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Sammanfattning  

Syftet med vår studie är att granska ifall boendesegregationen har en påverkan på ungdomars 

utbildningsframtid i stadsdelen Kronogården som är benäget i Trollhättan som klassas som en 

av Sveriges mest segregerade städer. Nästan hälften av invånarna i stadsdelen har utländsk 

bakgrund och endast omkring hälften av eleverna är behöriga till gymnasiet. 

 

För att på bästa sätt besvara våra frågeställningar har vi valt att använda oss utav både 

systemteorier, kapitalteorier, tidigare forskningsstudier och en egen utförd enkätundersökning 

som 60st ungdomar i Kronogården besvarat. Det ställdes sju frågor i enkäten, de första tre var 

för att hjälpa till att identifiera målgruppen. De fyra slutliga frågorna gällde segregering och 

hur personen anser att det påverkar skolvalen samt om det skapar hinder för framtida studier. 

Resultaten går att se i Diagram 2.1 till Diagram 2.7.   

 

Slutsatsen vi kan dra är att det inte enbart är segregeringen som påverkar den låga 

studienivån, men till stor del. Tittar vi på framtidsmöjligheterna är dessa ljusa eftersom en 

fjärdedel av befolkningen studerar. En stor del av dessa studerar SFI, Svenska För Invandrare, 

men när man väl börjar studera blir incitamenten troligtvis större för att fortsätta sin 

utbildning. En annan slutsats är att det är svårare för elever som är bosatta i segregerade 

områden att nå kraven i skolan, detta för att de vuxna inte når upp till de högre nivåerna inom 

Bourdieus kapitalformer vilket leder till att fler ungdomar inte når kraven och där med inte 

har någon möjlighet för vidarestudier. Det går även att se att det finns brister i 

valfrihetsprincipen eftersom det kan anses vara svårt för ungdomar i segregerade områden att 

kunna påverka sina utbildningsmöjligheter. Ungdomar påverkas även genom grupptryck och 

samhörighet vilket också Bourdieus kapitalformer visar.   
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Trollhättan är en stad i Västra Götaland med ca 57 000 invånare
 
varav drygt 19 % av dessa 

har utländsk bakgrund (Wilson, 2016). Den största gruppen invandrare kommer från forna 

Jugoslavien, samtidigt som den störst växande gruppen invandrare kommer från Syrien. 

Trollhättan klassas idag som den andra mest segregerade staden i vårt land i en studie där 

Karlstad ligger på 46e plats
 
(Sundling och Halth, 2016). Som ovan nämnt har Trollhättan 19 

% invandrare som berikar staden, men i det mest segregerade området vid namn Kronogården 

uppgick invånarna med utländsk bakgrund till år 2015 till drygt 45 % (Statistiska 

Centralbyrån, 2016). I Figur 1.1 kan vi se att Kronogården har störst invandring i relation till 

alla segregerade stadsdelar som granskat och med en markant skillnad jämfört med hur många 

som i genomsnitt invandrar till Sverige.  

 

Vad det gäller utbildningsnivån är den låg i området och endast omkring hälften av eleverna 

är behöriga till gymnasiet (Statistiska Centralbyrån, 2015). Någonting intressant är därför att 

granska huruvida boendesegregationen påverkar utbildningsframtiden för ungdomarna som är 

bosatta i Kronogården.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt arbete är att granska ifall boendesegregationen har en påverkan på ungdomars 

utbildningsframtid i Trollhättan, främst i Kronogården som är en av de mest segregerade 

städer i Sverige (Sundling och Halth, 2016).  

 

- Hur ser utbildningsnivån och skolresultaten ut just nu i Kronogården? 

- Påverkar boendesegregationen ungdomars i Kronogården möjligheter för framtida 

studier? 

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsar till att endast granska Kronogården som är benäget i Trollhättan och inte 

dra jämförelser med andra segregerade eller icke-segregerade områden i vår 

enkätundersökning. Detta för att arbetet ska vara så relevant som möjligt och för att alla städer 

har olika förutsättningar när det kommer till att exempelvis ta emot flyktingar och 

bostadsmöjligheter. Med tidsramen vi fick för att skriva vårt arbete valde vi att göra 
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begränsningar vi ansågs behövde för att kunna vara specifika och konkreta. Hade tidsramen 

varit längre och arbetet mer omfattande hade vi i stället för att enbart utföra 

enkätundersökningar i Kronogården även kunnat utföra enkätundersökningar i andra 

stadsdelar. Nu valde vi att i stället använda oss utav redan given statistik för att dra 

jämförelser. En annan avgränsning var att vi enbart tillfrågade ungdomar i åldern 15–26 år i 

vår kvantitativa undersökning. Hade vi fått längre tid på oss hade även kunnat inkludera 

intervjuer med föräldrar, lärare och rektorer för att få ett mer rättvist resultat och en mer 

tydligt ingående analys.  

 

1.4 Centrala begrepp 

Segregering är ett återkommande begrepp i arbetet. Främst uppkommer begreppet i form av 

relevans till boende eller utbildning, det vill säga boendesegregering eller 

utbildningssegregering. Begreppet är en synonym till separation och avskiljning och innebär 

därför att det är en uppdelning (Nationalencyklopedin, 2016).  

 

Ett annat återkommande begrepp är studerande personer, vilket innefattar personer i åldern 

mellan 20–64 år och som antingen läser en gymnasial utbildning, en högskoleutbildning, 

arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskoleutbildning, folkhögskola, kommunal 

vuxenutbildning eller svenska för invandrare (Statistiska Centralbyrån, 2015). I denna studien 

tar vi även hänsyn till en yngre målgrupp vilket innefattar personer från 15 år, där studier 

innefattar grundskoleutbildning och gymnasieutbildning.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen kommer efter introduktionen att inledas med teori hämtad från tidigare forskning 

som är relevant för vårt arbete och behövs för att kunna ha en diskussion och besvara våra 

frågeställningar. Efter detta kommer ett metodkapitel där det tydligt förklaras för läsaren hur 

vi gått tillväga för att leta, hämta och använda information för att sedan kunna fullfölja 

uppsatsens syfte. Efter detta presenteras resultatet vi kommit fram till. Inga värderingar eller 

antaganden sker här, utan de presenteras efteråt i diskussionsdelen. Slutligen kommer en 

slutsats att dras för att sedan också sammanfattas samtidigt som rekommendationer för 

framtida forskning inom arbetets läggs fram. Sist av allt läggs bilagor som vi använt oss av in 

samtidigt som det även under samma rubrik framgår vem som gjort vad i arbetet för en så 

rättvis individuell bedömning som möjligt.  
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2. Teori  

I det här kapitlet kommer vi att redogöra de teoretiska utgångspunkter som vårt arbete baseras 

utifrån. Dessa teorier som vi har valt anser vi är väsentliga för vårt arbete och det handlar då 

om systemteori och Bourdieus teori om kapitalformer. Teorierna hjälper till i förståendet av 

att förstå boendesegregationen och ungdomars utbildningsmöjligheter, kapitalformernas 

innebörd och hur detta kan påverka boendesegregationen och på ungdomars vidare 

utbildningsmöjligheter. Utifrån detta kan vi vidare i vår analys beskriva nya förklaringar samt 

förståelse för boendesegregationens påverkan på ungdomars utbildningsmöjligheter. 

 

2.1 Systemteori 

Systemteorins innebörd beskrivs som en teori som förklarar en persons beteende ur ett socialt 

sammanhang. Systemteori kan beskrivas som anknytning till socialt arbete genom att 

människor arbetar i det allmänna rummet och påverkas genom samverkan med andra 

människor i den sociala miljön (Payne, 2008). I fokus för systemteorin står de sociala 

relationerna, sociala nätverken och de sociala målen vi människor besitter. Ett tydligt exempel 

på ett nätverk kan vara familjen som kan ses som väl praktiskt men även otillräcklig. 

Ytterligare system som systemteorin behandlar är grupper och samhällen där personer formas 

till den sociala miljön den vistas i och samverkar med andra personer så som både i familjen, i 

grupper och i samhället. Det som sticker ut i systemteorin gentemot andra teorier är att det är 

helheten av en persons beteende som värderas och inte endast vissa delar av den som i många 

andra teorier. 

 

I vårt arbete är det boendesegregerade området de bor i, det vill säga Kronogården, som är 

systemet. Med förståelse kring systemteorin ska vi undersöka hur ungdomar samverkar i en 

miljö samt hur de påverkar varandra i skolan kring resultat och vala av vidarestudier. Med 

hjälp av systemteorin kan vi undersöka och beskriva de sämre resultaten ungdomar får i 

skolan som saknar välfungerande system. Vi kan dessutom undersöka hur ungdomars 

utbildningsmöjligheter ser ut utifrån vilka system de tillhör.  

 

Niklas Luhmann är som utvecklat systemteorin där han menar på att den sociala 

omgivningen, relationer mellan personer och deras samverkan påverkas genom miljön de är i. 

Personer som är runt omkring individen påverkar denne utifrån sina genomförda uppgifter 
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och sina besluttaganden (Luhmann, 1995). Systemen ses som komplexa där det görs diverse 

val, vilka kan resultera i efterföljder för systemets sammanställning där alla val en person gör 

resulterar i givna möjligheter samtidigt som det även öppnar upp för risker. Ett felaktigt beslut 

kan därmed få konsekvenser där systemets integritet hotas och personen löper då risk för att 

utgå från systemet. 

 

Det viktigaste begreppet inom systemteori är kommunikation (Luhmann, 1995). Det som 

skiljer sig från diverse andra teorier är att Luhmann fokuserar på förståelsens funktion i 

kommunikation istället för på diverse delar som information och uttryck som andra teorier 

lägger sin vikt på. Personer inom ett nätverk eller systems tillvägagångssätt kring 

kommunikation sker inom systemet (Luhmann, 1986). Där Luhmann beskriver det hela 

genom hur personers tillvägagångssätt för att kommunicera är det som ger oss en uppfattning 

för vilka avsikter som avgör vårt agerande. Samhället är ett betydande socialt system men i 

diverse delar där nya teman och kommunikationer samtalas, blir dessa uppfattningar större i 

samhället (Luhmann, 1995). Människan i sig är en komponent av en social struktur där 

kommunikationen vi för fram är anpassad efter situationer. Kommunikationen förväntas ske 

på ett specifikt tillvägagångsätt och där det är dessa uppfattningar som avgör. Sociala 

systemet som vi människor vistas i återges den kommunikation vi förbrukar. Som individ är 

en inte ett socialt system utan en del utav det, som avgörs av de förväntningar som vi ställs 

inför inom systemet. 

 

En annan systemteori är den ekologiska systemteorin (Bronfenbrenner, 1979). I den beskrivs 

hur en individ påverkas genom den miljö och övrig omgivning individen befinner sig i. Han 

förklarar detta djupare genom att människan påverkas av diverse aktuella system på olika 

nivåer, där det är fyra system som är kärnan:  

- Mikrosystem 

- Mesosystem 

- Exosystem 

- Makrosystem  

 

Mikrosystem är systemet som har en anslutning direkt till individen, främst familjen och 

personer i nära anslutning till familjen men även personer i skolan som då är en del av 

individens närmiljö (Bronfenbrenner, 1979). Mesosystemet innefattar samarbetet med andra 

relationer i närmiljön som påverkar individen, till exempel relationer mellan lärare och andra 
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elever. Exosystemet handlar om händelser som har en påverkan på individen även ifall 

individen saknar en vidare kontakt med miljön. Tillexempel arbetsförhållanden och vilka 

arbeten ens föräldrar har som även påverkar individens framtid. Makrosystemet är den nivå 

som gäller för samhället, exempelvis stora institutioner som kan ha en påverkan för individen 

och dess familj.  

 

2.2 Kapitalteorier 

Synen på sociologin handlar om att en inte skall forma klasser utan att det är bättre med 

sociala rum för att på så sätt ha möjligheten att åtskilja klasser (Bourdieu, 1995). Det menas 

alltså att det ska vara möjligt att forma och upptäcka i varje specifikt fall där 

differentieringsprincipen gör det rimligt att teoretiskt reproducera det empiriska 

uppmärksammandet i det sociala rummet. Detta hjälper i vårt arbete oss med att bättre förstå 

de strukturer av olikheter i samhället som bildas och återskapas.  

 

För att lättare förstå sig på de olika begränsningarna mellan diverse sociala grupper och för att 

se fler betydelser som dessa kan ha har Bourdieu tagit fram ett schema där det sociala 

rummets uppbyggnad och livsstilarnas rum är redskapen (Bourdieu 1993). Det sociala 

rummet har två betydelsefulla fack, dessa är kapitalvolym och kapitalstruktur. Kapitalvolym 

är den totala mängden kapital som aktörerna har till befogande och kapitalstrukturen är 

uppdelningen mellan ekonomiskt och kulturellt kapital. Utifrån dessa kapitalformer kan vi i 

vår undersökning inse hur grupper i samhället är uppbyggda utefter vilket kapital personerna 

har i med sig sedan innan. Här går det att se en förklaring till varför människor med sämre 

ekonomiskt kapital väljer att bosätta sig i samma områden eller att det kulturella kapitalet 

påverkar en kring vart en bor och går i skola. De olika livsstilarna visar på strukturen av de 

verkliga utövarna och vilka människor utifrån deras egenskaper är väsentlig för de olika 

livsstilarna där de kommer till uttryck på olika sätt. Teorin över det sociala rummet ger en 

relationell förståelse där tillvaron för en grupp är utvecklad genom sina likheter och olikheter 

och detta är enbart gentemot varandra. Utifrån detta går det att se att aktörer som sitter på 

likartade positioner i det sociala rummet är möjligheten större att de möts och sammanförs än 

för de aktörer som kommer från blandade positioner (Järvinen, 2007). Kring 

boendesegregation går detta att se att de med likartade kapital lever och bor utefter detta. Det 

går dessutom att se hur det kommer sig att ungdomar väljer skola på grund av deras kapital.  

 

En av kärnorna i Bourdieus teori handlar om individens handlande där de konstant är sociala 
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och kollektiva i sin natur. En individ väljer diverse metoder att handla och förhålla sig till 

genom att ses och vara aktiva i diverse sociala miljöer (Bourdieu, 1993). Individens agerande 

och förhållningssätt bildas av de olika erfarenheterna denne fått i diverse miljöer under sitt 

liv. Det är då människan ägnar sig åt ett så kallat habitus. Där individen då är trygg och dess 

handlingar är naturliga i diverse miljöer (Carle, 2003). Individen kan även påverka sitt liv och 

framställa uppbyggnaden och samhället. Individen kan dessutom förändra sitt habitus, om nya 

handlingsmönster och sätt att förhålla sig till dyker upp som inte är en del av ens sociala 

härkomst. Habitus växer till i kollektiva sociala konkurresfält och beskriver och tydliggör 

individens handlingar och tankar som framställs i diverse sociala miljöer. Samverkan och 

stridigheterna mellan aktörer och uppbyggnaden som påverkar och som är kärnan i designen 

av habitus. Begreppet habitus är ett nödvändigt verktyg för att beskriva hur en del ungdomar i 

boendesegregerade områden stannar kvar eller flyttar från sin sociala miljö. Är det så att man 

har en känsla av trygghet i det område man bor i och därefter byter skola till en i ett annat 

område vill vi i vår undersökning beskriva hur ungdomarna påverkas av strukturer och 

förhållningssätt för sina vidare utbildningsmöjligheter.  

 

Kapital existerar i tre olika grundformer (Bourdieu, 1993). Dessa tre är ekonomiskt kapital, 

kulturellt kapital och socialt kapital. Det ekonomiska kapitalet handlar om pengar och 

materiella tillgångar. Det kulturella kapitalet handlar om tillgångarna utbildning samt 

användandet av kulturens normer. Det sociala kapitalet handlar om aktörernas resurser och 

dess gynnsamma relationer, resurser en har tillgång till för att en ingår i en specifik grupp.  

Individen måste ha en koppling till andra för att skaffa ett socialt kapital, då de är kärnorna till 

förmånerna. Det sociala kapitalet är då resultatet av resurserna för en individ eller grupp då de 

via sina tillgångar till ett aktuellt nätverk med så kallade institutionaliserade relationer som då 

är gemensamt erkända eller igenkänd. Socialt kapital kräver ett antal sociala relationer mellan 

människor och kraften av tillit inom relationerna. Kapitalformernas förekomst och samverkan 

är till hjälp för att undersöka hur ungdomarna påverkas i sitt val av skola utifrån dess sociala 

kapital. 

 

När det fysiska kapitalet, det ekonomiska kapitalet, det kulturella kapitalet och det sociala 

kapitalet identifieras eller tolkas övergår dem till ett symboliskt kapital som sociala agenter 

kan sätta värde på (Bourdieu, 1995). Vid övergången till symboliskt kapital sker det 

perceptionskategorier vilket då är framtaget ut fördelningarna och kontrasterna som är fysiska 

och är en del av strukturen som bestämmer hur den pågående kapitalarten är fördelad, till 
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exempel bildad eller obildad. Symboliskt kapital kan beskrivas vidare med att det är diverse 

tillgångar som kan brukas av en grupp för att få försprång i relation till en annan grupp. Ett 

tydligt exempel på detta är familjebakgrund och utbildning är starkt förankrade med kulturella 

verksamheter så som teater. Finkulturen existerar inte för alla utan är för de ledande klasserna 

och ses som en del av kärnan i att behålla sin position (Järvinen, 2007). Hur kapitalvärdena 

formas om och återges beskriver hur makt och position kan återges och göras om, där diverse 

sociala grupper lyckats få makt (Carle, 2003). 

 

3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning som vi valde att använda oss utav för att kunna uppfylla syftet var en 

rapport skriven av institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 

som arbetar med att gynna, stärka och utföra vetenskapliga analyser. I deras rapport från 2015 

har de kollat närmare på skolsegregation och skolval där de har undersökt de olika orsakerna 

som påverkar detta. Den grupp de har valt att utföra rapporten kring är de som går sista 

årskursen på högstadiet, med både svensk och annan etnicitet. Den främsta orsaken som de 

fann var boendesegregationen och som de förklarar genom tillväxten av antalet elever med 

utländsk etnicitet inte har varit jämt fördelad mellan kommuner och bostadsområden. En av 

författarna till rapporten, Helena Holmlund, säger att det resultat de har fått fram inte har 

förvånat dem då majoriteten av elever går i den skola som ligger närmast där en bor och att 

skillnaderna mellan bostadsområdena har växt (Böhlmark, Holmlund, Lindahl, 2015). 

De bostadsområden som under tidigt 1900-tal hade flertalet elever med utländsk etnicitet har 

betydligt fler idag samtidigt som det finns bostadsområden med knappt några elever med 

annan etnicitet alls (Holmlund m.fl. 2014). 

 

Det finns ett flertal anledningar till hur skolsegregationen växer fram, varav tre av dessa 

faktorer är boendesegregation, skolvalet och skolors val av elever (Jenkins m.fl. 2008). Då vi i 

Sverige har det som kallats för närhetsprincipen, för att dela ut platserna på skolorna är skol- 

och boendesegregationen en gemensam punkt. De flesta föräldrar vill att deras barn går i den 

skola som är närmast bostaden för att bland annat minimera resandet. Därför är det då rimligt 

att boendesegregationen är den faktor som har störst påverkan på ungdomars 

utbildningsmöjligheter. Det fria skolvalet kan vara göra både gott och ont för hur eleverna 

sorteras i skolorna. Negativt i den bemärkelse där eleverna kommer flera olika 

socioekonomiska nivåer där möjligheterna till att få information om hur valet av skola går till 
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kan det uppstå segregation. Men positivt i de områden som boendesegregationen är hög då det 

ger möjligheten att välja en skola som inte ligger i närområdet.  

 

I figur 3.3 går det att avläsa hur skolsegregationen förväntas se ut i relation till 

boendesegregation om alla elever valde den skola som ligger närmast ens bostad. Figuren 

visar hur de fyra dimensionerna av skol- och boendesegregation skiljer sig åt mellan åren 

1988–2009. Till att börja med är skolsegregationen med fokus på migrationsbakgrund lägre 

än skolsegregationen med fokus på föräldrarnas utbildning och inkomst, dock är 

segregationen högst i sluten av tiden mellan elever med utländsk och svensk bakgrund. År 

2009 har den här gruppen elever 8 % högre, än troligheten, en på skolan från samma grupp 

som sig själv. Skolsegregationens utveckling visar en ökad trend på att två av de fyra 

dimensionerna stiger mellan elever med utländsk och svensk bakgrund, även mellan elever 

med hög- och lågutbildade föräldrar stiger. Skolsegregationens framträdande ökning mellan 

elever med svensk och utländsk bakgrund är bevisat i tidigare forskning i ämnet (Gustafsson 

2006; Nordström Skans och Åslund 2009; Fredriksson och Vlachos 2011; Skolverket 2012). 

Figuren visar också en tydlig sammankoppling mellan skolsegregationen och 

boendesegregationen där de är mer eller mindre identiska. Framförallt är det tydligt i tidigt 

under perioden sen följer de likartade trender dock är skolsegregationen i flertalet situationer 

på en nivå snäppet över boendesegregationen. 

 

4. Metod  

I detta metodavsnitt presenteras det hur vi valt att gå till väga för att kunna besvara våra 

frågeställningar på bästa sätt, samt hur vi genomfört våra metoder. Begreppen reabilitet och 

validitet gås även igenom för att sedan kopplas till våra studier.  

 

Syftet med detta arbete är som ovan nämnt att på ett empiriskt sätt undersöka hur 

ungdomarnas utbildningsmöjligheter påverkas av boendesegregeringen i Trollhättan. Är 

boendesegregation alltid negativt? Vilka faktorer ligger till grund för boendesegregation samt 

ungdomarnas val till utbildning? 

 

4.1 Kvantitativ undersökning 

För studien valdes det att utföra en kvantitativ undersökning i form av en enkät eftersom vi 

anser att det är viktigt för oss att få en inblick i åsikter och uppfattningar som ungdomarna i 
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stadsdelen Kronogården i Trollhättan själva besitter. Vi vill ha en allmän information där vi 

får en större inblick i varför det ser ut som det gör samtidigt som vi även då kan skilja svaren 

åt via exempelvis ålder och kön på de som valt att delta i enkäten.  

 

Enkätundersökning är en användbar teknik för att samla in data för olika kvalitativa metoder 

(Johannessen, 2013).  Redan innan vi utformade enkäten hade vi bestämt oss för en 

avgränsning. Vi valde att enbart låta ungdomar i åldern 15–26 år delta i enkäten, samtidigt 

som de endast fick vara bosatta i Kronogården och inte i andra stadsdelar i staden. Detta på 

grund av att detta var den målgrupp som var mest berörd av ämnet. Där vi inte ville att andra 

aspekter än just de som finns i Kronogården skulle spela in samt att det är i den ålder man 

antingen ska börja eller har gått ur gymnasiet men att inte alltför lång tid har gått sedan man 

tog studenten. I de fall där de inte kände till begreppet segregation gav vi dem en kortare 

instruktion utav detta. När vi visste vilken målgrupp vi skulle utforma enkäten till valde vi att 

skriva frågor vi ansåg var tillräckligt relevanta för att kunna besvara våra frågeställningar. 

Frågorna på enkäten var:  

- Ålder? 

- Kön? 

- Är du studerande? 

- Känner du till begreppet segregation? 

- Kan boendesegregering påverka dina skolval? 

- Känner du att boendesegregering är ett hinder för dina framtida studier? 

- Var tror du segregering uppkommer mest? 

 

De olika frågorna besvarades med olika alternativ, för att så många som möjligt skulle vilja 

delta i enkäten utan att de skulle känna att den tog för lång tid eller var för krånglig. Fördelen 

med att använda sig utav en kvantitativ metod så som en enkät är att omfånget blir 

kontrollerat och bestäms utav oss. Vi valde hur många svar vi ville, samtidigt som vi också 

kunde se till att svaren blev jämt fördelade över kön och åldrar. Efter att ha utfört 

enkätundersökningen valde vi även att göra ett chi-square test för att kunna stärka resultatet. 

En fördel för de som besvarar enkäten är att de själva väljer om de vill delta, samtidigt som de 

får tid att tänka igenom svaren och svara i den takt de själva vill. För att ta hänsyn till etiska 
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aspekter valde vi att ha med svarsalternativet ”Annat” när vi frågade om svarsdeltagandets 

kön. Vi valde även att följa svenska vetenskaper rådets riktlinjer kring datainsamlingen där vi 

har tagit deltagarnas identitet i beaktning genom att hålla enkäterna anonyma (Johannessen & 

Tufte, 2013). Utöver detta informerade vi också deltagarna om att de hade möjlighet att välja 

att inte besvara de frågor de inte ville, samt att de hade rätt till att avbryta enkäten när de ville.   

 

Det finns såklart även nackdelar med vår valda kvantitativa metod. Det är svårt för oss att 

veta hur mycket förkunskap de deltagande har, främst de i yngre ålder. Det är även svårt att 

veta hur seriösa och uppriktiga ungdomarna är i sina svar. Det är dessutom svårt, i stort sett 

omöjligt, att ge följdfrågor till enkätsvar som vi kan anse är relevanta och skulle behöva 

följdfrågor. En sista nackdel med att ge ut enkätundersökningar är att alla inte har samma 

möjligheter att besvara frågeformuläret då det finns individer med läs- och skrivsvårigheter.  

 

4.2 Valet av ”forskningsdesign” 

Vi har valt att utföra en så kallad litteraturstudie där vi gjort en selektiv forskningsöversikt 

genom att vi har kollat igenom tidigare studier inom valt område. Detta har vi valt att göra för 

att kunna få en empirisk insyn samt resultat från de tidigare studierna angående både 

boendesegregering och utbildning. Forskningsöversikten kan på olika sätt motiveras utifrån 

att det inte alltid finns en tidigare överblick av valt område (Backman, 2008). Det som sker 

när ett område ständigt växer forskningsmässigt så som segregering har gjort på grund av att 

det finns mycket politiska debatter kring det, kan en forskningsöversikt behöva göras för att 

sortera ut den mest relevanta fakta.  

 

De teorier vi har valt att använda i studien är systemteorin och kapitalformerna av Bourdiers 

teorier. Det vi vill göra med hjälp utav dessa perspektiv är att belysa vårt område ytterligare 

och tydligare. Det som inte använts i tidigare forskning är systemteorin. Dessa kommer att 

hjälpa oss med att komma fram till olika förklaringar, tolkningar och perspektiv på de tidigare 

resultaten som forskning har lett fram till. Med hjälp av Luhmanns teori kommer vi i vår 

undersökning beskriva hur det kommer sig att de ungdomar som lever i segregerade områden 

inte väljer att flytta eller byta skola trots dess bristande rykte och låga betyg. Fokus ligger på 

omgivningen, familj och vänner i området kring boendet, och hur dessa påverkar personerna i 

deras utbildningsmöjligheter och prestationer i skolan. Kring Luhmanns teori om 

kommunikation och dess betydelse i system kommer vi analysera utifrån våra enkäter där vi 
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ställer frågor om hur ungdomar i boendesegregerade områden upplever situationen. 

Luhmanns förklaring om förväntningar i kommunikationen där i vårt fall ungdomarna i dessa 

områden och sociala system väntas ha diverse attityder kring att svara på frågor om skolan. I 

vår undersökning kommer vi beskriva hur systemen runt ungdomarna i de boendesegregerade 

områdena påverkas kring sina studier och utbildningsmöjligheter. Mikro- och mesosystemen 

som tillhör systemteorin är intressanta då de beskriver familjerna och vänner i området kring 

boendet samt skolan påverkar ungdomarna. Makronivån är intressant då den förklarar hur det 

svenska skolsystemet med dess valfrihet påverkar ungdomarnas utbildningsmöjligheter och 

resultat i skolan. I vår undersökning kommer vi också att titta på det symboliska kapitalets 

påverkan samt samhällets normer är ett hinder för ungdomarna i boendesegregerade områden 

när det kommer till att få tillgång till de möjligheter som behövs för att förbättra deras chanser 

till en gynnsammare position i samhället. 

 

Det kan vara riskfyllt att göra en litteraturstudie då arbetet inte kan bli lika ingående 

(Backman, 2008). Utav denna anledning anser vi det vara bättre att använda oss utav selektiv 

forskningsöversikt för att kunna fördjupa oss i problemformuleringen, för att inte drabbas av 

risken av att arbetet annars blir för ytligt med en för tunn analys. Detta görs genom att 

avgränsningar sker, vilket vi som ovan nämnt använt oss utav, då vi kan begränsa oss i vår 

undersökning och då även arbeta mer på djupet och med analysen.  

 

4.3 Vårt tillvägagångssätt för att söka data 

Eftersom Trollhättan klassas som en av Sveriges mest segregerade städer finns det mycket 

information att hämta på nätet som dessutom är relevant för vårt syfte och för att besvara våra 

frågeställningar. Statistiska Centralbyrån utförde år 2015 en rapport om integration med fokus 

på 15 stadsdelar, varav Kronogården i Trollhättan var en av stadsdelarna som granskades. 

Mycket information har därav kunnat hämtas därifrån. Svenska polisen utförde samma år en 

fördjupnings- och uppföljningsrapport om utsatta områden i Sverige där Kronogården 

nämndes som ett utsatt område. Denna rapport var då inte lika djupgående i hur situationen i 

Kronogården ser ut, utan mer beskriver hur de utsatta delarna generellt ser ut. Vi sökte även 

igenom databasen ”Social abstract” som är en sociologisk databas och för att få fram 

information som var relevant och kunde hjälpa oss framåt i vårt arbete använde vi oss utav 

sökord så som ”residential segregation” och ”school”. Vid första sökningen så fick vi 33st 

antal sökträffar men arbetsgruppen insåg att vi endast kunde använda oss av några stycken i 

vårt arbete. Vi kunde snabbt bortsortera flera utav sökträffarna då vi upptäckte att de enbart 
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diskuterade boendesegregering utan någon koppling till hur det påverkar ungdomar eller 

utbildningen. 

 

Vi har även använt oss utav Karlstads universitets biblioteks-sökmotor där vi hittade en 

svensk artikel i sociologisk forskning (Johansson och Hammaren, 2010) vilket kändes 

relevant sett till vårt syfte och våra frågeställningar. I artikeln referenslista kunde vi även hitta 

en doktorsavhandling där bland annat boendeomgivningens roll för utbildningen analyserats 

(Sundlöf, 2008). Vi har även tilldelad kurslitteratur där det ges en introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod (Johannessen, 2013). Alla dessa ovannämnda källor kommer att 

användas i vårt arbete för att på bästa möjliga sätt kunna besvara våra frågeställningar.  

 

4.4 Validitet  

Validitet innebär att forskare mäter det som är avsett att mäta (Lilja, 2005). Eftersom vårt 

syfte innebär att ta reda på hur boendesegregeringen påverkar ungdomars möjligheter för 

framtida studier kan vi koppla validiteten till ungdomars studieresultat som även påverkar 

deras framtida studieval. Under studien har vi därför varit väldigt noga med att ha 

frågeställningarna i fokus för att försäkra oss på att studiens validitet är bra. 

Teoritriangulering är något som innebär att ett flertal teorier används för att studera och 

analysera ett problemområde ur flera perspektiv (Patton, 1990). Eftersom vi har valt 

Bourdieus kapitalformer och systemteori har vi även förstått de olika problemen i vår valda 

studie och även fått en stark inblick i de olika teoriaspekterna.  

 

4.5 Reabilitet  

Reabilitet beskriver huruvida en studie är tillförlitlig och konsistent (Kvale, 1997). Ett annat 

sätt att beskriva den på är med hjälp av en undersökningstriangulering. Det innebär att det inte 

enbart är en forskare, utan flera, som deltar i analys vilket leder till att studiens tillförlitlighet 

växer och risker för felaktigheter minskar (Patton, 1990). Detta är alltså en enorm fördel för 

oss eftersom vi inte skrivit individuella arbeten utan varit tre personer som både tillsammans 

och enskilt bearbetat material och analyserat. Vi har alltså kunnat göra tolkningar ur tre olika 

perspektiv och hjälpa varandra att undgå misstag. Ett exempel på detta är när vi skrev vår 

enkätundersökning som vi alla tre läste igenom för att försäkra oss om att det inte kunde ske 

några missförstånd eller grammatiska fel som skulle kunna leda till att vi inte hade tagits lika 

seriöst av ungdomarna som utförde vår enkätundersökning. 
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4.6 Arbetets vetenskapliga och filosofiska position 

För att få till en text där man har en god förståelse och ett flyt har vi bestämt oss för att ta del 

utav ett ”hermeneutiskt angreppssätt” där man anser att det centrala ligger i relationen mellan 

helheten samt delarna (Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud 2012). Syftet med 

angreppssättet eller tolkningen är ett sätt att lättast få ett gemensamt men dessutom en giltig 

förståelse av vad texten egentligen innebär (Kvale, 1997). En studie är som sagt en process, 

en process som kan leda till olika uppfattningar för olika läsare, alltså kan det leda till en vag 

uppfattning om själva texten och den röda tråden i helhet och där man som sagt kan tolka den 

på olika sätt som dessutom kan förändra vad den egentligen har för mening, i helhet. Därför 

anser vi att en hermeneutisk text kommer leda till att trots hur oändlig en sådan kan vara så 

kommer man alltid fram till en text som är rimlig och konkret.  

 

Men hur vi gick tillväga med det hermeneutiska perspektivet var att vi tog beslutet att vid 

analysen samt resultat skulle försöka koppla och växla mellan delar samt helheten av 

problemformuleringen.  Vi bestämde oss också för att alla bör läsa de olika studierna för att 

sen kunna sammanställa och få till en diskussion som ger en röd tråd i det hela som ska visa 

läsaren helheten och förståelsen i det hela. Vi har försökt vara tydliga med våra tillämpningar 

med de valda teorierna som var kapitalformerna samt systemteorin i vår analys. Vi har alltså 

utifrån de valda teman försökt tolka och ge en helhets bild samt mening för ungdomars 

bristfälliga chanser till framtida studier i det boendesegregerade området Kronogården i 

Trollhättan stad.  

 

Vår förförståelse vid denna problemformulering kommer framförallt från vår utbildning i 

Karlstad Universitet, samhällsplanerarprogrammet. Detta speciellt genom olika föreläsningar, 

seminarium samt genom praktiken och det vi ser i media. Det finns dessutom en i gruppen 

som har kommit ifrån liknande områden och gått i liknande skolor och förstår att de finns 

elever som känner sig exkluderade och där man känner att chanserna är små för att få en 

lyckad framtid. Trots det befinner vi oss just nu på Samhällsplanerarprogrammet i Karlstad 

Universitet. 
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5. Resultat  

5.1 Hur ser utbildningsnivån och skolresultaten ut just nu? 

För att besvara vår första frågeställning har vi använt oss utav att hämta data som redan finns 

tillgänglig på nätet, det vill säga tidigare forskningsstudier.  

 

Invånarna i Kronogården har ett generellt sett högre försörjningsstöd än många andra 

stadsdelar och invånarna som är 65 år och äldre i Kronogården uppgår till 14 % medan 

invånare mellan 20–64 år gamla uppgår till 55 % (Statistiska Centralbyrån, 2015). Denna 

andel är alltså de som har rätt till att välja att studera. Hösten år 2011 krävdes det att man var 

godkänt i högstadiet i ämnena svenska, engelska, matte och minst fem ytterligare ämnen 

beroende på om man skulle söka en högskoleförberedande linje eller ett yrkesprogram. 

Ungefär 90 % av alla elever i Sverige var under år 2011–2013 behöriga till ett 

gymnasieprogram, medan det i Kronogården var ungefär hälften av alla elever som avslutat 

grundskolan som hade behörighet till att börja gymnasiet (Statistiska Centralbyrån, 2015). 

Statistiken var i stort sett densamma gällande båda kön, men i Figur 1.2 kan vi se att flickor 

hade några fler procentandelar gymnasiebehöriga i jämförelse med pojkar som låg under 50 

%. Sett till hela riket är ungefär 90 % av de inrikesfödda behöriga till gymnasiet, medan 66 % 

flickor och 62 % pojkar som är utrikesfödda är behöriga.  

 

I åldersgruppen 20–65 år är det ungefär 25 % av alla i Kronogården som studerar, vilket är en 

högre siffra än i resterande landet vilket även kan ses i Figur 1.4 (Statistiska Centralbyrån, 

2015). Största andelen studerar ”Svenska För Invandrare” följt av kommunal 

vuxenutbildning, även kallat för Komvux.   

 

5.2 Påverkar boendesegregationen ungdomars möjlighet för framtida studier? 

För att besvara denna frågeställning använde vi oss delvis utav en kvantitativ undersökning i 

form av enkäter, samt tidigare forskning. Våra enkäter delades ut till 60st ungdomar i åldern 

15–26 år bosatta i Kronogården i Trollhättan.  

 

I det första svarsalternativet fick personen som svarade kryssa i hur gammal hen var, detta kan 

även ses i Diagram 2.1. Majoriteten av svarsdeltagandet var mellan 15–18 år och dessa var 36 

ungdomar. Därefter var det 19 ungdomar som var i åldern 19–21 år. Minoriteten av 

svarsdeltagandet var i åldern 22–26 år och i den åldern var det endast fem personer som 
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deltog i enkätundersökningen. I Diagram 2.2 går det att avläsa vilket kön de svarsdeltagande 

identifierade sig som där 29 personer var män, 23 personer var kvinnor och åtta personer 

identifierade sig som annat. Av de som deltog i enkätundersökningen var 52 personer 

studerande varav åtta personer inte var det, vilket kan ses i Diagram 2.3.  

 

Efter att ha kunnat identifiera våra målgrupper och därav även få en större möjlighet att kunna 

granska svaren utifrån kön, ålder och utifall att personerna studerade eller inte så valde vi att 

gå vidare till att fråga personerna om segregering. Den första frågan ställdes huruvida 

personen känner till begreppet segregation eller inte, varav 49 personer svarade ja och elva 

personer svarade nej. Detta kan även ses i Diagram 2.4. Nästa fråga på enkäten ifrågasatte om 

segregering kan påverka skolvalen som tas, varav 43 personer svarade jag och 17 personer 

svarade nej. Detta kan även ses i Diagram 2.5. Frågan därefter frågade om personen ansåg att 

segregering kan skapa hinder för framtida studier, varav 37 personer svarade ja och 23 

personer svarade nej. Detta kan även ses i Diagram 2.6.  

 

Det sista svarsalternativet att ge frågade var personen anser att segregering mest förekommer, 

varav tre svarsalternativ gavs. Antingen i utbildningen, i arbetslivet eller i bostadsområdet. 11 

personer ansåg att segregering mest förekommer i utbildning, 18 personer ansåg att 

segregering mest förekommer i arbetslivet och 31 personer ansåg att segregering mest 

förekommer i bostadsområdet. Detta ses även i Diagram 2.7.  

 

För att som tidigare nämnt kunna stärka resultatet valde vi att göra två chi-square test som 

resulterade i att vi med 99,9 % kan säga att mer än 10 % av populationen instämmer i att 

boendesegregationen kan påverka skolvalen samtidigt som det är ett hinder för ungdomars 

framtida studier. Detta kan även ses i Figur 3.1 och Figur 3.2.  

 

6. Analys  

Den första kopplingen vi kan dra till varför utbildningsnivån är så pass låg i Kronogården, sett 

till generella landets nivå, är för att det till mesta del är mest utrikesfödda i stadsdelen. 

Tidigare nämnd statistik för landet indikerar på att hela riket är ungefär 90 % av de 

inrikesfödda behöriga till gymnasiet, medan ungefär 64 % av de utrikesfödda är behöriga. Vi 

kan anta att mycket annat ligger till grund för detta och inte bara att utrikesfödda placeras i 

miljonområden där bostadssegregation skapas, utan även att många nyanlända till Sverige 



 19 

först och främst behöver lära sig det svenska språket och läsa ikapp svenska ämnen som gör 

de gymnasiebehöriga. En slutsats vi kan dra med statistiken vi har är i alla fall att andelen 

utrikesfödda är med och påverkar Kronogårdens andel gymnasiebehöriga negativt, sett till 

resterande delar av landet. 

 

Tittar vi i stället på antalet studerande är siffran i Kronogården väldigt hög och 25 % av de i 

åldern 20 – 65 år studerar, denna höga andel kan även ses i Figur 1.5 Detta är någonting 

positivt eftersom utbildning som sker idag, säkrar en större kunskap i framtiden som kan vara 

med och bidra till att klyftorna och segregeringen i samhället försvinner. Den största andelen 

av studierna som sker är genom SFI, Svenska För Invandrare, vilket sett in i framtiden är 

mycket positivt för stadsdelen. Utbildning på hög nivå, så som universitetsutbildningar, är 

självklart en tillgång för ett samhälle men man kan i stort sett aldrig garantera att arbeten finns 

när färdigutbildade personer går ut i samhället. Att lära sig svenska i ett svenskt samhälle är 

däremot alltid en tillgång, då det skapar arbetsmöjligheter som annars inte hade funnits. 

Arbeten som generellt sett inte kräver några specifika utbildningar, t.ex. servitris och servitör, 

kräver trots det att du kan det svenska språket. Att nyanlända dessutom ”tvingas” in i studier 

där de lär sig svenska, kan även ge incitament för vidarestudier vilket även det är positivt för 

stadsdelen och samhället.  

 

Tittar vi på Figur 1.3 går det att avläsa att andelen personer mellan 20–64 år gamla med 

förgymnasial utbildning har minskat sedan 90-talet sett till båda könen. Vad som ligger i 

grund för detta går att diskutera. Möjligtvis att invandringen ökat på senare tid på grund utav 

traumatiska händelser runt om i världen, så som i Syrien, och att invandringen ökat och 

placerats i miljonbyggena i de segregerade områden så som i Kronogården. Som ovan 

diskuterat bidrar nyinvandring till en lägre siffra utbildning, även om antal studerande ökar 

eftersom utbildningar så som SFI expanderar. Tittar vi däremot på Figur 1.4 går det att avläsa 

att den eftergymnasiala utbildningsnivån ökat jämfört med 90-talet, även om nivån 

fortfarande är låg jämfört med resterande Sverige. Dessa två siffror motsäger sig varandra lite. 

Men möjligtvis kan det vara så att andelen personer med förgymnasial utbildning också väljer 

att fortsätta studera och även utföra en eftergymnasial utbildning, att det är motiverande att ta 

sig till gymnasiet och därav även motiverande att fortsätta studier på högre nivåer.  
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Utifrån vår studie ser vi tydligt att skolorna i Sverige är segregerade och att detta påverkas 

utav boendeområdet personerna i det lever i. Vilken samhällsgrupp eller etnicitet personerna 

tillhör visar även det ha tydliga spår i hur segregationen uppstår. Vi i Sverige har någonting 

som kallas för valfrihetsprincipen, som innebär att elever har en flexibilitet att avgöra hur ens 

utbildningsmöjligheter ska se ut. Dock finns det brister i detta som vår undersökning har visat 

på där det finns stora skillnader kring hur eleverna i de olika boendeområdena presterar i 

skolan. 

 

Med hjälp av Bourdieus olika teorier kan vi få en bättre förståelse över hur 

boendesegregationen har en påverkan på ungdomars framtida studier. Det som kan ses är 

bristerna i ungdomars kapital som gör det svårt för dessa ungdomar att få resurserna som 

behövs för att kunna utbilda sig när kampen emot fördomarna och exkludering finns, kampen 

mot de ungdomar som bor i områden där segregation inte finns och där större resurser tar 

plats. Bourdieus teori angående kapitalformer har i vår undersökning hjälpt oss förstå hur 

ungdomar med sämre kapital har det tuffare för att skaffa sig de tillgångar som behövs för att 

studera vidare. Systemteorin har hjälpt oss förstå att det är utifrån de förväntningar inom den 

sociala miljön som påverkar hur ungdomar lyckas med sina studier samt hur deras vidare 

utbildningsmöjligheter ser ut. Där vi har sett att det är avgörande hur ungdomarna inom sin 

närmiljö väntas leverera i skolan och att detta påverkar dem som går i skolor i områden som 

är boendesegregerade. Det vi har märkt är att en hel del ungdomar väljer att följa systemens 

förväntningar för att inte äventyra att de hamnar utanför systemet.  Däremot har vi märkt att 

ungdomar som är på liknande nivå kring ekonomiskt kapital, kulturellt kapital och socialt 

kapital umgås med varandra och därmed influerar de varandra som i sin tur leder till sämre 

chanser till vidare utbildningsmöjligheter. Detta kan såklart också även påverka åt andra 

håller och bidra till bättre chansen till vidare utbildningsmöjligheter, men det är inget som vi 

kommit fram till i denna studie. Eftersom Kronogården redan har ett lågt studiedeltagande och 

studieresultat, blir det dock som sagt en negativ effekt. 

 

Något som går att ifrågasätta är om det är segregationen i bostadsområdet eller segregationen 

i utbildningen som ligger bakom de stora skillnaderna, sett till Kronogården och resterande 

delar av landet. Det vår enkätundersökning gav var att endast elva personer ansåg att 

segregering mest framkommer i utbildningen, medan 31 personer ansåg att segregering mest 

framkommer i bostadsområden. Över hälften av våra svarsdeltagande ansåg alltså sig tycka 

att det är ett större problem med segregering hemma än i skolan. Någonting som går att 
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diskutera här är huruvida segregering syns i skolor. I bostadsområden kan det vara det 

tydligare avgränsat och fördelat, vilket kan uppfattas som en större segregation, medan det i 

skolor är de personer som bor inom ett visst räckhåll som också går i skolan tillsammans. 

Segregeringen i skolor kan alltså vara en följd av bostadssegregation, men att den inte ses som 

en egen segregering.  

 

En viktig punkt i diskussionen är den sociala miljön i de områden ungdomarna bor i. I vår 

undersökning har vi förklarat att detta en punkt som påverkar ungdomarna och deras vidare 

utbildningsmöjligheter. Det som händer är att ifall fler områden i Sverige blir segregerade 

kommer det leda till att fler ungdomar i landet inte når kraven i skolan och därmed inte har 

någon chans till vidare studier. Vår undersökning har gett oss klarhet kring att det är svårare 

för elever som är bosatta i segregerade områden att nå kraven i skolan. De äldre i dessa 

områden når ofta inte upp till de högre nivåerna inom Bourdieus kapitalformer och därmed 

saknar de kraft att hjälpa ungdomarna.  

 

Det har varit tydligt under vår undersökning att ungdomarna är beroende av att uppleva en 

grupptillhörighet. Utifrån systemteorierna har vi sett att ungdomarna är en del av ett system 

där faktorer som grupptryck har en betydelsefull roll. Detta har gett oss en bild av ungdomar 

som bor och lever i segregerade områden väljer att stanna fast de egentligen inte vill. De 

vågar helt enkelt inte gå utanför systemet och byta skola för att ha bättre 

utbildningsmöjligheter. Bourdieus kapitalformer stärker denna bild av att ungdomar känner 

sig bekväma med andra som befinner sig på samma nivå som dem. Det vi ser tydligt är då är 

att de får ett sämre socialt kapital och tillsammans med grupptrycket väljer de att fortsätta sina 

liv i de segregerade områdena då de känner sig trygga där.  

 

Det går att anta efter vår enkätundersökning och sökning efter empiri att ungdomar från 

utsatta områden oftast känner att det är området som de lever på, såsom stadsdelen eller 

tätorten, är det som ligger till grund för exkludering och segregering. Detta var någonting som 

vi redan innan hade antagit och därför chockade antalet svar nej oss väldigt mycket, på 

frågorna gällande hur segregering påverkar skolval eller möjligheter för framtida studier. 

Någonting diskuterbart är huruvida dessa personer inte anser sig vara exkluderade eller 

befinna sig i ett segregerat samhället. Kanske är svaret att de är så pass exkluderade att de 

infinner sig i en annan gemenskap i Kronogården än vad man utanför ser?  
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En ond spiral i att inte studera och få kvalificerade arbeten går att koppla med systemteorin 

där det uttrycks vara viktigt för människan att arbeta i det allmänna rummet för att få 

kontakter, lära sig språket bättre, lära sig grundrättigheterna i Sverige och påverkas av andra i 

den sociala miljön. Vi kan anta att saknad av studier på hög nivå också resulterar i en högre 

arbetslöshet, vilket innebär att många människor saknar det allmänna rummet. Det man också 

kan se utifrån systemteorin som vi valt att ta med är då samhällets förväntningar, den 

uppfattning vi fick av dessa ungdomar var att de agerade jätte mycket inom deras system, de 

vill inte ta risken att på något sätt exkluderas ifrån den. Det som gör det logiskt för oss till 

varför dessa boendesegregerade orter eller områden blir så stora är att alla ungdomar eller 

medborgare har en gemensam grund och exkludering, där en stor del av invånarna är 

utrikesfödda. Samtidigt som man känner en gemenskap med resterande i området och där man 

som ung söker sig personer som förstår en och kanske har liknande sociala, ekonomiska samt 

kulturella kapital som än själv.  

 

Något som går att koppla till mikrosystemet och anslutningen man har som är direkt till 

individen genom t.ex. familj och andra nära personer, är då ungdomarnas kunskap för deras 

rättigheter, men som också kan vara svårt att nå dem fullt ut ifall de redan känner sig 

exkluderade samtidigt som deras familjer inte har någon form utav social anknytning till det 

samhälle man lever i. Lärare tillhör då mesosystemet, eftersom de agerar i närmiljön och får 

en möjlighet att påverka eleverna. Exosystemet är någonting som i grund kan vara med och 

påverka vad som sker i skolor eller utbildning idag och ett exempel på vad som kan antas 

påverka är flyktingarna som är med om hemska saker för att sedan komma till Sverige med ett 

hopp om en bättre framtid. När dessa ungdomar hamnar i ett område där det är människor 

som bär på samma livserfarenheter som dem, kanske ungdomarna i stället för att leta sig 

vidare väljer att hitta en trygg miljö i samhället. Vi kan grundat på det anta att många väljer 

att stanna kvar i de segregerade områdena, snarare än att leta sig ur dem.  

 

Vi kan likt tidigare forskning också säga att tillväxten av antalet elever med utländsk etnicitet 

inte varit jämt fördelad mellan kommuner och bostadsområden, med tanke på att en så hög 

andel av elever med utländsk etnicitet placeras i Kronogården jämfört med i andra 

bostadsområden i Trollhättan. På samma sätt som att de i vår tidigare forskning inte blev 

chockade över sina resultat blev inte vi heller det. Det var alltså ganska förutspått.  
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På grund utav närhetsprincipen som gör att elever studerar så nära bostaden som möjligt 

stärker det hypotesen att boendesegregationen är den faktor som har störst påverkan på 

ungdomars utbildningsmöjligheter. Precis som tidigare forskning bevisar finns det en tydlig 

sammankoppling mellan skolsegregation och boendesegregation, där de i stort sett är 

identiska vilket stärker att de är kopplade.  

 

7. Slutsatser och rekommendationer  

Slutsatserna som kan dras efter denna studie kring vår första frågeställning, hur 

utbildningsnivån och studieresultaten ser ut just nu i Kronogården, är att den låga studienivån 

i Kronogården inte enbart beror på segregationen, men till stor del med tanke på att andelen 

utrikesfödda är så stor i stadsdelen vilket påverkar resultaten. Det är en stor andel av 

befolkningen i stadsdelen, 25 % i åldern 20–64, som studerar vilket är positivt för 

arbetslösheten och det sociala i framtiden. En stor andel läser SFI, Svenska För Invandrare, 

vilket även det indikerar på att det i framtiden troligtvis kommer att ske en positiv förändring 

både gällande arbetsmarknaden och utbildningsnivån. Den förgymnasiala utbildningen har 

minskat den senaste tiden, samtidigt som den eftergymnasiala utbildningen har ökat. Det kan 

vara för att så många nyanlända har anlänt den senaste tiden och att därav snittet för de med 

förgymnasial utbildning. Anledningen till att den eftergymnasiala utbildningen i stadsdelen 

ökat kan bero på att de som väl börjar studera och skaffar sig en förgymnasial utbildning 

väljer att fortsätta studera. Det skapas alltså en dominoeffekt genom att få personer in i studier 

från första början, då det sedan skapas incitament för vidarestudier.  

 

Det är svårare för elever som är bosatta i segregerade områden att nå kraven i skolan, detta för 

att de vuxna inte når upp till de högre nivåerna inom Bourdieus kapitalformer vilket leder till 

att fler ungdomar inte når kraven och där med inte har någon möjlighet för vidarestudier. Det 

går även att se att det finns brister i valfrihetsprincipen eftersom det kan anses vara svårt för 

ungdomar i segregerade områden att kunna påverka sina utbildningsmöjligheter. Detta för att 

det finns stora skillnader kring hur eleverna i de olika boendeområdena presterar i skolan. 

Eftersom även ungdomar som är på liknande nivå kring ekonomiskt kapital, kulturellt kapital 

och socialt kapital umgås med varandra och därmed influerar de varandra leder det också i sin 

tur till sämre chanser till möjligheter för vidareutbildning. Detta för att den genomsnittliga 

utbildningsnivån är låg i Kronogården. Ungdomar påverkas genom grupptryck och 

samhörighet vilket också Bourdieus kapitalformer visar. Ungdomar som bor i segregerade 
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områden väljer att stanna och inte gå utanför systemet och t.ex. byta skola för att skapa bättre 

utbildningsmöjligheter. 

 

Det vi kunde komma fram till i vår enkätundersökning var att det ansågs vara vanligare enligt 

personerna med segregation i bostadsområdet, än i utbildningen. Ett antagande och därmed 

också slutsats vi drar är att det är för att segregation i bostadsområden är mer avgränsande och 

fördelad – medan segregation i skolan inte märks av lika tydligt då det enbart är alla inom 

samma bostadsområde som går i samma skola. Segregationen i skolor kan alltså vara en följd 

av bostadssegregationen och därav inte anses vara en lika tydlig segregation. En annan sak vi 

kom fram till i vår enkätundersökning var huruvida ungdomarna själva ansåg att segregation 

påverkar deras skolval eller möjlighet för framtida studier. En större andel än vi hade 

förväntat oss svara nej och en förklaring på detta skulle kunna vara att segregerade och 

exkluderade grupper själva skapar en gemenskap och tillhörighet som gör att de själva inte 

upplever sig tillhöra en segregerad del av befolkningen eller att de är hämmade av 

segregeringen. 

 

Vi kunde även med hjälp av tidigare forskning stärka hypotesen att närhetsprincipen bidrar till 

att bostadssegregeringen är med och påverkar skolsegregation i största mån. Många med 

utländsk etnicitet placeras i Kronogården jämfört med andra bostadsområden i Trollhättan, 

vilket genom närhetsprincipen leder till en skolsegregering.  

 

Vid framtida forskningar eller större studier kan rekommendationer ges gällande att följa 

stadsdelar under en längre period, vilket varit svårt för oss då vi arbetat en för kort tidsperiod 

med studien samtidigt som vi även hämtat mycket information från internet från studier 

gjorda för några år sedan. För att få ett bättre helhetsperspektiv kan en alltså 

rekommendationen att hämta egna fakta över flera olika perioder ges. Någon studie vi inte 

kunde hitta, som hade varit ett ännu bättre underlag för oss än de vi hade, hade varit en studie 

där ett område med hög andel av utrikesfödda även jämfördes med ett närliggande område 

med hög andel av inrikesfödda. I vårt fall kunde vi inte jämföra Kronogården med andra 

stadsdelar i Trollhättan, utan enbart med det genomsnittliga resterande landet.  
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Slutligen kan vi med hjälp av vårt chi-square test med 99,9 % avgöra att mer är 10 % av 

populationen instämmer i att boendesegregationen påverkar skolvalen och är ett hinder för 

ungdomars framtida studier.   
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