varje variabelgrupp får 
det inflytande som man, med utgångspunkt från teori eller annan empiri, vet att de 
bör ha. Rubriker är även användbara i presentationen av resultat, då man till 
exempel kan ge variabler inom samma rubrik samma färg eller samma form. 

Kodning av data 
Att ”koda” data innebär att bestämma vilka variabelvärden varje variabel skall 
kunna anta, samt vilka individer som skall ha vilket variabelvärde. I många fall är 
detta okomplicerat, till exempel när det gäller en variabel som kön. Ofta uppstår 
emellertid situationer där svåra beslut måste fattas när det gäller kodning av data. 
En avvägning som alltid måste göras är mellan en hög grad av precision, dvs. 
många variabelvärden och därmed, om man så vill, en hög grad av validitet, och en 
begränsning av antalet kategorier för att göra materialet hanterligt och tillåta 
generaliseringar. 

När man skall använda korrespondensanalys, enkel eller multipel, tillkommer 
en problematik som har att göra med metodens matematiska egenskaper. Något 
förenklat kan man säga att individer (eller de objekt man analyserar) som har 
ovanliga variabelvärden tenderar att få större inflytande på analysen än individer 
som är genomsnittliga. Detta är i sig inget fel – korrespondensanalysen visar upp 
viktiga polariteter i materialet, framför allt mellan olika typer av ovanliga 
individer. Om man inte hanterar detta fenomen på ett bra sätt kan det dock hända 
att en korrespondensanalys visar upp aspekter av materialet som bara har relevans 
för en mycket liten andel av populationen. Detta är problematiskt inte bara för att 
analysen saknar mening för majoriteten av de som studeras, utan också på grund av 
att en analys baserad på ett fåtal individer blir osäker i en sannolikhetsteoretisk 
mening – risken ökar att analysresultaten är orsakade av tillfälligheter. 

Lyckligtvis kan man, med hjälp av variabelkodningen, ha viss kontroll över 
”hur ovanliga” man tillåter individer att bli. Riktmärket som förespråkas av 
Rouanet och Le Roux är att varje variabelvärde skall antas av minst 5 % av 
totalpopulationen. Detta är en jämförelsevis restriktiv rekommendation, som de 
ibland även själva varit tvungna att tumma på. Generellt gäller att ju fler ”små” 
kategorier man har med i en analys, desto större är risken att analysen bara är 
relevant för bara en liten del av populationen. 

Ett närliggande problem är att korrespondensanalysen fungerar dåligt då det 
absoluta antalet individer som valt ett variabelvärde är litet. Man brukar säga att 
varje variabelvärde skall innehålla minst 5 individer. Denna regel är som synes 
bara strängare än femprocentsregeln när man arbetar med material som innehåller 
färre än 100 individer. 



 13

De material man analyserar med korrespondensanalys innehåller ofta ganska 
många variabler. Från dessa gör man ett urval av variabler som man låter vara 
aktiva i korrespondensanalysen. Många gånger innehåller fler av variablerna i 
materialet delvis samma information. Det kan till exempel röra sig om en 
klassificering av socialt ursprung, baserad på yrke, utbildning och inkomst. 
Variabeln för socialt ursprung innehåller då delvis samma information som yrkes- 
utbildnings- och inkomstvariablerna. Om man då låter socialt ursprung vara aktiv 
samtidigt som någon av de övriga tre, kommer korrespondensanalysen att visa upp 
detta samband. Detta är en effekt av kodningen av data, och säger inte något om 
verkligheten. Det är därför viktigt att det inte finns denna typ av inbyggda 
beroenden mellan de aktiva variablerna i en korrespondensanalys. 

Ju fler variabelvärden en aktiv variabel har i en korrespondensanalys, desto 
större betydelse får den för det rum korrespondensanalysen upprättar. Detta gör att 
man i viss mån med hjälp av kodningen kan styra vad korrespondensanalysen skall 
visa. Vill man att en variabel skall få stor betydelse, kan man ge den många 
variabelvärden, och vice versa. Risken med detta förfarande är att man påverkar 
analysen i enlighet med förutfattade meningar. Samtidigt innebär det en möjlighet 
att forma analysen med ledning av kunskap man har om det objekt man studerar. 

Tolkning 
Tolkning av analysresultat är en viktig del av all forskning, men kanske än mer 
komplex och mångfacetterad när det gäller geometrisk dataanalys. Här handlar det 
om att tolka bilder på ett vetenskapligt sätt. Eftersom bilder är förföriska krävs stor 
vaksamhet. 

Rummets tekniska relevans. 
En av de första saker man bör undersöka när det gäller analysresultatet är hur stor 
del av variationen i materialet som de första två (eller tre) axlarna gör reda för. När 
det gäller enkel korrespondensanalys kan man göra detta genom att jämföra 
analysens första egenvärden med summan av egenvärdena. För MCA fungerar inte 
detta, utan kräver att man istället beräkna modifierade egenvärden. Hur detta går 
till förklaras bland annat i flera av Michael Greenacres böcker om 
korrespondensanalys.31  

Balans och förklarande variabler 
När man så tagit reda på hur mycket analysen, och mer konkret bilden man tittar 
på, visar, är ett naturligt steg att försöka undersöka vad den visar. Man kan tala om 
detta i termer av balans, och undersöka hur stor del av rummet, liksom av enskilda 
axlar, som bestäms av de olika rubrikerna (se avsnitt om metod), liksom av 
enskilda variabler och modaliteter. 

Man brukar säga att en variabel är förklarande om dess bidragsvärde är högre 
än ett tänkt medelbidragsvärde för alla aktiva variabler. På samma sätt kan man 
undersöka vilka enskilda modaliteter som är förklarande. En lämplig arbetsgång är 
att, för varje axel, upprätta en lista med förklarande variabler och modaliteter, och 

                                                 
31 För en diskussion av detta, se Greenacre (1984, 1998) eller Le Roux (1993, 2004). 
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att dela upp dessa efter på vilken sida om origo de befinner sig. Man får då en 
förenklad bild av de polariteter korrespondensanalysen har hittat i materialet. 

Rummets innehållsmässiga relevans 
En viktig fråga som inte kan besvaras med utgångspunkt från den mångfald värden 
korrespondensanalysen genererar, är om resultatet är relevant i förhållande till den 
frågeställning man arbetar med. Inte sällan inträffar det att korrespondensanalysen 
lyfter fram andra egenskaper hos materialet än de man förväntade sig. 

Det finns två sätt att förhålla sig till detta. Det ena är att förkasta de hypoteser 
man hade om data. Detta är sällan en lämplig väg framåt (om inte hypoteserna 
redan tidigare hängde på en skör tråd). Vanligare är att gå tillbaka till urvalet av 
variabler och kodningen av dessa, för att undersöka om man här kan hitta en 
förklaring till analysresultatet som är förenliga med de hypoteser man gärna vill 
hålla vid liv. Detta är ofta möjligt, och man kan då gå vidare genom att använda 
andra variabler och en annan kodning.  

Strukturerande faktorer 
Bedömningen av rummets innehållsmässiga relevans görs med utgångspunkt från 
de aktiva variablerna, som ju visar vad det är för rum som korrespondensanalysen 
har skapat. När man är viss om att rummet är vettigt, kan man titta på de 
strukturerande faktorerna. Inte sällan upptäcker man då att dessa inte fördelar sig så 
som man förväntat sig. De kan till exempel alla hamna nära origo. Om detta inte 
inträffar finns dock en god chans att de strukturerande faktorerna, som sig bör, 
sprider ytterligare ljus över rummet och de variabler som skapat detta. 

Ordnade modaliteter 
Ibland kan modaliteterna hos en variabel (aktiv, eller inte aktiv) ordnas på ett 
naturligt sätt (till exempel ålderskategorier). Det kan då vara intressant att se hur 
denna ordning faller ut i korrespondensanalysens axlar. Om modaliteterna är 
ordnade, kan detta fungera som stöd för att ge mening åt enskilda axlar och rummet 
som helhet. 

Presentationstekniker 
En viktig aspekt av den geometriska dataanalysen är att den geometriska 
representationen – bilderna – är en del av hela forskningsprocessen. Inte minst 
lämpar dig bilder för att på ett överskådligt sätt presentera komplexa samband i 
data. Här följer några idéer kring hur man kan skapa bilder rika på information: 

- Låt symbolernas form och färg säga något om vad de representerar. 
- Låta symbolernas storlek säga något om antalet individer de 

representerar, eller, om det är motiverat, hur mycket de bidrar till axlarna 
eller hur väl de är representerade. 

- Variera textens typsnitt, storlek och stil för att skilja mellan olika 
variabler, samt mellan aktiva variabler och strukturerande faktorer. 

- Visa ordningsrelationer mellan modaliteter, med hjälp av linjer eller pilar. 
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- Visa interaktionseffekter med hjälp av kombinationer av form, färg, linjer 
och pilar. 

- Göra ett förtydligande urval av modaliteter med utgångspunkt från deras 
bidragsvärden. 

- Visa individmolnet, strukturerat av de strukturerande faktorerna. Låt 
individer med olika värde på den strukturerande faktorn skilja sig åt med 
avseende på färg, form eller text. 

- Lägg in grafiska spridningsmått, till exempel ellipser eller polygoner, för 
individmolnets olika delar. 

- Lägg in förklarande texter och frihandsgrafik i grafen. (Ett förslag är att 
ange hur stor del av variationen i material som de respektive axlarna 
representerar.) 

GDA och matematisk statistik 
Även om GDA och matematisk statistik baserad på sannolikhetsteori i stor 
utsträckning kan sägas vara ”inkommensurabla”, eftersom de hanterar olika sorters 
frågor och svar, jämförs de ibland med varandra i termer av förtjänster och 
svagheter. Som nybörjare kan det vara svårt att bilda sig en egen uppfattning i 
dessa frågor. Här följer några nedslag som jag hoppas sprider visst ljus över några 
av de dataanalytiska ”paradigmernas” särdrag. 

Korrespondensanalys utvecklades i frankrike med början på 60-talet som en del 
av vad man i svensk översättning kan kalla ``fransk dataanalys''.32 Sedan den 
franske sociologen Pierre Bourdieu 1979 gav metoden en central plats i sin bok 
``La Distinction'', och därmed också i sin sociologiska teori, har 
korrespondensanalysen blivit en integrerad del av det kontinentala sociologiska 
tänkandet.33 En mer talande benämning på detta dataanalytiska ramverk är 
geometrisk dataanalys (GDA). Sedan Benzécri lämnat offentlighetens ljus 
representeras detta perspektiv idag av Henry Rouanet och Brigitte Le Roux. 

I en parallell utveckling har korrespondensanalysen integrerats i traditionellt 
matematisk statistik. En drivande person i denna utveckling är Michael Greenacre, 
som var doktorand för Benzécri. Även om Greenacre i förhållande till matematisk 
statistik lyfter fram ungefär samma förtjänster hos korrespondensanalysen som är 
huvudnumret inom geometrisk dataanalys, representerar han ett förhållningssätt till 
dataanalys som på flera punkter skiljer sig från den geometriska dataanalysen. Vi 
skall nu försöka säga något om vari skillnaden mellan geometrisk dataanalys och 
traditionell statistik består. 

Under invigningen av CARME – en konferens för korrespondensanalys som 
hölls i Barcelona sommaren 2003 – inträffade en incident som synliggjorde den 
sociala dimensionen av denna skillnad. Jörg Blasius, som författat flera böcker om 
korrespondensanalys tillsammans med Michael Greenacre, höll, under invigningen 
av denna konferens, ett litet minnestal för Pierre Bourdieu. Att Blasius höll detta tal 
uppfattades av sociologer med förankring inom GDA som en medveten politisk 
handling, med syfte att från ”anglosachsiskt” håll låta påskina att även de 
förvaltade ett arv från Bourdieu. Talet sågs som en förvrängning av historien och 

                                                 
32  Greenacre (1994) sid. 128. 
33  Bourdieu (1979) 
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en stöld av symboliskt kapital från de som stod Bourdieu närmast och delade hans 
syn på korrespondensanalys. 

Jag har frågat Greenacre varför Blasius höll detta minnestal. Han menade att det 
var ett resultat av slumpen – Blasius råkade helt enkelt befinna sig på podiet när 
talet skulle hållas. Greenacre blev bestört när han fick reda på hur detta tolkats, och 
det verkade som att han inte skulle ha tvekat att låta någon annan hålla detta tal, om 
han vetat att det var så betydelsefullt. 

Under samma konferens framförde Henry Rouanet skarp kritik mot Greenacre. 
Kritiken handlade om att Greenacre övergivit de tankar Benzécri hade då han 
skapade korrespondensanalysen, vilket, menade Rouanet, fått till följd att 
korrespondensanalysens själva idé i Greenacres formulering hjälplöst gått förlorad. 
Rouanet sa att korrespondensanalysen hos Greenacre blivit oskiljbar från den 
”vanliga” statistik som Benzécri mycket tydligt tog avstånd från. 

Ett tillfälle man återkommer till när det gäller Greenacres kritik av Rouanet är 
konferensen om korrespondensanalys som hölls i Köln 1995. Då kritiserade 
Greenacre en av Bourdieus dåvarande doktorander. Greenacre var missnöjd med 
den utsträckning i vilken sociologerna kring Bourdieu höll sig ajour med den 
forskning inom dataanalys som bland annat han själv bedrev. Han tyckte att denna 
forskning borde ha viktiga implikationer för dessa sociologers arbete. De som var 
där kan intyga att Greenacres kritik gjorde Bourdieu väldigt arg. 

Dessa händelser speglar grundläggande skillnader i synen på 
korrespondensanalys, statistik, och kanske även vetenskap i ett vidare perspektiv. 
Vi tror man har nytta av att känna till dessa skillnader, när man själv skall lära sig 
att använda korrespondensanalys. 

Skillnaden mellan GDA och det mer angloamerikanska förhållningssätt som 
Greenacre representerar kan grovt förenklat ses som yttringar av skillnaden mellan 
en kontinental och en angloamerikansk forskningstradition. Hos Bourdieu och 
Benzécri har korrespondensanalysen en stark anknytning till en filosofisk och 
vetenskaplig tradition. Rouanet återknyter ofta direkt till de tankar som Benzécri 
hade. Ett påtagligt exempel på historisk anknytning är att de två banden av 
Benzécris huvudverk inleds med bilder på stora vetenskapsmän; i den första Linné, 
i den andra Huygens – något motsvarande kan man inte se i någon av de 
anglosachsiska böckerna i samma genre.34 I den tradition GDA är en del av kan 
man inte förstå korrespondensanalysens mening, utan att känna till dess historia. 
Vetenskapligt framåtskridande är i detta perspektiv omöjligt om inte historien hålls 
levande. Vidare är det nödvändigt att den tankeväv man förhåller sig till är en 
vetenskaplig tankeväv, väl avgränsad från vardagens ekonomiska, politiska och 
administrativa bekymmer; vetenskapen måste vara autonom. Den epistemologiska 
tradition som korrespondensanalysen i Frankrike är en del av beskrivs av Donald 
Broady i ”Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologin”.35 

Utanför frankrike (i både geografisk och symbolisk mening) har 
korrespondensanalysen i större utsträckning kopplats loss från sin historia. Istället 
existerar vetenskapen snarare i förhållande till en empirisk verklighet; teorin förstås 
och värderas i förhållande till denna verklighet. 

                                                 
34  Benzécri (1973) 
35 Broady (1991), Petersen,. (1993): At konstruere en teori om sygepleje, i: Ramhøj (ed) Overvejelser 
og metoder i sundhedsforskningen, Akademisk Forlag, København, sid. 35-58, Callewaert (2001): På 
vej mod en generel teori om professionell viden og handlen, i Petersen (ed.): Praktikker i erhverv og 
uddannelse, Frydenlund, sid.146-147. 
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Skillnaden mellan traditionerna visar sig i strukturen hos två böcker om 
korrespondensanalys som kom ut 1993 och 1994; ”Analyse des Données 
Multidimensionelles” och ”Correspondence Analysis in the Social Sciences”, 
fortsättningsvis benämnda ADM och CASS.36 Undertiteln till CASS är ”recent 
developments and applications” och boken är ett kompendium författat av ett antal 
forskare aktiva inom fältet då boken skrevs. Bokens första mening lyder “In recent 
years a new technique has become more and more attractive in social science 
statistics: correspondence analysis”. Greenacre hänvisar alltså till att metoden i 
praktiken används av många, som ett argument för att det behövs en bok i ämnet, 
och boken sägs syfta till att överbrygga avståndet mellan de som använder metoden 
och de (statistiker) som skriver om den. 

Boken börjar sedan med ett enkelt exempel på hur korrespondensanalys kan 
användas, varefter korrespondensanalysens centrala begrepp presenteras (20 sidor). 
Efter ett avsnitt om hur korrespondensanalysen kan tillämpas inom sociologi (30 
sidor) följer ett kapitel om hur man i praktiken gör, eller med andra ord vad som 
händer, när en korstabell med hjälp av matematik omvandlas till koordinater och 
bidragsvärden (25 sidor). Hela detta kapitel är strukturerat kring ett numeriskt 
exempel, vars siffervärden återges i ett stort antal tabeller som får illustrera de 
matematiska formlerna. Resten av boken innehåller en rad fristående artiklar om 
korrespondensanalysens förtjänster, möjliga tillämpningar och utvidgningar, men 
även teoretiska och praktiska problem. Ett kapitel behandlar även 
korrespondensanalysens historia (10 sidor). 

ADM är skriven på franska, vilket innebär en kraftig begränsning av antalet 
möjliga läsare. Boken börjar med ett citat: ``La réalité est multidimensionelle (Les 
journaux)''. Förordet innhåller sedan en kritik av det duala, endimensionella, 
kvantitativa tänkande som man menar genomsyrar samtida statistik, varefter man 
presenterar Benzécri och hans vetenskapliga projekt. Om bokens syfte skriver man 
att ambitionen är att ”d'offrir une présentation de la statistique multidimensionelle, 
uifiée selon l'approche géometrico-formelle, autour des méthodes comportant la 
détermination d'axes principaux : ce qu'en France on appelle souvent 'Analyse 
factorielle'”, det vill säga att presentera det franska sättet att tänka och arbeta med 
multivariata data. 

Boken börjar sedan, liksom CASS, med ett enkelt exempel (6 sidor), men med 
den viktiga skillnaden att inga matematiska begrepp presenteras – redogörelsen är 
begränsad till en beskrivning av vad metoden kan användas till. I samband med 
exemplet presenteras även andra metoder än korrespondensanalys (tex. 
klassifikation), som hör till ”Analyse des Données”. Boken är sedan i stort sett 
upplagd som en kurs i matematik. På ett pedagogiskt sätt presenteras de 
grundläggande begrepp som utgör byggstenarna i ”Analyse des Données”. Som 
hjälp att lära sig (och kanske som hjälp att lära ut) finns i slutet av varje kapitel att 
antal övningsexempel. Ur ett svenskt perspektiv är den matematiska notationen 
väldigt formell, och för tankarna till teoretisk matematik snarare än tillämpad 
statistik. Att begreppen är grundläggande innebär vidare inte att de är enkla att 
förstå – tvärt om! Boken börjar med definitioner av ”mått” och ”stöd” – begrepp 
man kan ta sig igenom en relativt matematiktung ingenjörsutbildning utan att stöta 
på. Multipel korrespondensanalys kommer man till i bokens sista avsnitt – avsnitt 
IX, och speciellt IX.4 – där den multipla korrespondensanalysen definieras 
matematiskt (1 sida). I boken förekommer inga referenser till samtida tillämpningar 

                                                 
36 Rouanet (1993), Greenacre (red. 1994) 
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av någon av de statistiska metoder som presenteras; boken är en lärobok, som 
presenterar en (Fransk) matematisk teori – färdig att tillämpas av den som så 
önskar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att man CASS utgår från praktiken, och de 
praktiska problemen, medan man i ADM utgår från teorin. I CASS strävar man 
efter att matematiken skall fungera som ett effektivt redskap, i vetenskapens och 
ytterst även samhällets tjänst. I ADM strävar man snarare efter att med hjälp av 
matematiken ge samhällsvetenskapen större teoretisk kraft, och kanske är det 
övergripande syftet snarare att bidra till en sorts samhällskritik, än att stå till den 
politiska maktens förfogande. 

Kontrasten mellan de två traditionerna blir än större om vi när det gäller 
Greenacres författarskap rör oss några år framåt i tiden, och när det gäller GDA 
några år bakåt. I förordet till ”Visualization of Categorial Data” från 1998 står det 
att 

The keyword data stresses the central importance of application, the need for 
methodology to be illustrated in a particular context and not isolated as theory for 
theory's sake. The method is judged essentially by its applicability to data.37 

Boken syftar alltså utöver att förmedla en kunskap om hur man använder ett antal 
statistiska metoder till att med utgångspunkt från data värdera och jämföra dem. 
Detta kan ställas mot inledningen i den första volymen av Benzécris ”L'Analyse 
des Données”: 

[...] ne s'étonnera-t-on pas qu'il doive être traité ici tant des sciences de la nature: 
Geologie,Botanique, Zoologie et particulièrement Ecologie, que des sciences de 
l'homme : Psychologie, LinguistiqueEconomie, Politique (sciences qui à la vérité 
ont elles aussi pour objet la natur, si l'on croit avecAristote que l'homme est par 
nature un animal social); cependant que la méthode même de laconnaissance est 
l'objet ultime de cette recherche. 

Även här relateras metod till data, men upplägget är radikalt annorlunda. 
Utgångspunkten är en metod, och syftet är inte att värdera denna metod, utan att 
bygga upp en kunskap om den, med utgångspunkt från en rad 
tillämpningsområden. I samma förord av Benzécri finns även en förhoppning om 
att hans metod skall leda till en ny och djupare förståelse av data. 

Det tycks som att man i Greenacres böcker riktar blicken mot ett antal olika 
metoders resultat eller användbarhet, med syfte att värdera dem i förhållande till 
varandra. I Benzécris bok utgår man istället från en teori, och de metoder denna 
teori leder till, och riktar blicken mot relationen mellan denna teori och data, med 
syfte att bygga upp en kunskap om teorin och data. 

De två förhållningssätten motsvaras av två olika tänkta användare. I den 
tradition Greenacre representerar består statistiken av en uppsättning metoder, eller 
tekniker, mellan vilka till exempel en sociolog kan välja, utan att detta i någon 
större utsträckning behöver påverka eller påverkas av hans sociologiska teori. Hos 
Benzécri är korrespondensanalysen mycket mer än en teknik – den implicerar ett 
sätt att tänka om data. Analysen är här ett hantverk där matematik och sociologi 
vävs samman. 

Skillnaden mellan de två förhållningssätten tycks även ha en motsvarighet i 
statistikens historiska utveckling, där Benzécri i så fall hör till det förflutna och 
Greenacre hör till nutiden. Olle Sjöström skriver i sin ”Svensk statistikhistoria, en 

                                                 
37 Greenacre och Blasius (1998), sid. 1. 
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undanskymd kritisk tradition” om den europeiska statistikens ”kritiska tradition”, 
vilket för tankarna till inledningen av Rouanets bok.38  Fram till omkring 1950 
handlade statistik i Sverige om kunskapsbildning, och även folkbildning – statistik 
var beteckningen på en viss typ av undersökningar och rapporter, som genomfördes 
av statistiker. På senare år har statistiken, skriver Sjöström, generellt sett reducerats 
just till ett antal tekniker och metoder, som kan användas – ”statistik” har inte 
längre något att göra med varken en undersöknings teoretiska ramverk, eller dess 
syfte och innehåll. Men så alltså icke inom det franska förhållningssättet till 
korrespondensanalys. 

Ett karaktäristiskt drag hos GDA är att man vill ge ”data” företräde framför en 
viss ”modell”. Samtidigt sätter man ett stort värde på det teoretiska, formella. Detta 
kan tyckas paradoxalt, men tankefiguren är att den matematiskt rena, 
genomskinliga, teorin, så att säga skall släppa igenom essensen i data, utan att 
förvränga den. Inom traditionell matematisk statistik spelar å andra sidan modellen 
en betydelsefull roll. Samtidigt låter man ständigt denna modell möta och formas 
av en vetenskaplig praktik. Arbetsgången är kanske; modell → experiment → 
bättre modell → nya experiment, osv. i ett kontinuerligt framåtskridande. I GDA 
motsvaras detta snarast av en mer sluten process, med tre komponenter; Teori – 
Data – Tolkning. 

I ett historiskt perspektiv kan man säga att det som hänt sedan 1973, då 
Benzécris stora verk kom ut, är att man inom matematisk statistik har tagit till sig 
korrespondensanalysen som en av många modeller. Ur det franska perspektivet 
innebär detta att korrespondensanalysen, från att ha intagit en central plats i ett 
strukturerat teoretiskt nät, plötsligt reducerats till ett element i en närmast oändlig 
serie av mer eller mindre likvärdiga och utbytbara objekt. Det innebär också att 
korrespondensanalysen plötsligt blir föremål för värdeomdömen med ursprung i ett 
främmande vetenskapligt fält. 

Programvaror för GDA 
Inom GDA är bilder och visualisering en viktig del av forskningsprocessen. Man 
vill kunna skapa bilder med ett mycket specifikt innehåll, och det skall helst gå så 
snabbt att göra detta att man på en kort tid kan testa en rad hypoteser om data på 
grafisk väg. Tyvärr finns det idag ingen programvara som till fullo uppfyller de 
krav man inom GDA skulle vilja ställa. De program som vanligtvis används är: 
SPSS, ADDAD, SPAD, Eye-LID och ”GLID”. I Table 1 har Sverker Lundin 
betygsatt dessa, med avseende på några aspekter av deras funktionalitet. 

                                                 
38 Sjöström (2002). 
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Table 1. Jämförelse av några statistikprogram. En stjärna betyder att programmet har bra 
funktionalitet inom det område raden beskriver. En stjärna inom parentes betyder att 
funktionaliteten är någorlunda, medan ingen stjärna betyder att funktionaliteten inom 
området är mindre bra eller saknas. 

 SPSS ADDAD SPAD Eye-LID ”GLID” 
Kodning av data *   (*)   * 
Deskriptiv statistik *   (*) (*) (*) 
MCA,PCA, etc. * * *   (*) 
explorativ GDA     (*) * (*) 
Grafik (*)   (*) (*) * 
Användarvänlighet *   * (*)   
Matematisk statistik *       * 

SPSS. Det vanligaste programmet för att lagra, hantera och analysera datamaterial 
tycks inom svensk samhällsvetenskap vara SPSS. Detta program har det mesta man 
kan önska i statistikväg. Även om SPSS kan göra både enkel och multipel 
korrespondensanalys saknar det dock verktyg för att arbeta interaktivt med 
grafiken. Detta gör det omöjligt att på allvar använda SPSS som ett explorativt 
verktyg inom GDA. Man har inte heller möjlighet att bearbeta 
korrespondensanalysens grafiska resultat så att de kan användas för presentation, 
som man gärna vill inom GDA. Kort sagt är funktionaliteten i SPSS otillräcklig för 
GDA. 

ADDAD. Ett gammalt, men välanvänt program för korrespondensanalys är 
ADDAD, vilket fortfarande används av Rouanet och Le Roux. Det är textbaserat, 
och kan bara en sak; att göra korrespondensanalyser. Man definierar i en textfil hur 
analysen skall göras, och får sedan resultat i form av en ny textfil. 

SPAD. Inom SEC används SPAD som ett komplement till SPSS. Liksom SPSS har 
SPAD en bred funktionalitet. Den stora skillnaden relativt SPSS är att SPAD har en 
grafikmodul som ger större möjligheter att utforska resultat grafiskt. Man kan även 
skapa grafik som kan användas för att presentera resultat. 

Eye-LID. Det egentligen enda programmet som är specialdesignat för GDA är 
Eye-LID. I detta program kan man på allvar använda grafik som ett explorativt 
dataanalytiskt redskap. Grunden för detta är ett kommandospråk som gör det 
möjligt att snabbt skapa avancerad grafik för att studera individmoln, medelpunkter 
och interaktioner mellan två eller flera variabler. Tyvärr har detta program några år 
på nacken (skrivet på 1980-talet). De huvudsakliga svagheterna är att det är 
textbaserat och därmed ställer ganska höga krav på användarens dator- och 
programmeringsvana. Än allvarligare är kanske att programmet har stora 
begränsningar vad gäller storleken på de data som hanteras, där något tusental 
individer är en övre gräns. 

GLID. Som ett försök att lösa bristen på modern programvara för GDA skapades 
under våren 2003 programmet GLID. Detta program tillåter visst engagemang med 
grafiken à la Eye-LID. Tyvärr lider detta program av liknande svagheter som Eye-
LID – det är baserat på textkommandon, och ställer därför höga krav på 
användaren. GLIDs starkaste sida är att det ger (den vane) användaren stor frihet 
när det gäller grafiken. Det kan även hantera stora datamaterial. 
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Några av deltagarnas texter 

Danska sjuksköterskestudenter – Gerd Halskov39 
De analyser som jeg vil præsentere baserer sig på et datamateriale, som er 
indsamlet i 2000-2001. Datamaterialet indgår i det der i daglig tale kaldes for 
”Viborgprojektet”40.  

Baggrunden for Viborgprojektet er de reformer41, som har fundet sted i de 
seneste år inden for de mellemlange videregående uddannelser i Danmark, som 
ikke blot har betydet en ændret placering af disse uddannelser set i forhold til det 
samlede uddannelseshierarki. Reformerne har samtidig medført en øget betoning af 
uddannelsernes teoretiske og akademiske kvalificering, hvilket har ført til ændrede 
krav, hvad angår uddannelsernes målsætning, tilrettelæggelse og indhold. 
Drivkraften bag reformarbejdet var angiveligt at gøre uddannelserne mere 
attraktive, idet man var bekymret for om professionsuddannelserne kunne klare sig 
i konkurrencen med de længerevarende videregående uddannelser set i lyset af de 
faldende ungdomsårgange. 

Formålet med undersøgelsen er først og fremmest at få en en idé om, hvorvidt 
de studerendes faktiske motiver, holdninger og kapaciteter modsvarer de krav og 
hensigter, som ligger indbygget i de nye reformtiltag.Undersøgelsen bygger 
grundlæggende på en tese om, at forholdet mellem en uddannelse og en 
uddannelsessøgende er en kompleks gensidig relation, hvor det er uddannelsen som 
vælger sine studerende, dvs. attraherer dem der har de rette forudsætninger; men 
samtidig er dem, der har de rette forudsætninger, som vælger en given en 
uddannelse. Det er endvidere projektets overordnede synspunkt, at disse 
uddannelser kun kan forståes, hvis man betragter dem som medlemmer af samme 
uddannelsesfamilie, d.v.s. som positioner inden for samme felt. 

Projektet er tilrettelagt som en komparativ undersøgelse mellem hhv 
pædagogstuderende, sygepleje- og lærerstuderende. Datamaterialet omfatter i sin 
helhed ca. 1000 studerende og bygger på spørgeskemaer, som er konstrueret iht. 
begreberne social, økonomisk og kulturel kapital. Herudover er der indlagt en 
række præference- og  holdningsspørgsmål mhp at fastlægge de studerendes 
positionering i forhold til udvalgte områder (livsstil, uddannelse, fremtid). 

Henover sommeren 2004 har Sverker Lundin arbejdet med datamaterialet og 
udarbejdet en række forslag til grafer ud fra diskussioner med/forslag fra de 

                                                 
39 Gerd Halskov är doktorand vid Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet. email: 
gerd.halskov@get2net.dk 
40 Lundin och Petersen (2005): Rekrytering till omvårdnadsutbildningar i Sverige 1993-2003. 
OMOM-projektet: Sjuksköterskeutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering, 
Bilaga 1: Den danska undersökningens projektplan relaterad till ESEP-rapport nr. 2. 
41 Lov om mellemlange videregående uddannelser (MVU), lov om Centre for Videregående 
Uddannelse (den såkaldte CVU-lov) og lov om Danmarks Pædagogiske Universitet 
(DPU)). 
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implicerede parter42. Vi har overordnet været interesseret i at se på følgende 
kategorier i forhold til hinanden:  

- Baggrund 
- Livsstil 
- Holdning uddannelse 
- Holdning fremtid 

Indtil videre har vi arbejdet med et fælles rum af livsstile  konstrueret på baggrund 
af musik, film, ferie, litteratur (aktive variable) og baggrundsvariable i form af 
alder, køn, social baggrund (illustrative variable). 

Vi har derudover arbejdet med/arbejder fortsat med separate rum, d.v.s. 
selvstændige rum for de respektive faggrupper m.h.t. feltet af meninger, 
holdninger, livsstile på den ene side (aktive variable) og social oprindelse, køn m.v. 
(illustrative variable) på den anden side. Intentionen er at sammenligne 
faggrupperne m.h.p. homologier mellem de aktive/illustrative variable.  

Jeg kan ikke påstå, at jeg har lagt noget nyt til sagen. Men jeg er blevet lidt 
klogere på hvordan det kan lade sig göre – teknisk set – at konstruere grafer vha 
SPSS/SPAD. Det er ikke lykkedes for mig at fremstille grafernes 
forklaringsvärdier. 

Resultatet af de foreløbige anstrengelser kommer her (omhandler kun gruppen 
af sygeplejestuderende, ca 360) :  

Graf 1 er konstrueret på baggrund af variable, som vedrärer de studerendes 
holdninger til erhvervet og uddannelsen (aktive variable). Alder, køn og fars 
beskæftigelse indgår som illustrative variable. Graf 2 er konstrueret over samme 
variable, men viser dertil individerne. 

                                                 
42 Projektledere er Staf Callewaert & Karin Anna Petersen. Derudover har Søren Gytz 
Olesen (pædagogstuderende) disputerede den 02. Juni 2005 på Københavns universitet med 
afhandlingen: Olesen, Gytz Søren (2005): Rekruttering og reproduktion – om praktikker og 
italesættelser i pædagoguddannelsen, forlaget PUC, Viborg-seminariet, mail: 
sgo@cvumidtvest.dk 
Jette Steensen (lærerstuderende) indskrevet ved Aalborg Universitet, Institut for Læring, 
mail: Jettek.Steensen@get2net.dk, og jeg selv (sygeplejestuderende) deltaget, indskrevet ved 
Uppsala Universitet, Pedagogiska institutionen, mail:  gerd.halskov@get2net.dk. 
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Figure 1 Graf 1. 

 
Figure 2. Graf 2 

Jeg er som sagt ikke i stand til at vurdere grafernes statistiske holdbarhed. 
Bidragsværdierne (absolutte & relative) mangler jeg også at forholde mig til. Men 
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hvis man forudsætter at graferne er i orden, og man skulle vove at tolke noget, 
kunne den være udtryk for nogle polariteter mellem studerende som vægter 
teori/almen dannelse i uddannelsen, overfor grupper som er mere praktisk 
orienteret. Alderen spiller ind her. Endvidere ser vi en polaritet mellem en gruppe 
som orienterer sig mod en medicinsk pol, versus en gruppe som ikke gør det. 
(Sverker Lundin har konstrueret nogle grafer med tilsvarende variable tidligere på 
året – så dette er blot et forsøg på at efterligne læremesteren). 

Graf 3 er konstrueret ud fra følgende aktive variable:  
- Skolemæssig baggrund 
- Kvote 1 & 2 
- Anden uddannelsesmæssig baggrund 
- Arbejde efter afsluttende skolegang 
- Omfang af erhvervsarbejde før påbegyndt uddannelse 
- Offentlig støtte til uddannelsen (herunder revalidering. 

Kön, alder og fars beskæftigelse som illustrative variable. 
Konstruktionen af rummet hviler på følgende teser: 
- at studerende på semiprofessionerne ofte har væsentligt flere års 

erhvervserfaring  bag sig før de påbegynder uddannelsen sammenholdt 
med studerende i fx statskundskab (som undersøgelsen spejler sig i).  Dvs 
de går ikke ”den lige vej” - nogle har fx arbejdet som faglært inden for et 
andet erhverv, andre har arbejdet som ufaglært nogle år før de beslutter sig 
for at tage en formel uddannelse.   

- at studerende på semiprofessionerne oftere har en anden uddannelse bag 
sig sammenholdt med studerende i fx statskundskab, men så vidt jeg kan 
læse ud af mine data: uddannelser på samme niveau i uddannelseshierakiet 
eller lavere i uddannelseshierarkiet – dvs for nogle er der tale om en 
opstigning, for andre er det sag samme og så er der dem der har måske har 
taget fejl uddannelse i første omgang (tidligere erhverv er ikke 
klassificeret/gjort op i tabeller). 

- at vi finder relativt flere studerende på offentlig støtte/revalidering inden 
for semiprofessionerne. 

- at de studerende er ældre (kvinder) 
- at en relativ stor gruppe på semiprofessionerne optages under kvote 2.  
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Figure 3. Graf 3 

Jeg ved ikke om man overhovedet kan udlede noget af en graf som er så ”skæv”??  
Hvis man kan, ser det ud som om der findes to poler: en pol karakakteriseret af 
relativt unge studerende med få års erhvervarbejde bag sig og ikke nogen 
forudgående erhvervsuddannelse. De er studenter eller har en fuld HF og er 
kommet ind på kvote 1. Over for denne pol en ældre gruppe studerende, som har 
anden uddannelse bag sig, flere/mange års erhvervserfaring, de er kommet ind på 
kvote 2 og har HF-enkeltfag. Hvor mange det egentlig drejer sig om, har jeg ikke 
nået at chekke i materialet.  

Graf 4 vedrører de studerendes præferencer vedrørende fag i skolen (aktive 
variable) set i forhold til baggrund og skoleuddannelse (illustrative variable). 
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Figure 4. Graf 4 

En ansats til en sociologisk tolkning kunne være: Hvis vi komparerer til Bourdieus 
teori om det sociale rum, som han definerer som homologt til uddannelsesfeltet så 
arbejder han med tre distinkte forhold i uddannelsesrummet (jf Homo 
Academicus43), øverst til højre de fag/ämner som relaterer sig til og er afhængige af 
det økonomiske magtfelt og øverst til venstre de fag/ämner, som relaterer sig til 
kulturens felt og i midterfeltet de human- og samfundsvidenskabelige fag/ämner. 

I Bourdieus analyse viser han, at det som defineres sig som et fag med en egen 
logik og en relativ autonomi også er afhængig af det sociale rum i mere generel 
mening. At man fx bliver læge er ikke bare et forhold om at man vælger 
lægeuddannelsen fordi man har lyst hertil men også udtryk for en social kapital, fx 
ens far var læge osv, og at når man definerer sig som læge, da er man - i sin 
definition af faget/ämnet - afhængig af den økonomiske magtelite fx 
medicinalindustrien, og det igen betyder at være en succerig læge da kræves man 
på en omgangsform med det økonomiske etablissement osv. 

Grafen her kan forsigtigt fortolkes sådan, at vi har et tilsvarende homologt felt 
.Vi har naturvidenskabsfag i nedre venstre hjørne, human- og samfundsfag centralt 
og delvis i nedre højre hjørne. Mens sundhedsfag nederst til højre. Mens den 
største gruppe findes i origio der definerer sig som: 

- hverken orienteret mod de økonomisk kapitalstærke 
professionsuddannelser 

- ej heller mod de kulturbårne kulturel kapitalstærke fag som matematik, 
kemi, fysisk 

- og ej heller mod human- og samfundsfag 

                                                 
43 Bourdieu, Pierre (1988): Homo Academicus, Polity Press. 



 27

D.v.s. de er hverken interesserede i det ene eller det andet – de er kort sagt 
indifferente hverken optaget af matematik, eller sundhedsfag eller human- og 
samfundsfag – de bliver sygeplejestuderende, fordi her findes et konglomerat af 
multiple fag lidt af hvert kort fortalt og intet af alt i seriøs mening forstået enten 
som kultur- eller videnskabsfag. 
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Pedagogikstudenter i Uppsala - Lena Larson44 

Bakgrund 
Det datamaterial jag har arbetat med kommer från en enkät som vid kursstart varje 
termin ges till alla studenter på grundutbildningen vid Pedagogiska institutionen i 
Uppsala. 

Anledningen till att detta material valdes är att jag innevarande termin fick i 
uppdrag av prefekten, Valdy Lindhe, att sammanställa statistiken för enkäten och 
därför så att säga ”satt” på materialet. 

Då jag tidigare arbetat med inkodning av datamaterial i SPSS i ett projekt under 
ledning av professor Donald Broady och professor Sverker Lindblad (LÄROM-
projektet) och därmed var bekant med programmet så valde jag att koda in 
enkätsvaren i SPSS. 

Jag är alltså inte den som urprungligen har utformat enkäten, varvid någon 
formulerad frågeställning hos mig inför denna kurs inte finns inför insamling eller 
kodning av data. 

Datamaterialet omfattar 218 individer från 11 olika kurser vid institutionen. 
Antal inkodade variabler är 40. Materialet består till drygt 25% av stringvariabler, 
vilket gör urvalet av variabler till korrespondensanalysen begränsade.  

Beskrivande statistik 
Urval av fem aktiva variabler gjordes.  

Tabell 1. Ämne - 9. Vilket ämne planerar du idag skall bli ditt huvudämne i din examen? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Pedagogik 31 14,2 36,9 36,9 
Sociologi 16 7,3 19,0 56,0 
Psykologi 10 4,6 11,9 67,9 
Ped. med inr. mot 
personal 26 11,9 31,0 98,8 

Soc. med inr. mot 
personal och 
arbetsliv 

1 ,5 1,2 100,0 

Valid 

Total 84 38,5 100,0   
Missing System 134 61,5    
Total 218 100,0    

 

                                                 
44 Lena Larson arbetar på pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet. email: 
lena.larson@ped.uu.se 
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Tabell 2. Arbertid - 7a. Arbetslivserfarenhet. I vilken omfattning? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Arbetat mindre än 1 
år 24 11,0 11,0 11,0 

Arbetat 1-5 år 68 31,2 31,2 42,2 
Arbetat 6-10 år 39 17,9 17,9 60,1 
Arbetat 11-15 år 25 11,5 11,5 71,6 
Arbetat mer än 15 
år 20 9,2 9,2 80,7 

iIngen arberf. 42 19,3 19,3 100,0 

Valid 

Total 218 100,0 100,0   

Tabell 3. Kombstud - 13. Tänker du kombinera pedagogikstudierna den här terminen med annat? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1-25% 38 17,4 47,5 47,5 
26-50% 15 6,9 18,8 66,3 
51-75% 2 ,9 2,5 68,8 
76-100% 25 11,5 31,3 100,0 

Valid 

Total 80 36,7 100,0   
Missing System 138 63,3    
Total 218 100,0    

Tabell 4. Syfte - 14. Vilket är ditt främsta syfte/motiv med att läsa pedagogikkurserna? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ämnet 
allmänbildande 43 19,7 19,7 19,7 

Ped. frågor 
intressanta 63 28,9 28,9 48,6 

Komplement till utb. 57 26,1 26,1 74,8 
Fortbildning 24 11,0 11,0 85,8 
Ämne av annan 
orsak 19 8,7 8,7 94,5 

Uppgift saknas 12 5,5 5,5 100,0 

Valid 

Total 218 100,0 100,0   

 



 30

Tabell 5. Hogpoäng - 8. Hur många högskolepoäng har du nu vid terminsstarten? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 poäng 33 15,1 15,2 15,2 
mindre än 10 poäng 3 1,4 1,4 16,6 
10-20 poäng 21 9,6 9,7 26,3 
21-40 poäng 33 15,1 15,2 41,5 
41-60 poäng 14 6,4 6,5 47,9 
61-80 poäng 26 11,9 12,0 59,9 
81-120 poäng 39 17,9 18,0 77,9 
121-140 poäng 15 6,9 6,9 84,8 
141-160 poäng 17 7,8 7,8 92,6 
mer än 160 poäng 16 7,3 7,4 100,0 

F  Valid 

Total 217 99,5 100,0   
Missing System 1 ,5    
Total 218 100,0    

Vid tre av de valda variablerna fanns små modaliteter, dvs. frekvenser med mindre 
än 5 individer.  

I korrespondensanalysen konstrueras ett moln av punkter som representerar 
individer, där axlar och variabler är bestämda. Här specificeras avståndet mellan 
individerna definierat av svaren. Individer som ger samma svar på samma fråga 
hamnar nära varandra. Ju mindre frekvensen är desto större blir avståndet mellan 
individerna, därför tar man bort de små modaliteterna (Le Roux, Rouanet, 2004). 

Steg två var alltså att göra en omkodning av dessa variabler (se bil.1 och 2). 
Efter omkodningen ser man nu i frekvenstabellerna att de små modaliteterna är 
borttagna. 

Frekvenstabeller 

Tabell 6. 7a. Arbetslivserfarenhet. I vilken omfattning? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Arbetat mindre än 1 
år 24 11,0 11,0 11,0 

Arbetat 1-5 år 68 31,2 31,2 42,2 
Arbetat 6-10 år 39 17,9 17,9 60,1 
Arbetat 11-15 år 25 11,5 11,5 71,6 
Arbetat mer än 15 
år 20 9,2 9,2 80,7 

iIngen arberf. 42 19,3 19,3 100,0 

Valid 

Total 218 100,0 100,0   
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Tabell 7. 14. Vilket är ditt främsta syfte/motiv med att läsa pedagogikkurserna? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ämnet 
allmänbildande 43 19,7 19,7 19,7 

Ped. frågor 
intressanta 63 28,9 28,9 48,6 

Komplement till utb. 57 26,1 26,1 74,8 
Fortbildning 24 11,0 11,0 85,8 
Ämne av annan 
orsak 19 8,7 8,7 94,5 

Uppgift saknas 12 5,5 5,5 100,0 

Valid 

Total 218 100,0 100,0   

Tabell 8. 9. Vilket ämne planerar du idag skall bli ditt huvudämne i din examen?_kat 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Pedagogik 31 14,2 14,2 14,2 
Sociologi 17 7,8 7,8 22,0 
Psykologi 10 4,6 4,6 26,6 
Personalped 26 11,9 11,9 38,5 
Ämne Saknas 134 61,5 61,5 100,0 

Valid 

Total 218 100,0 100,0   

Tabell 9. 8. Hur många högskolepoäng har du nu vid terminsstarten?_kat 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
läst 0 poäng 33 15,1 15,1 15,1 
läst 1-20 poäng 24 11,0 11,0 26,1 
läst 41-60 poäng 33 15,1 15,1 41,3 
läst 61-80 poäng 14 6,4 6,4 47,7 
läst 81-120 poäng 26 11,9 11,9 59,6 
läst 121-140 poäng 39 17,9 17,9 77,5 
läst 141-160 poäng 15 6,9 6,9 84,4 
läst mer än 160 
poäng 17 7,8 7,8 92,2 

uppgift saknas 17 7,8 7,8 100,0 

Valid 

Total 218 100,0 100,0   

Tabell 10. 13a. Med förvärvsarbete i procent_kat 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Arbeta 1-25% 38 17,4 17,4 17,4 
Arbeta 26-50% 15 6,9 6,9 24,3 
Arbeta 51-100% 27 12,4 12,4 36,7 
Inte arbeta alls 138 63,3 63,3 100,0 

Valid 

Total 218 100,0 100,0   
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Korstabeller 
Korstabellen är ett användbart analysverktyg för att studera hur variabelns värde 
fördelar sig på en annan variabels värde (Börjesson & Lundin, 2002). Jag har då 
valt att göra en korstabulation för en av mina valda variabler. Jag börjar med en 
enkel korstabell och ändrar sedan cells=count till cells=row i syntax för att få fram 
procent istället för antal. 

Tabell 11. 4. Vilken kurs går du? * 7a. Arbetslivserfarenhet. I vilken omfattning? Crosstabulation 

 7a. Arbetslivserfarenhet. I vilken omfattning? Total 

  

Arbetat 
mindre än 

1 år 
Arbetat 1-5 

år 
Arbetat 
 6-10 år 

Arbetat 
11-15 år 

Arbetat mer än 
 15 år 

ingen 
 arberf.   

4. 
Vilken 
kurs går 
du? 

Ped A 

30,8% 34,6% 11,5% 3,8%  19,2% 100,0% 

  PPU A 6,1% 32,7% 16,3% 10,2% 2,0% 32,7% 100,0% 
  Ped B   54,5% 9,1% 9,1%  27,3% 100,0% 
  PPU B 3,2% 38,7% 16,1% 3,2% 16,1% 22,6% 100,0% 
  Ped C   66,7% 16,7%  16,7%   100,0% 
  PPU C 8,3% 33,3% 16,7% 16,7% 16,7% 8,3% 100,0% 
  Ped D     100,0%    100,0% 
  PPU D 25,0% 25,0% 12,5%  12,5% 25,0% 100,0% 
  PPU A 

halvfart 3,4% 10,3% 34,5% 31,0% 17,2% 3,4% 100,0% 

  Ped B halvfart   16,7% 33,3%  16,7% 33,3% 100,0% 
  PPU B 

halvfart   16,7% 25,0% 25,0% 33,3%   100,0% 

Total 11,0% 31,2% 17,9% 11,5% 9,2% 19,3% 100,0% 

Tabellen talar om att de studenter som börjat kursen Ped D alla har arbetat mellan 
11 och 15 år och att 50% av Ped A-studenterna har ingen eller mindre än ett års 
arbetslivserfarenhet. Detta stämmer väl med den bild som senare skapas i SPAD-
programmet45, där avstånden mellan just dessa kurser är störst. Detta är ett sätt att 
kontrollera att de analyser man sedan gör i SPAD stämmer med det datamaterial 
man har. 

                                                 
45 SPAD är det franska program vi använde i kursen för att grafiskt presentera resultaten. 
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SPAD 
Jag gör den första körningen i Spad. Här har jag tagit variablerna ämne2, hogpo2, 
procför2, arbertid och syfte som aktiva variabler och satt variablerna kurs och kön 
som illustrativa variabler. Vad man kan se här är att man dels bör: 

 
Graf 1 

1. förbättra texten för att få variablerna mer läsbara. 
2. Koda missing cases (reponse manquante) med ett nummer, samt förklaring 

i text. 

Jag får då gå tillbaka till SPSS och göra ändringarna. 

- Den förklarande texten läggs in i ”values”. 
- Att koda missing cases gör man i syntaxen (se bil. 1 och 2) vilket 

talar om att programmet skall ge missing cases ett värde. 

Jag gör alltså om variablerna enligt ovan och plockar in det nya datasetet i SPAD 
(datasetet sparas under namnet: Startenkät-HT04_korr3, grafen sparas som: 
Graf1_korr_7a,14,9,8,13a_kon_kurs) 
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Graf 2 

Korrigerad enligt ovan, samt jobbad med avseende grafiken. 
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Graf 3 

Rummet som skapats här visar väl den bild jag fått vid inkodningen av enkäterna i 
SPSS. 

- De som läser Ped A – Har valt kursen för att ämnet är allmänbildande, de 
har liten arbetslivserfarenhet, få högskolepoäng. Ped A- och PPU A-
studenterna har inte angett vilket som skall bli deras huvudämne, och de 
avser inte att arbeta samtidigt med studierna. 

- PPU B-studenterna har valt kursen för att de tycker pedagogiska frågor är 
intressanta. De har mellan 60 och 140 högskolepoäng och avser att arbeta 
ca. 25% samtidigt som de studerar. 

- PPU C och PPU D Har också valt ämnet för att de tycker att pedagogiska 
frågor är intressanta. De uppger också att huvudämnet de planerar som sitt 
examensämne är personalpedagogik. 

- PPU A Halvfart studenterna arbetar mellan 50 och 100% samtidigt som de 
studerar, och läser kursen som fortbildning. 

- Ped D- och Ped C-studenterna är de studenter som har längst 
arbetslivserfarenhet, tillsammans med halvfartkurserna. 

- De kurser som är minst lika varandra är Ped A och Ped D. 

Det som kan förvåna i ”rummet” är att Ped D-studenterna (som borde koncentrera 
sig på sitt uppsatsskirvande) också hamnar nära ”Arbeta 50-100%.  

Att så många individer hamnar i ”Ämne saknas” (de har inte uppgett vilket som 
skall vara deras huvudämne i examen) är också den uppfattningen jag fick vid 
inkodningen. Många har här svarat med ett frågetecken. 

Ny graf 
Jag bestämde mig sedan för att lägga till en aktiv variabel 
”Gymnasielinje/program”. Denna fråga i enkäten lyder ”Vilken behörighetsgivande 
utbildning för högskolestudier har du, gymnasielinje/program”. 
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Frekvenstabell 

Tabell 12. 6a. Gymnasielinje/program 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Barn och fritid 5 2,3 2,7 2,7 
El 1 ,5 ,5 3,2 
Estetiska 1 ,5 ,5 3,8 
Handel- och 
administration 5 2,3 2,7 6,5 

Hantverk 1 ,5 ,5 7,0 
Hotell- och restaurang 3 1,4 1,6 8,6 
Livsmedel 2 ,9 1,1 9,7 
Media 3 1,4 1,6 11,3 
Naturvetenskap 26 11,9 14,0 25,3 
Omvårdnad 5 2,3 2,7 28,0 
Samhällsvetenskap 85 39,0 45,7 73,7 
2-årig social linje 5 2,3 2,7 76,3 
Humanistisk linje 9 4,1 4,8 81,2 
Ekonomisk linje 16 7,3 8,6 89,8 
Konsumtionsteknisk 
linje 1 ,5 ,5 90,3 

Vårdlinjen 1 ,5 ,5 90,9 
Annat 17 7,8 9,1 100,0 

Valid 

Total 186 85,3 100,0  
Missing System 32 14,7    
Total 218 100,0    

Denna variabel visade sig också innehålla små modaliteter. I en 
korrespondensanalys bör frekvensen vara minst 5% i varje kategori, för att man 
skall få en bild som går att ”läsa”. En omkodning gjordes enligt denna 
kategorisering: 

IF ANY(gybehör,2,3,4,6,10,18) nyvar = "Teknisk" . 
IF ANY(gybehör,1,5,8,12,19) nyvar = "Hum/Estet/Media" . 
IF ANY(gybehör,1,15,17,22) nyvar = "Vård/Omsorg" . 
IF ANY(gybehör,11,9,7,21) nyvar = "Htl/Rest/Handel" . 
IF ANY(gybehör,16) nyvar = "Samhvet" . 
IF ANY(gybehör,14) nyvar = "Natvet" . 
IF ANY(gybehör,20) nyvar = "Ekonomisk" . 

Resultatet blev då som följer 
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Tabell 13. 

NYVAR

49 22,5 22,5 22,5
16 7,3 7,3 29,8
11 5,0 5,0 34,9
19 8,7 8,7 43,6
26 11,9 11,9 55,5
85 39,0 39,0 94,5

1 ,5 ,5 95,0
11 5,0 5,0 100,0

218 100,0 100,0

 
Ekonomisk
Htl/Rest/Handel
Hum/Estet/Media
Natvet
Samhvet
Teknisk
Vård/Omsorg
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Fortfarande är det en grupp som innehåller för få individer, de som läst något 
tekniskt program. En ny omkodning gjordes och den kategorin döptes om till 
Övriga och till de tekniska yrkena lades även 13 och 23 – dvs. naturbruk och 
övriga, variablen döptes om till ”gykat”. 

Frekvenstabell 

Tabell 14. Gybeh omkat numerisk 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Htl/Rest/Handel 11 5,0 5,9 5,9 
Vård/omsorg 16 7,3 8,6 14,5 
Naturvet 26 11,9 14,0 28,5 
Samhvet 85 39,0 45,7 74,2 
Ekonomisk 16 7,3 8,6 82,8 
Övriga 18 8,3 9,7 92,5 
Hum/Est/media 14 6,4 7,5 100,0 

Valid 

Total 186 85,3 100,0   
Missing System 32 14,7    
Total 218 100,0    

De små modaliterena är nu borttagna och ett arbete återstår, det att ge missing 
cases att namn till grafen enligt  

FREQUENCIES 
  VARIABLES=gykat 
  /ORDER=  ANALYSIS . 
IF MISSING(gykat)  gykat= 8 . 
VALUE LABELS gykat 1 'Htl/Rest/Handel' 2 'Vård/omsorg' 3 'Naturvet' 4 'Samhvet'  
5 'Ekonomisk' 6 'Övriga' 7 'Hum/Est/media' 8 'Uppgift saknas' . 
EXE. 
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Vilket ger följande frekvenstabell: 

Tabell 15. Gybeh omkat numerisk 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Htl/Rest/Hande
l 11 5,0 5,0 5,0 

Vård/omsorg 16 7,3 7,3 12,4 
Naturvet 26 11,9 11,9 24,3 
Samhvet 85 39,0 39,0 63,3 
Ekonomisk 16 7,3 7,3 70,6 
Övriga 18 8,3 8,3 78,9 
Hum/Est/media 14 6,4 6,4 85,3 
Uppgift saknas 32 14,7 14,7 100,0 

Valid 

Total 218 100,0 100,0   

Jag kan nu gå till SPAD för att lägga in variabeln och skapa en ny graf. Här har jag 
nu tagit variablerna ämne2, hogpo2, procför2, arbertid, syfte samt den nya 
variabeln gykat som aktiva variabler och satt variablerna kurs och kön som 
illustrativa variabler. 

 
 
Graf 4 

Att bilden förändras här (jmf. Graf 3) beror på att bilden är speglad annorlunda än 
de övriga graferna. Dock förändrar inte detta ”nya rum” den beskrivning jag gjorde 
av det tidigare rummet (Se s. 6, Graf 3) utan förändrar enbart ”bilden” av rummet. 

En information som finns i datamaterialet är frågan om vilken huvudsaklig 
inriktning studenternas arbetslivserfarenhet har. Den tyckte jag skulle kunna tillföra 
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grafen något, då man kan se vad studenterna arbetat med i relation till den kurs de 
läser. 

Variabeln i SPSS var en stringvariabel, studenterna hade alltså skrivit ner vad 
de arbetat med, och därför krävdes en omkodning av variabeln först. Detta är ett 
kortare utdrag av frekvenstabellen för ”Arbetslivserfarenhet. Huvudsaklig 
inriktning”: 

Tabell 16. 7b. Arbetslivserfarenhet. Huvudsaklig inriktning? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Va
lid 

  31 14,2 14,2 14,2 

  adm. info om studiestöd 1 ,5 ,5 14,7 
  adm., butiksbiträde, telefonist 

1 ,5 ,5 15,1 

  Administration 1 ,5 ,5 15,6 
  administration, datatekni 1 ,5 ,5 16,1 
  administration, reseledare, projekt, 

ungdomsledare 
1 ,5 ,5 16,5 

  administration/utredning inom 
högskolevärlden 1 ,5 ,5 17,0 

  administrativt arbete, service inom kontor 
1 ,5 ,5 17,4 

  administrativt, klädesaffär 1 ,5 ,5 17,9 
  Affärsbiträde 1 ,5 ,5 18,3 
  affärsbiträde, Lindex 1 ,5 ,5 18,8 
  Allt 1 ,5 ,5 19,3 
  alternativ medicin, service 

1 ,5 ,5 19,7 

  Arbetat med utvecklingsstörda på 
dagligverksamhet 

1 ,5 ,5 20,2 

  Badvakt timanst. 1 ,5 ,5 20,6 
  Bank 1 ,5 ,5 21,1 
  barn i skola, handikappade vuxna och 

barn 
1 ,5 ,5 21,6 

  barn, städ, montör Volvo 1 ,5 ,5 22,0 
  barnhem/ungdomshem 1 ,5 ,5 22,5 
  Barnomsorg 3 1,4 1,4 23,9 
  barnomsorg (skola, dagis) 

1 ,5 ,5 24,3 

  barnomsorg, skola 1 ,5 ,5 24,8 
  Barnskötare 1 ,5 ,5 25,2 
  barnskötare, elevassisten inom försk. 

1 ,5 ,5 25,7 

  bartender, barnflicka, glassarbetare 
1 ,5 ,5 26,1 
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Jag gjorde en enklare kategorisering av yrkena och skapade en ny variabel. 
Frekvenstabell nedan. 

Tabell 17. 7b1. Arbetslivserfarenhet. Huvudsaklig inriktning? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Vård/omsorg 36 16,5 16,5 16,5 
  Lärare/pedagoger 25 11,5 11,5 28,0 
  Serviceyrken 58 26,6 26,6 54,6 
  IT/data/teknik 14 6,4 6,4 61,0 
  Administration 30 13,8 13,8 74,8 
  Uppgift saknas 36 16,5 16,5 91,3 
  Övriga yrken 19 8,7 8,7 100,0 
  Total 218 100,0 100,0   

Sedan lyfte jag in den nya variabeln i SPAD och gjorde en ny körning. Graf enligt 
nedan. (grafen speglad som i Graf 3). 

 
Graf 5 

I rummet som skapats kan man bland annat läsa ut att de studenter som läser PPU 
A halvfartskursen har läst ekonomisk linje på gymnasiet och arbetar i allmänhet 
med administration. Bland de studenter som läser Ped C, PPU C och PPU D finner 
man en inriktning mot lärare/pedagoger. De studenter som läser kurserna Ped B, 
PPU B och PPU B-halvfart har i allmänhet arbetat inom vård och omsorgsyrken. 
Man kan också se att hos männen finns en svag tendens mot inriktningen 
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IT/Data/Teknik samt serviceyrken, medan kvinnorna ligger närmare vård och 
omsorgsyrken. 
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Attityder inom danska finansförbundet – Jesper Bruus-
Pedersen46 
Det materiale, jeg har valgt til denne analyse består af besvarelserne fra 25.735 
spørgeskemaer udsendt til Finansforbundets godt 43.000 aktive medlemmer. 

Spørgeskemaet bestod af 8 baggrundsvariable: køn, alder, arbejdsområde, 
uddannelse, arbejdstid mv., samt 31 holdningsspørgsmål (udsagn) samlet i 7 
”grupper”. De fem grupper af udsagn eller i alt 21 skulle besvares med angivelse 
af, hvor vigtigt udsagnet var for én. De to øvrige grupper af udsagn eller 10 
spørgsmål skulle man angive graden af enighed i. For hvert udsagn var der fem 
svarkategorier, samt (naturligvis) en uoplyst/ubesvaret. 

Formålet med udsendelsen af skemaet var at give hovedbestyrelsen m.fl. i 
Finansforbundet viden om medlemmernes holdning til forskellige emner af 
betydning for de overenskomstforhandlinger, der skal gennemføres i januar 2005. 

Jeg er stærkt i tvivl om, hvor klogt det har været at bruge dette materiale til mit 
første ”rigtige” forsøg på at gennemføre en korrespondanceanalyse. Jeg har, som 
det turde fremgå af omstående kort, fundet nogle meget særprægede ”skyer” af 
modaliteter, som måske kun siger noget om den måde, vi har spurgt på. 

Kortet viser alene modaliteterne – ikke individerne. Som nævnt er der 25.000 
individer, og graferne bliver dels uoverskuelige med så mange punkter, dels svære 
at arbejde med, når enkelte modaliteter skal ”fanges” med musen for til eksempel 
at ændre farve eller sætte tekst på. 

På kortet er der 186 aktive modaliteter (31 * 5 + 31 uoplyste), og 63 illustrative 
modaliteter for at bruge SPADs udtryk. 

Jeg har farvet alle modaliteter, der udtrykker ”Imod” sorte, alle der udtrykker 
”Meget vigtigt” blå, alle der udtrykker ”Ikke vigtigt” grønne, og alle der udtrykker 
”Svært at sige” violette. Det er fire af de fem kategorier: de to yderkategorier, den 
midterste (neutrale) kategori og den næstmest ”negative”. 

Det billede, der tegner sig er fire klare ”skyer” af svarkategorier med kun 
enkelte undtagelser. Hver sky tegnes af en bestemt kategori (f.eks. ”imod” eller 
”svært at sige”) uanset hvilket emne udsagnet vedrører.  

Én undtagelse er spørgsmålet om ”at pensionsbidraget slet ikke skal forhøjes”. 
Det er i modsætning til de øvrige udsagn ”vendt om”. 

Jeg har forsøgsvis indtænkt to dimensioner i kortet: dels en 
”engagementsdimension” som i den ene ende afspejler at man er direkte imod 
noget og i den anden, at det er svært at sige noget om. 

Den anden dimension siger noget om vigtigheden eller betydningen af 
udsagnene. I den ene ende ”ikke vigtigt” og i den anden ”meget vigtigt”. Jeg er 
ikke sikker på, at det er de rigtige ord til at betegne dimensionerne. 

                                                 
46 Jesper Bruus-Pedersen är sociolog och statistiker. Han arbetar på Danska Finansförbundet. email: 
jbp@finansforbundet.dk 
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De illustrative modaliteters placering på kortet harmonerer umiddelbart fint med de 
forhåndsantagelser, man næppe nogensinde kan sige sig fri for at have. Således 
ligger ”ledelse”, ”arbejder mere end 40 timer pr. uge”, ”mænd 45 – 54 år” 
”lang/videregående uddannelse” og ”rådgivning af erhvervskunder” sammen i det 
kvadrat, hvor også ”imod” og ”ikke vigtig” befinder sig. 

Kvinderne under 30 år, 30 - 44 år og over 54 år ligger sammen med 
”folkeskole” og ”kassetjeneste” i nærheden af ”meget vigtig” og ” svært at sige”. 

Med andre ord er der umiddelbart at se ”fornuft” i kortet, men får jeg nogen ny 
viden eller erkendelse ved at bruge korrespondanceanalyse på dette materiale? 

Jeg håber, jeg under præsentationen på torsdag/fredag kan få nogle ideer eller 
indspark til en fortolkning af kortet.  

Eller måske nogle ideer til at gennemføre korrespondanceanalysen af materialet 
på en anden måde. 
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