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Sammanfattning: 

Det fria skolvalet infördes år 1992 för att möjliggöra en social förflyttning i grundskolan. 

Reformen syftade till att föräldrarnas socioekonomiska samt etniska bakgrund inte skulle ha 

någon påverkan på elevers betyg. Ett flertal studier visar tydliga tendenser på att det fria 

skolvalet har resulterat i det motsatta då elevsammansättningen med tiden har blivit allt mer 

homogen samt att betygen har försämrats.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elevsammansättningen samt betyg, utifrån etnisk 

samt socioekonomisk bakgrund, påverkats på Frödingskolan i Karlstad kommun sedan det 

fria skolvalet infördes. Studien utgår från kvantitativ statistisk mellan läsåren 2005/2006 samt 

2016/2017. Statistiken är hämtad från databasen Siris, Skolverkets internetbaserade resultat- 

och kvalitetinformationssystem. Insamlade data har bearbetats och redovisas genom 

stapeldiagram för att sedan analyseras med hjälp av teorier som White flight och White 

avoidance, Micromotives and Macrobehavior samt Bourdieus teori som behandlar 

utbildningskapital.  

 

Resultatet visar att elevsammansättningen utifrån etnisk bakgrund har förändrats på 

Frödingskolan genom att andelen elever med svensk bakgrund har minskat markant i 

jämförelse med elever av annan etnisk bakgrund. Resultatet visar således att det inte har skett 

en förändring i elevsammansättningen utifrån socioekonomisk bakgrund då elever vars 

föräldrar har en för-och gymnasial utbildning eller eftergymnasial utbildning har minskat i 

ungefär lika stor omfattning. Resultatet tyder på en etnisk segregation, då 

elevsammansättningen enbart förändrades utifrån etnisk bakgrund. Betygen har, till skillnad 

från vad tidigare forskning visat, förbättrats i majoriteten av kategorier. 

 

Nyckelord: 

Skolsegregation, det fria skolvalet, socioekonomisk samt etnisk bakgrund, 

elevsammansättning, slutbetyg 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Följande B-uppsats behandlar problematiken kring skolsegregation, dess uppkomst samt 

konsekvenser. Uppsatsen är den avslutande delen på andra terminen på 

Samhällsplanerarprogrammet vid Karlstad universitet. Arbetet är jämt fördelat mellan 

författarna från början till slut. 

Vi vill rikta ett tack till handledare Linnea Saltin för värdefull vägledning under arbetets gång. 
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1. Inledning 

Enligt kapitel 1 paragraf 9 i skollagen ska alla elever ha rätt till en likvärdig skolgång och 

utbildning oberoende vart i landet eleven bor. Paragraf 8 lyfter även att de geografiska, 

sociala samt de ekonomiska förutsättningarna inte ska påverka individens tillgång till 

skolutbildning (Sveriges Riksdag, 2010). Dessa mål stämmer överens med skolverkets syn på 

hur elever ska behandlas likvärdigt i teorin. Trots detta har det uppstått en rad olika brister 

inom Sveriges skolsystem i praktiken. Skolverket (2013) bedömer att man idag ser en 

uppåtgående trend där skolorna runt om i Sverige inte är tillräckligt integrerade och 

jämställda, vilket resulterar i att de inte längre sker naturliga möten mellan individer av olika 

etniska samt socioekonomiska bakgrunder. Detta förväntas påverka elevernas skolbetyg 

negativt (Skolverket, 2013).  

 

1.1 Bakgrund 

Holmlund et al. lyfter i rapporten Skolsegregation och skolval (2015) för IFAU, Institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, att en ökad skolsegregation är ett resultat 

av det fria skolvalet och påpekar att de skett en ökning av skolsegregationen sedan början av 

1990-talet då reformen infördes. Tidigare gick elever i större utsträckning tillsammans i 

samma skolor, oavsett bakgrund. Idag syns en större segregation i skolan vilket resulterar i att 

elever i större omfattning går sin utbildning tillsammans med elever av samma bakgrund 

(Holmlund et al., 2015). 

 

Tidigare forskning, baserad på större städer, tyder på att elevers betyg har påverkats negativt 

beroende på hur elevsammansättningen förändrats sedan det fria skolvalet infördes år 1992 

(skolverket, 2013). Malmberg et. al (2013) menar att syftet med det fria skolvalet var att 

möjliggöra en social förflyttning där föräldrarnas socioekonomiska bakgrund samt etnicitet 

inte skulle ha någon påverkan på elevers betyg. Konsekvensen av reformen har blivit det 

motsatta i ett flertal fall, vilket resulterat i ökad segregation i skolorna runt om i Sverige 

(Malmberg, 2013).  

 

1.2 Problemformulering 

Majoriteten av tidigare rapporter och forskning har fokus på skolsegregationen i större städer 

såsom Stockholm, Malmö och Göteborg och i ett fåtal fall på skolsegregationen i mindre 
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städer. Trumbergs avhandling Den delade skolan (2011) beskriver att detta beror på att en 

större skolmarknad finns i storstäder, vilket möjliggör en mer omfattande förflyttning av 

elever mellan skolorna. Konsekvenser av det fria skolvalet tenderar alltså att bli större inom 

dessa områden än i mindre städer, vilket bidrar till ett tydligare mönster av skolsegregation 

(Trumberg, 2011). Denna studie utgår istället från en mindre stad, Karlstad, för att se om 

samma fenomen och mönster uppstår på denna plats samt om de sker i samma grad.  

 

Studien har som utgångspunkt i området Kronoparken i Karlstad Kommun. Dahlgren och 

Gustafsson nämner i sin rapport Stadsdelen Kronoparken i Karlstad - Samhällsplaneringens 

vedermödor (2016) att Kronoparken är ett miljonprogramsområde som planerades i slutet av 

1960-talet. Syftet med miljonprogrammen var att bygga 100 miljoner bostäder under 10 år för 

att motverka den bostadsbrist som Sverige befann sig i under denna period. Kritik har uppstått 

på senare tid i anknytning till diverse miljonprogram runt om i Sverige. Kronoparken, som så 

många andra miljonprogram i Sverige, förbinds till sociala problem såsom missbruk, 

arbetslöshet samt människor som lever i avskildhet. Problemen innefattar således att 

Kronoparken blivit uppdelat beroende på etnisk samt socioekonomisk bakgrund. Diverse 

försök har framställts för att öka integrationen i området, bland annat lokaliseringen av 

Karlstads Universitet som placerades i Kronoparken. Trots detta har segregationen bestått 

(Dahlgren & Gustafsson, 2016).  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elevsammansättning och betyg i nionde klass på 

Frödingskolan förändrats sen införandet av det fria skolvalet, samt att se om det fria skolvalet 

kan förklara de förändringar som skett. 

 

1. Hur har Frödingskolans elevsammansättning påverkats av det fria skolvalet, utifrån 

etnisk och socioekonomisk bakgrund? 

2. Hur har betygen i Frödingskolan påverkats av det fria skolvalet, utifrån etnisk och 

socioekonomisk bakgrund? 

 

1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till en högstadieskola, från årskurs sju till nio, lokaliserad i det 

segregerade området Kronoparken i Karlstad kommun (Dahlgren & Gustafsson, 2016). 
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Trumberg (2011) styrker att tidigare forskning inom skolsegregation utgår i större 

utsträckning från storstäder, såsom Stockholm och Göteborg. Denna studie är därför 

avgränsad till en mindre stad för att undersöka om de teorier forskare applicerat för att 

förklara skolsegregation i större städer även går att tillämpa på en skola lokaliserad i en 

mindre stad. En ytterligare avgränsning har framställts med avseende på statistiken. 

Insamlingen av statistik avgränsas från läsåret 2005/2006 till 2016/2017. Dels på grund av att 

det inte fanns fullständig statistik innan skolåret 2005/2006 på de material studien har i syfte 

att använda och även på grund av att det fria skolvalet inte ledde till några markanta skillnader 

i avseende på skolsegregationen innan tidigt 2000-tal (Trumberg, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning med anknytning till ämnet skolsegregation att lyftas 

för att ge en bild av hur forsknings tillståndet ser ut idag samt för att lyfta skolsegregationens 

olika aspekter och dess problematik. Bakgrund till syftet och införandet av det fria skolvalet 

samt friskolereformen kommer således presenteras. 

 

2.1 Definition av skolsegregation 

På NE definieras segregation som ett resultat av “rumsliga åtskiljande av 

befolkningsgrupper”, vilket innebär att människor frivilligt och ofrivilligt delas upp i 

samhället på grund av olika attribut som exempelvis hudfärg, etnicitet och socioekonomisk 

bakgrund (Ne, u.å). I Planeringens utmaningar och tillämpningar (2013) nämner Forsberg att 

dagens samhälle tillåter stora frihetsgrader inom landet vilket kan leda till en obalans bland 

medborgarna i diverse regioner och städer. Denna typ av segregering fortgår genom att folk 

flyttar in samt flyttar ut ifrån olika stadsdelar. Rumsliga åtskiljande är ett stort 

planeringsproblem i samhället, då befolkningen inte är en bestående struktur.  Ett flertal 

försök till förklaringsmodeller har framställts för att öka integrationen, trots det har obalansen 

av medborgare bestått (Forsberg, 2013). Detta kan dras en parallell till skolsegration, där 

diverse skolor är uppdelade efter etnisk och socioekonomisk bakgrund som eleverna innehar 

vilket resulterar i en obalans i klasserna som slutligen leder till skolsegregation (Ne, u.å). 

 

2.2 Fria skolvalet 

Det fria skolvalet infördes år 1992 under regeringen Bildt i samband med friskolereformen. 

Alliansens syfte med det fria skolvalet var att alla elever skulle ha möjlighet att studera på 

valfri skola runt om i landet. Det fria skolvalet skulle således bidra till en minskad 

skolsegregation i Sveriges skolor (Nylander, 2015). Moderaternas definition av det fria 

skolvalet är att oavsett vad eleverna har för socioekonomisk bakgrund samt geografisk bostad 

ska de ha möjlighet till lika utbildning. Att eleven själv ska kunna välja skola efter enskilt 

behov (Nya moderaterna, u.å).  

 

Innan det fria skolvalet infördes i Sverige placerades elever ut i olika skolor efter 

närhetsprincipen, vilket innebär att elever lokaliseras i skolor närmast hemmet.  Under 1980-

talet började detta fenomen diskuteras, då kritik uppstod kring det svenska skolsystemet. 
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Motståndet grundade sig i att välfärdsstaten roll ansågs byråkratiskt samt att folket inte hade 

något att säga i de sociala frågorna. Den statliga kritiken medförde att den socialdemokratiska 

regeringen och den borgerliga oppositionen förespråkade både valfrihet och suveränitet inom 

skolorna. Den borgerliga oppositionens perspektiv på valfriheten inkluderade konkurrenskraft 

samt total valfrihet inom skolorna och genom det skapa enskild utveckling för eleverna vilket 

skiljde sig från socialdemokraternas syn på valfriheten. På 1980-talet valde den 

socialdemokratiska regeringen att införa möjlighet att byta skola vid vantrivsel men 

närhetsprincipen var fortfarande grunden i skolsystemet. År 1991 skedde ett regeringsskifte 

vilket medförde att den nya borgerliga regeringen kunde stoppa skolmonopolet och införa 

valfriheten, det fria skolvalet. Målet med det fria skolvalet var att elever skulle kunna välja att 

studera i en kommunal skola, fristående skola samt studera i en skola lokaliserad i en annan 

kommun. Under denna perioden infördes således skolpengen för att expandera valfriheten och 

stärka det fristående skolorna och göra det möjligt för alla elever att gå i dessa, vilket var ett 

utav målen med det fria skolvalet. Att skapa ett större utbud såsom kommunala och fristående 

skolor och genom det marknadsanpassa skolsystemet. Det fria skolvalet omfattade således 

vikten med mångfald såsom olika kulturer och bakgrunder i diverse skolor.  (Trumberg, 

2011).  

 

2.3 Skolsegregationens påverkan på elevsammansättning samt betyg 

Parallellt med utbildningspolitiken som infördes år 1992, såsom marknadsstyrning, 

friskolereformen, det fria skolvalet och skolpengen, har det uppstått diverse problematiker i 

skolsystemet. Tidigare forskning visar att konsekvenserna av reformen, det fria skolvalet, har 

resulterat i det motsatta vilket framkommer i ett flertal undersökningar om skolsegregation. I 

Det fria skolvalet ökar klyftor mellan skolor (2013) nämner Malmberg, projektledaren för 

studien, att enligt en Pisa-undersökning har skolresultaten över tid betraktats som jämna. 

Dock har detta har ändrats på senare tid då skolresultaten skiljt sig mer beroende på vilken 

skola eleven studerar på. I en av undersökningarna i Malmbergs et al. rapport applicerades 

närhetsprincipen i förhållande till elevernas betyg. Eleverna placerades alltså i fiktiva klasser 

baserat på närhetsprincipen samt oberoende av föräldrarnas åsikter om skolorna. I 

undersökningen resulterade detta till en ökad spridning i elevernas betyg och en minskad 

klyfta mellan betygen och elevsammansättningarna (Malmberg et al., 2013). 
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Malmbergs et al. (2013) undersökning grundar sig således i hur elevsammansättningen samt 

betyg har påverkats av det fria skolvalet. Summan av studien är att elever med liknande betyg 

tenderar att söka sig till samma skolor vilket resulterar i att spridningen av betygen inte sker i 

den grad som närhetsprincipen utgjorde. Detta har resulterat i ojämna och sämre betyg mellan 

skolorna runt om i landet. Malmberg et al.  nämner även att det fria skolvalet har använts 

främst av elever med hög socioekonomisk bakgrund för att undgå elever med låg 

socioekonomisk bakgrund i diverse skolor. Utfallet påverkar elevsammansättningen negativt 

då det blivit en ojämn fördelning mellan elever av olika bakgrund. Detta kan dras en parallell 

till att elever med låg socioekonomisk bakgrund blir en majoritet på skolorna då elever med 

hög socioekonomisk bakgrund söker sig bort från skolorna (Malmberg et al., 2013). 

 

Det fria skolvalet lyfts även i Trumbergs studie Den delade skolan (2011). 

Avhandlingen undersöker hur det fria skolvalet har påverkat elevsammansättningen beroende 

på etnicitet samt socioekonomisk bakgrund i Örebros kommun skolor. Denna studien visar 

således att klassen med låg socioekonomisk bakgrund samt utländskt ursprung inte använder 

sig av det fria skolvalet i den omfattningen som gruppen med svensk samt hög 

socioekonomisk bakgrund gör, vilket resulterar i stora skillnader i elevsammansättningen över 

tid (Trumberg, 2011). 

 

2.4 Socioekonomisk samt etnisk bakgrund 

Enligt tidigare forskning fick de fria skolvalet inget markant genomslag innan tidigt 2000-tal 

då eleverna tidigare inte nyttjade möjligheten att byta skola i avstampen av det fria skolvalets 

framgång. Under 2000-talet ökade elevernas förflyttning och forskningen började nu visa på 

tydliga segregationstendenser som tidigare inte upptäckts. De vitala slutsatserna av 

forskningen var att segregationen i och mellan skolor till stor del skedde på grund av 

elevernas socioekonomiska- och etniska bakgrund, vilket resulterade i skolor fick allt mer 

homogena elevsammansättningar (Trumberg, 2011). 

 

I Malmbergs et al. (2013) rapport diskuteras det ifall de fria skolvalets resultat påverkats av 

runtom stående faktorer såsom bostadssegregation, etnicitet samt socioekonomisk bakgrund. 

Rapporten utgår från fyra olika undersökningar som alla syftar till att förklara och förstå 

fenomenet skolsegregation. I en av undersökningarna undersöks frågan huruvida 

bostadssegregationen har påverkat skolsegregation genom det fria skolvalet. I resultatet 
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diskuterar författaren hur bostadssegregation påverkat skolsegregation väldigt lite eller inget 

alls. Resultatet visade istället på att det var just den etniska och den socioekonomiska 

bakgrunden som spelade in. I analysen kopplar författaren skolsegregationen till Schellings 

teorier och drar slutsatsen utifrån resultatet att klyftorna i skolan är som störst där även flest 

minoriteter är representerade (Malmberg et al., 2013).  

 

Undersökningen kom fram till resultatet genom en pendlingsstudie av diverse elever. Studien 

visade att elever med utländsk bakgrund samt elever från socialt utsatta familjer med låg 

socioekonomisk bakgrund väljer skolor i närområdet. Elever med svensk bakgrund och 

högutbildade föräldrar med en hög socioekonomisk bakgrund visade sig i större grad välja 

skolor lokaliserade längre bort. Viktigt att förtydliga är att detta mönster inte enbart uppstår i 

förhållande till etnisk segregation utan även i förhållande till socioekonomisk segregation. 

Detta poängterar Malmberg et al. (2013) särskilt då han lyfter att samma mönster även uppstår 

i de områden där ett flertal av medborgarna går på socialbidrag. Barn från familjer som lever 

på socialbidrag tenderar att i större utsträckning gå i en närbelägen skola medans de barn vars 

föräldrar inte lever på socialbidrag söker sig till andra skolor längre bort (Malmberg et al., 

2013).  

 

En ytterligare slutsats som lyfts i rapporten är att i områden med få synliga minoriteter samt 

med fler familjer av hög socioekonomisk bakgrund söker sig färre elever till skolor längre 

bort. Alltså väljer elever i dessa områden att stanna på den närbelägna skolan, oavsett vilken 

etnisk eller socioekonomisk eleverna har. I områden med många synliga minoriteter, de vill 

säga etniskt eller socioekonomisk segregerade, väljer istället elever att söka sig till skolor 

längre bort. Förutsatt att eleven själv inte tillhör någon av minoriteterna.  Detta resulterar i 

tydligt homogena elevsammansättningar samt en segregerad skola (Malmberg et al., 2013).  

 

2.5 Föräldrars uppfattning av det fria skolvalet  

En annan av studierna i Malmbergs et al. (2013) rapport utgår från en enkätundersökning i 

samarbete med SCB, Statistiska centralbyrån, för att få en djupare förståelse för hur den 

etniska samt sociala sammansättningen i bostadsområdet påverkar föräldrarnas uppfattning 

angående det fria skolvalet. Viktigt att poängtera innan de vitala slutsatserna av studien tas 

upp är att bortfallet i undersökningen till större delen bestod av respondenterna med låg 



8 
 

socioekonomisk bakgrund. Så var fallet i hela den studien, alltså oberoende av vilken etnisk 

bakgrund respondenten i fråga har (Malmberg et al., 2013).  

 

Majoriteten av de deltagande föräldrarna hade en positiv inställning till det fria skolvalet. 

Dock visade det sig att föräldrarnas syn var mer ambivalent än så. En knapp majoritet, 53 

procent, föredrog det fria skolvalet framför det tidigare systemet som placerade ut elever i 

skolor baserat på närhetsprincipen. Samtidigt som samtliga respondenter var kritiska till de 

effekter reformationen resulterat i. Av detta drar Malmberg et al. (2013) slutsatsen att de 

föräldrarna anser är bäst för sitt barn inte nödvändigtvis stämmer överens med vad de anser är 

bäst för samhället. Emellanåt, menar författarna, kan föräldrarnas handlingar stå i direkt 

konflikt till deras värderingar (Malmberg et al., 2013). 

 

Den största kritik som riktas till det fria skolvalet av föräldrarna är dock inte de konsekvenser 

valet får för samhället. Kritiken fokuserar istället på att reformens intentioner inte realiserats i 

verkligheten. Ett exempel som lyfts är de kriterier skolorna själva satt upp för att avgöra vilka 

elever som får börja studera på skolan eller inte. Detta menar föräldrarna i undersökningen 

hindrar många elever från ett fritt skolval. Vissa menar krasst att de i många fall inte finns 

något val. Andra lyfter att barn boende i fel stadsdelar har ännu mindre möjligheter att nyttja 

valet på grund av deras lokalisering. Reformens intentioner att alla elever ska ha rätt att välja 

skola återspeglas alltså inte i verkligheten (Malmberg et al., 2013).   
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3. Teori 

I följande avsnitt kommer tre teorier presenteras. White flight och white avoidance, 

Micromotives and Macrobehavior samt Bourdieus teori angående utbildningssystemet. White 

flight och white avoidance beskriver varför den vita befolkningen flyr och undviker diverse 

platser när den svarta befolkningen ökar.  Micromotives and Macrobehavior beskriver valet 

av att använda samt inte använda det fria skolvalet och dess konsekvenser. Bourdieus teori 

förklarar varför utbildningssystemet ger upphov till makt och ett klassystem. 

 

3.2 White flight and white avoidance 

Definitionen av white flight indikerar att segregation beror på majoritetsbefolkningens, 

synsätt, handlanden samt migrationsbeslut. Dessa faktorer bidrar till att diverse grupper med 

liknande socioekonomiska samt etniska bakgrunder förtätas i samma område. I White Flight? 

The Production and Reproduction of Immigrant Concentration Areas in Swedish Cities 

(2006) beskriver Bråmå att begreppet white flight växte fram under 1960-talet inom forskning 

om segregation i Amerika. Forskningen behandlade segregation i diverse bostadsområden 

som främst berörde den svarta och vita befolkningen. Teorin grundar sig i att den vita 

majoritetsbefolkningen flyttar när den svarta minoritetsbefolkningen växer i området, och når 

en tipping point (Bråmå, 2013). Att den vita befolkningen inte vill blandas med den svarta 

befolkningen är för att undvika en låg social status. Bostadsområdet och den sociala statusen 

är nära sammankopplat vilket gör att den vita befolkningen flyttar ifrån dessa områden för att 

inte förknippas med den lägre statusen. Detta uppstår således inom diverse skolor, där elever 

av utländsk bakgrund innebär låg status, vilket leder till att svenska elever byter skola 

(Renzulli & Evans, 2005).  

  

Fenomenet beskriver att om den svarta minoritetsbefolkningen börjar studera på en skola 

kommer den vita majoritetsbefolkningen byta skola i mån om att inte beblandade med barn av 

annan etnisk bakgrund och en lägre status. Den upplevt låga statusen kan relateras till en 

sämre utbildning med låga krav samt sämre språk, vilket gör att vita föräldrar söker bort sina 

barn från dessa skolor. Detta resulterar i att minoriteten kommer bli en majoritet och 

skolsegregation kommer uppstå (Renzulli & Evans, 2005).  
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Att nå en tipping point kan även ske när den vita befolkningen undviker att flytta in ett 

bostadsområde, där majoriteten är av annan etnisk bakgrund. Detta fenomen kallas white 

avoidance. Bråmå anser att white avoidance är bättre att tillämpa inom bostadssegregationen 

av orsaken att den vita befolkningen undviker i större grad att flytta in i invandrartäta 

områden än att flytta ifrån dom. White avoidance går även att dra en parallell till 

skolsegregationen då elever väljer att inte söka sig till invandrartäta skolor (Bråmå, 2013). 

White flight och white avoidance kommer att förhålla sig till skolsegregation i denna uppsats 

och ange orsaker varför föräldrar väljer att flytta sina barn från skolor i avsikt för att inte bli 

beblandad med elever av annan etnisk bakgrund (Bråmå, 2013). 

 

3.3 Micromotives and Macrobehavior 

Micromotives and Macrobehavior är en teori som lyfts i uppsatsen för att möjliggöra en 

förklaring till elevernas nyttjande eller icke nyttjande av det fria skolvalet samt den 

efterföljande skolsegregationen. Micromotives and Macrobehavior grundades av 

nobelpristagaren i ekonomi Thomas Schelling. Teorin förklarar hur valfrihet inom tid kan 

resultera i fullständig segregation och syftar på att val på individnivå, de vill säga mikronivå, 

kan leda till stora effekter på makronivå, den samhälleliga nivån. Detta kan dras en parallell 

till det fria skolvalet, då val av skola kan leda till stora effekter på elevsammansättningen samt 

betyg. Teorin baseras på begreppen minoritet och majoritet där den mindre gruppen, till 

antalet, utgör minoriteten i detta avseende och majoriteten de övriga i samhället, de som är 

större till antal (Schelling, 1978). 

 

I sin teori påpekar Schelling att majoriteten nödvändigtvis inte är emot att gå i samma skola 

med andra etniska grupper. Istället menar författaren att segregationen sker gradvis då de med 

lägst tolerans mot minoriteter väljer att byta skola först. Så småningom blir minoriteten allt 

större vilket resulterar i att ytterligare elever byter skola. Detta leder slutligen till en total 

segregation. Små, till synes oskyldiga beslut på mikronivå kan alltså slutligen utmynna i stora 

negativa konsekvenser på makronivå. Teoretiskt sett räcker det att ett fåtal föräldrar föredrar 

att flytta eleven till en skola där majoriteten, deras egna etniska grupp, fortfarande är 

överlägsen minoriteten för att fullständig segregation så småningom ska uppstå. Återigen har 

alltså fåtal enskilda föräldrars beslut på individnivå resulterat i en ökad segregation i skolorna, 

såväl etnisk som socioekonomisk (Schelling, 1978). 
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Detta går att dra en parallell till den tidigare teorin white flight då även den teorin syftar på att 

majoriteten flyr bostadsområden och skolor där minoriteten ökar. Skillnaden mellan teorierna 

är att white flight och white avoidance pekar på att det finns en kvot på hur stor andel 

minoritetsbefolkning majoritetsbefolkningen godtar. Denna punkt kallas i teorin tipping point 

och det är vid den punkten majoriteten lämnar i en allt högre hastighet (Bråmå, 2013). 

Shelling påpekar istället i sin teori att de inte finns en särskild punkt där majoriteten börjar 

lämna, utan att elever lämnar beroende på deras tolerans mot minoriteter, vilket skiljer sig 

från elev till elev. Micromotives and Macrobehavior tyder alltså på att alla elever, samt 

föräldrar, har olika tipping point.  

 

En ytterligare skillnad mellan de två teorierna är att white flight och white avoidance 

fokuserar på den etniska segregationen baserat på hudfärg. Micromotives and Macrobehavior 

breddar istället synen på och fokuserar på hela segregationen, utifrån minoriteter och en 

majoritet, istället för att enbart fokusera på en.  

 

3.4 Bourdieu 

I skola, ideologi och samhälle (1976) nämner Berner et. al att utbildningssystemet möjliggör 

olika maktstrukturer i samhället, vilket grundar sig i vilken utbildning individen innehar. 

Däremot baseras maktstrukturerna inte bara på kunskap utan även på den sociala och 

klassmässiga härkomsten som individen har med sig. Detta skapar olika klasstrukturer i 

utbildningssystemet genom att systemet reproducera sociala skillnader vilket förklara varför 

det är svårare för elever med låg socioekonomisk bakgrund som har höga ambitioner att nå 

diverse mål jämfört med elever som besitter en högre socioekonomisk bakgrund (Berner et. 

al, 1976).  

 

Pierre Bourdieu var en fransk filosof som förklarade utbildningssystemet ur ett sociologiskt 

perspektiv. Utbildningssystemet har två funktioner menar Bourdieu, den första är pedagogiska 

praktik som innebär inlärning. Den andra faktorn är den tekniska funktionen som innebär att 

systemet har ett samband med olika klasstrukturer (Berner et. al, 1976). I Kapitalbegreppet 

som utbildningssociologiskt verktyg (1998) nämner Broady att Bourdieu påvisade att individer 

utnyttjar utbildningssystemet genom att stärka sin ställning i samhället. Den mest 

grundläggande faktorn till att klassystemet uppstår är hur mycket kapital en individ innehar, 

kapital omfattar olika tillgångar såsom materiella och sociala. Ett kapital som Bourdieu 
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nämner är utbildningskapital som omfattar betyg och examination. Dessa kapital förs vidare 

genom olika generationer, som kan påverka olika handlingssätt, som även benämns som 

habitus. Habitus förklarar hur människor omedvetet handlar och tänker i samhället. Exempel 

på det är om en förälder har ett högt utbildningskapital så förs det vidare till deras barn i form 

av att motivera barnet att studera vidare i livet, vilket inte är en självklarhet för alla barn att 

göra (Broady 1998). 

 

I studien Utbildningskapital – Hur det alstras och förmedlas (2009) resonerar Lidegran om 

utbildningsstrategier och hur dessa förhåller sig till det sociala rummet. Dessa 

utbildningsstrategier grundar sig i att stärka sin sociala position i samhället vilket baserar sig 

på hur stort utbildningskapital eleven besitter, om eleven har ett stort utbildningskapital är 

eleven med i en social krets, där föräldrarna motiverar eleven att studera för att uppnå bra 

betyg på en skola med status Föräldrars roll har en stor påverkan i denna aspekten, då barn 

från familjer med högt utbildningskapital söker sig i större omfattning till högpresterande 

skolor.(Lidegran, 2009).  

 

Dessa tre teorier som nämnts ovanför beskriver en förflyttning av elever som leder till att 

skolsegregation uppstår. Bourdieu teori skiljer sig dock från white flight och white avoidance 

samt Micromotives and Macrobehavior. White flight och white avoidance fokuserar på 

förflyttning av elever utifrån etnisk bakgrund, där svarta elever innebär en lägre status. 

Micromotives and Macrobehavior menar att socioekonomisk och etnisk segregation uppstår 

beroende på val av mikronivå som kan leda till stora förändringar på makronivå, som tillslut 

leder till fullständig segregation. Bourdieu menar istället att elever oberoende etnisk bakgrund 

söker sig till högpresterande skola för att möjliggöra ett större utbildningskapital. Elevers 

föräldrar är nyckeln inom denna teorin, då deras utbildningskapital har en stor påverkan på 

elevers nyttjande till valfriheten eller inte.  
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4. Metod 

I metodavsnittet kommer val av kvantitativ metod beskrivas samt hur vi har gått tillväga för 

att samla in materialet och dess avgränsningar. Valet av analyskategorier, så som 

socioekonomisk och etnisk bakgrund kommer att presenteras samt motiveras. I Följande 

avsnitt kommer således bearbetning av material redovisas för ökad förståelse av de statistiska 

diagrammen samt en beskrivning av etiska övervägande.   

4.1 Val av metod 

Som tidigare nämnt nyttjades de fria skolvalet av få elever fram till 2000-talet. Trumberg 

(2011) menar att forskningen som utfördes av det fria skolvalet endast var baserad på 

statistiskt material och visade inga, eller väldigt små tecken på segregationstendenser. Med 

tiden förändrades forskningens fokus och kvantitativ statistik byttes istället ut mot kvalitativa 

intervjuer med elever, lärare, föräldrar, etcetera. Detta vid samma tillfälle som elever 

förflyttning tilltog allt mer. Denna forskning visade de motsatta i jämförelse med den tidigare 

forskningen som var baserad på kvantitativ statistik. De nya studierna visade på tydliga 

segregations tendenser som tidigare aldrig nämnts. Författaren Trumberg (2011) diskuterar 

huruvida dessa samband tidigare inte upptäckts eller att forskare helt krasst valt att inte 

uppmärksamma dem av olika skäl. Slutsatserna av den senare forskningen är att segregationen 

i och mellan skolorna i Sverige till stor del sker på grund elevernas etniska. samt 

socioekonomiska bakgrund, vilket lett till dagens situation med allt mer homogena 

elevsammansättningar i skolorna (Trumberg, 2011).  

 

Att de kvantitativa forskningsmetoderna pekade på måttliga eller inga segregationstendenser 

och att senare forskningen med kvalitativ metod visade på tydliga segregationstendenser kan 

vara ett slumpmässigt samband. Möjligtvis bytte forskningen fokus i samband med att 

nyttjandet av det fria skolvalet ökade vilket innebär att den nya kvalitativa forskningen visade 

på en segregation som tidigare inte funnits representerad. Trumbergs (2011) resonemang visar 

således inte på att den kvalitativa metoden är den rätta. Kvantitativ metod möjliggör en 

grundläggande förståelse av skolsegregationen som sedan går att utveckla genom andra val av 

metod såsom kvalitativ. Att studien har sin utgångspunkt i tidigare kvantitativt insamlat 

material gör det således genomförbart att undersöka den socioekonomiska samt etniska 

bakgrundens påverkan på betygen av ett flertal elever över tid.  
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4.2 Material 

Studien utgår från kvantitativ statistik av den statliga förvaltningsmyndigheten skolverkets 

databas Siri, Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitets informationssystem. 

Databasen har använts för att kunna besvara frågeställning ett och två: Hur har 

Frödingskolans elevsammansättning påverkats av det fria skolvalet, utifrån etnisk och 

socioekonomisk bakgrund? samt hur har betygen i Frödingskolan påverkats av det fria 

skolvalet utifrån etnisk och socioekonomisk bakgrund? 

 

Databasen består av resultat samt information om alla elever i Sveriges skolor. Siris syfte är 

att möjliggöra analyser och jämförelser av skolors elevsammansättning samt 

resultat.  Databasen består av insamlat material av skolverket vilket gör att studien utgår från 

en sekundärkälla. Det tidigare insamlade materialet har använts för att undersöka samt 

analysera elevers socioekonomiska och etniska bakgrund påverkan på elevers genomsnittliga 

meritvärde, i nionde klass under 2005/2006 och 2016/2017 samt elevsammansättningar i 

nionde klass under 2005/2006 och 2016/2017 på Frödingskolan. Resultaten jämförs med det 

genomsnittliga meritvärdet samt elevsammansättning utifrån etnisk och socioekonomisk 

bakgrund i Karlstads samtliga skolor. Detta utförs för att få en tydligare förståelse av den 

förändring som har skett av elevsammansättningen samt betyg i Frödingskolan. Statistiken 

ska även bidra till en tydligare förståelse om det verkligen är det fria skolvalet som påverkar 

betygen och elevsammansättningen (Siris, u.å).  

 

4.3 Avgränsning 

Förhoppningarna med studien var att jämföra statistik från de fria skolvalets införande år 1992 

med dagens situation. Detta blev dock problematiskt då det inte finns fullständig statistik av 

betyg samt elever av diverse ursprung på Siris innan läsåret 2005/2006. Undersökningen 

avgränsa därför till detta årtal för att statistiken ska kunna besvara frågeställningarna. Tidigare 

forskning tyder dessutom på att det fria skolvalet inte användes i stor utsträckning innan tidigt 

2000-tal, därför ses detta dock inte som särskilt problematiskt för undersökningen (Trumberg, 

2011). 

 

4.4 Analyskategorier 

Valet av begreppet etnisk bakgrund baseras på skolverkets databas Siris uppdelning av 

eleverna för att möjliggöra studien i denna uppsats. De vill säga uppdelning mellan elever 
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med svensk bakgrund, elever med utländsk bakgrund född i Sverige samt elever med utländsk 

bakgrund född utomlands. Konsekvensen av att studien förhåller sig till etnisk bakgrund är att 

ny invandrare som har flyttat till Sverige inom det senaste fyra åren inte är folkbokförda och 

saknar ett svenskt personnummer vilket gör att dessa individer inte är inkluderade i statistiken 

(Siris, Skolverket, (u.å)  

 

Valet av socioekonomisk bakgrund är även baserad på Siris uppdelning av elever. Den 

socioekonomiska bakgrunden sammanlänkad till föräldrarnas utbildningsnivå i kategorierna 

för- och gymnasial utbildning eller eftergymnasial utbildning, vilket anses resultera i låg 

respektive hög socioekonomisk bakgrund. Givetvis är denna uppdelning av elevers 

socioekonomiska bakgrund en generalisering som inte nödvändigtvis speglar verkligheten i 

alla avseende. Detta på grund av att högutbildade föräldrar med nödvändighet inte har en hög 

socioekonomisk status och vice versa. I studien har denna definition valts att användas trots 

allt då det är den statistiken skolverkets databas tillhandahåller (Siris, Skolverket, u.å.)  

 

4.5 Bearbetning av material 

Statistiken av databasen Siris har bearbetas genom ett Excel ark, där essentiell information har 

förts in i kolumnerna, såsom årtal, genomsnittligt meritvärde, elevantal, etnicitet och 

socioekonomisk bakgrund. Den kvantitativa informationen har sedan har omvandlats till 

stapeldiagram. Stapeldiagram kan användas inom både kvantitativ och kvalitativ insamling av 

data. På stapeldiagrammets x-axel presenteras de olika kategorierna såsom etnicitet, 

socioekonomisk bakgrund samt årtal. På y-axeln anges det mått som beskriver summan av de 

olika kategorierna. Stapeldiagrammen är grupperade då flera kategorier presenteras på x-

axeln. Antal kategorier är max tre i diagrammet i syfte för att förenkla att läsa av diagrammet. 

Utifrån stapeldiagrammen har informationen konverterats till procent för att se tydliga 

skillnader mellan de olika elementen och det fria skolverkets påverkan på betyg samt 

elevsammansättning (David & Sutton, 2011).  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten i undersökningen är hög då underlaget är insamlat från Siris. Databasen består 

av uppgifter kommuner är ålagda att utge angående sin verksamhet. Då studien baseras på 

dokumenterad statistik över tid skulle samma studie med enkelhet vara möjlig att replikera för 

att få ut samma resultat. Dock är de ofrånkomligt att data som samlas in kan komma att bestå 
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av både av såväl det verkliga måttet samt ett mätfel. De material som använts i denna studie är 

noggrant insamlad för att i den mån det går eliminera chansen att undvika mätfel som kan ha 

uppstått under insamlingen av materialet. Dock baseras studien på, som tidigare nämnt, en 

sekundär källa som även den kan begått mätfel. Detta är inget denna studie kan påverka och 

statistiken från sekundärkällor har valt att användas, trots att de kan komma att sänka 

undersökningens reliabilitet (David & Sutton, 2011). 

 

Validiteten i undersökningen betraktas som relativt hög med hänsyn till både intern och extern 

validitet. Den interna validiteten är hög då studien baseras på statistiskt material insamlat av 

en statlig förvaltningsmyndighet som har i uppgift att tillhandahålla fakta över hur skolorna i 

landet ser ut kvalitetsmässigt. Detta baseras utifrån fakta om elever, dess bakgrund samt 

betyg, vilket efterfrågas i frågeställning ett och två. Undersökning mäter alltså de 

undersökningen har för avsikt att mäta. Dock reserverar sig källan från att elever utan svenskt 

personnummer eller de som ej blivit folkbokförda i Sverige inte finns med i statistiken. Då 

dessa elever inte har något personnummer än finns heller ingen information om deras etniska 

och socioekonomiska bakgrund samt betyg tillgänglig i systemet. Denna studie har alltså 

ingen möjlighet att ta hänsyn till dessa elever då undersökningens syfte utgår från just dessa 

variabler. Den externa validiteten är relativt låg då undersökning har en låg representativitet i 

och med att den baseras på en mindre stad samt på en relativt lite skola. Detta gör det svårt att 

utlova att resultat kan generaliseras och tillämpas på andra miljöer (David & Sutton, 2011).  

 

4.7 Etiska överväganden 

Skolsegregation är ett komplext forskningsområde, att lyfta att en skola som segregerad inom 

en specifik plats kan både skapa möjligheter för att motverka problemet eller det motsatta 

genom att man befäster platsen som utsatt eller annorlunda. Det blir då betydande att använda 

en metod utifrån etiska resonemang då uppsatsen utgår från statistik av diverse människor. 

Informationens som har samlats in för att nå studiens syfte kan uppfattas som känslig, då 

etnicitet och socioekonomisk bakgrund i förhållande till skolsegregation kan framkalla 

känslor. Att använda sig av databasen Siris som metod möjliggör att studien blir 

forskningsetisk då enskilda individer inte pekas ut i forskningsrapporten vilket gör att 

eleverna utlovas konfidentialitet. Att samla in material utifrån enkäter samt intervjuer hade 

genererat till en större problematik beroende på det känsliga ämnet skolsegregation, vilket kan 

resultera i att individen ifråga inte vill utlämna sin socioekonomiska samt etniska bakgrund i 
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förhållande till betyg vilket gör det mindre lämpligt att använda det som metod utifrån etiska 

resonemang (David & Sutton, 2011). 
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5. Resultat 

I detta avsnittet kommer studiens resultat, insamlat från databasen Siris, redovisas i form av 

statistiska diagram. Resultat kommer även jämföras med statistik från Karlstad kommun som 

referenspunkt. 

 

5.1 Etnisk bakgrund i förhållande till betyg samt elevsammansättning 

I det första avsnittet utgår statistiska data från antalet elever i förhållande till etniska bakgrund 

samt elevernas genomsnittliga meritvärde förhållande till etniska bakgrund. Statistiken 

redovisas i stapeldiagram samt förtydligas i procentsatser efter varje diagram. 

 

 

Tabell 1. Antal elever i förhållande till etnisk bakgrund läsåren 2005/2006 och 2016/2017. 

Källa: SIRIS, författarens bearbetning av statistik.  

Tabell 1 påvisar att under 2005/2006 studerade 68 elever på Frödingskolan med svensk 

bakgrund, 11 elever med utländsk bakgrund, född i Sverige samt 30 elever med utländsk 

bakgrund, född utomlands. Under 2016/2017 studerade 13 elever på Frödingskolan med 

svensk bakgrund, 12 elever med utländsk bakgrund, född i Sverige samt 22 elever med 

utländsk bakgrund, född utomlands. Under tidsintervallet 2005/2006 och 2016/2017 har 

antalet elever oavsett etnisk bakgrund halverats, då summan av elever på skolan har minskat 

från 109 elever till 55. År 2016/2017 har elever med svensk bakgrund minskat med 80,88 
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procent, elever med utländsk bakgrund, född i Sverige ökat med 9,9 procent samt att elever 

med utländsk bakgrund, född utomlands ökat med 26,67 procent.  

 

Genomsnittet i Karlstad kommun skolor visar att under 2005/2006 studerade 908 elever med 

svensk bakgrund, 38 elever med utländsk bakgrund, född i Sverige samt 72 elever med 

utländsk bakgrund, född utomlands. Under 2016/2017 studerade 729 elever med svensk 

bakgrund, 62 elever med utländsk bakgrund, född i Sverige samt 108 elever med utländsk 

bakgrund, född utomlands. År 2016/2017 har elever med svensk bakgrund minskat med 19,71 

procent, elever med utländsk bakgrund, född i Sverige ökat med 63,16 procent samt att elever 

med utländsk bakgrund, född utomlands ökat med 50 procent. I Karlstad kommun har elever 

med svensk bakgrund minskat på skolorna, dock inte i lika stor omfattning som på 

Frödingskolan. Elever med utländsk bakgrund, född i Sverige samt elever med utländsk 

bakgrund, född utomlands har ökat betydligt mer i Karlstads kommuns skolor jämfört med 

Frödingskolan.  

 

 

 

Tabell 2. Elevers slutbetyg i förhållande till etnisk bakgrund läsåren 2005/2006 och 

2016/2017. 

Källa: SIRIS, författarens bearbetning av statistik.  
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I tabell 2 går de att avläsa att under läsåret 2005/2006 hade elever med svensk bakgrund 223,7 

i genomsnittligt meritvärde, elever med utländsk bakgrund, född i Sverige hade 184,5 samt att 

elever med utländsk bakgrund, född utomlands hade 154,8 i genomsnittligt meritvärde. Under 

2016/2017 hade elever med svensk bakgrund 226,9 i genomsnittligt meritvärde, elever med 

utländsk bakgrund, född i Sverige hade 217,5 samt att elever med utländsk bakgrund, född 

utomlands hade 160 i genomsnittligt meritvärde. Tabellen visar små marginella skillnader 

mellan elevers betyg, generellt har alla tre kategorier nått ett högre meritvärde. Största 

ökningen är i kategorin elever med utländsk bakgrund, född i Sverige där det genomsnittliga 

meritvärdet har ökat med 33 poäng, alltså en relativ ökning på 17,89 procent från 2005/2006 

till 2016/2017.  

 

Karlstads kommun skolor visar att under läsåret 2005/2006 hade elever med svensk bakgrund 

210,5 i genomsnittligt meritvärde, elever med utländsk bakgrund, född i Sverige hade 195,8 

samt att elever med utländsk bakgrund, född utomlands hade 171,4 i genomsnittligt 

meritvärde. Under 2016/2017 hade elever med svensk bakgrund 236,8 i genomsnittligt 

meritvärde, elever med utländsk bakgrund, född i Sverige hade 236,5 samt att elever med 

utländsk bakgrund, född utomlands hade 208,7 i genomsnittligt meritvärde. Vilket visar på en 

ökning i genomsnittligt meritvärde i alla kategorier. Elever med svensk bakgrund 

genomsnittliga meritvärde hade ökat med 12,49 procent. Elever med utländsk bakgrund, född 

i Sverige hade ökat med 20,79 procent samt att elever med utländsk bakgrund, född 

utomlands hade ökat 21,76 procent. Det genomsnittliga meritvärdet har ökat i Karlstads 

kommuns skolor vilket således visar sig i Frödingskolan. Det som skiljer resultaten åt är att 

elever med svensk bakgrund samt elever med utländsk bakgrund, född utomlands 

genomsnittliga meritvärde har ökat i större omfattning i Karlstads skolor jämfört med 

Frödingskolan.  

 

5.2 Socioekonomisk bakgrund i förhållande till betyg samt elevsammansättning 

I detta avsnittet kommer statistiken utgå från antalet elever i förhållande till föräldrars 

utbildning samt elevers genomsnittliga meritvärde i förhållande till föräldrarnas utbildning. 

Statistiken redovisas i stapeldiagram samt förtydligas i procentsatser efter varje diagram. 
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Tabell 3. Antal elever i förhållande till socioekonomisk bakgrund läsåren 2005/2006 och 

2016/2017. 

Källa: SIRIS, författarens bearbetning av statistik. 

 

Under läsåret 2005/2006 se tabell 3, hade 63 elever föräldrar med för- och 

gymnasieutbildning och 40 elever hade föräldrar med eftergymnasial utbildning. Under 

läsåret 2016/2017 hade 28 elever föräldrar med för- och gymnasial utbildning och 18 elever 

hade föräldrar med eftergymnasial utbildning. Detta innebär att de har skett en relativ 

minskning i båda kategorierna. I kategorin för- och gymnasial utbildning har en minskning 

skett med 55,56 procent. I kategorin eftergymnasial utbildning har en minskning på 55,0 

procent skett.  

Karlstads skolor visade att under läsåret 2005/2006, hade 467 elever föräldrar med för- och 

gymnasieutbildning och 537 elever hade föräldrar med eftergymnasial utbildning. Under 

läsåret 2016/2017 hade 299 elever föräldrar med för- och gymnasial utbildning och 591 elever 

hade föräldrar med eftergymnasial utbildning. I kategorin för- och gymnasial utbildning har 

en minskning skett med 36,74 procent. I kategorin eftergymnasial utbildning har en ökning på 

10,16 procent skett. Resultaten skiljer sig åt på Frödingskolan jämfört med Karlstads 

kommuns skolor då elever vars föräldrar för- och gymnasial utbildning samt eftergymnasial 

har minskat i ungefär lika stor omfattning på Frödingskolan. I Karlstad kommun har en 

minskning enbart skett i kategorin för- och gymnasial utbildning och en ökning i kategorin 

med elever vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning.  
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Tabell 4. Elevers slutbetyg i förhållande till socioekonomisk bakgrund läsåren 2005/2006 och 

2016/2017. 

Källa: SIRIS, författarens bearbetning av statistik.  

 

Tabell 4 visar att under läsåret 2005/2006 hade elever, vars föräldrar har en för- och 

gymnasial utbildning 190,96 i genomsnittligt meritvärde samt elever, vars föräldrar har en 

eftergymnasial utbildning, 230 i genomsnittligt meritvärde. Under läsåret 2016/2017 hade 

elever, vars föräldrar har en för- och gymnasial utbildning, 165,5 i genomsnittligt meritvärde, 

vilket innebär en relativ minskning med 13,33 procent. Elever, vars föräldrar har en 

eftergymnasial utbildning, hade de året 235,3 i genomsnittligt meritvärde. Det innebär en 

relativ ökning med 2,3 procent. Klyftan mellan de olika kategorierna har alltså ökat. 

 

I Karlstad kommun under läsåret 2005/2006 hade elever vars föräldrar har en för- och 

gymnasial utbildningen ett genomsnittligt meritvärde på 176,45. Elever vars föräldrar har en 

eftergymnasial utbildning hade 226,6 i genomsnittligt meritvärde. Läsåret 2016/2017 hade 

elever vars föräldrar har en för- och gymnasial utbildning ett genomsnittligt meritvärde på 

200,6. Det innebär en relativ ökning på 13,98 procent. Elever vars föräldrar har en 

eftergymnasial utbildning hade de läsåret 250,8 i genomsnittligt meritvärde. Det innebär en 

relativ ökning på 10,68 procent. I Karlstad kommun har alltså båda kategorier elever ökat sitt 
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genomsnittliga meritvärde medans i Frödingskolan har enbart en kategori ökat sitt 

genomsnittliga meritvärde.  

 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att den rådande segregationen kan sättas i relation till elevernas etniska 

bakgrund snarare än deras socioekonomiska. Det visar även på att slutbetygen, det 

genomsnittliga meritvärdet i nionde klass, generellt ökat i alla kategorier utom en, elever med 

låg socioekonomisk bakgrund, som har minskat. 

 

Resultaten på Frödingskolan visade både likheter och skillnader jämfört med genomsnittet på 

Karlstads samtliga skolor. Det likheter som visades på både Frödingskolan och i genomsnittet 

av Karlstads skolor var att elever med en svensk bakgrund hade minskat, elever med utländsk 

bakgrund, född i Sverige hade ökat, det genomsnittliga meritvärdet hade ökat utifrån etnisk 

bakgrund det visades således utifrån elever, vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning.  

 

De skillnader som studien visade på var att elever med utländsk bakgrund, född utomlands 

hade ökat i Karlstad skolor jämfört med Frödingskolan där det hade skett en minskning. 

Elever vars föräldrar som har en för- och gymnasial utbildning samt eftergymnasial utbildning 

hade minskat på Frödingskolan vilket visade sig enbart i kategorin där elevers vars föräldrar 

har en för- och gymnasial utbildning på Karlstads samtliga skolor. Studien visade således en 

skillnad genom att det genomsnittliga meritvärdet hade förbättrats inom kategorin där elever 

vars föräldrar har en för- och gymnasial utbildning i Karlstads samtliga skolor vilket inte 

visades på Frödingskolan.   
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6. Analys 

I detta avsnittet kommer det insamlade materialet från databasen Siris kopplas till tidigare 

forskning samt de teorier som lyfts i uppsatsen. Teorierna kommer att fungera som 

förklaringsmodeller för att beskriva varför skolsegregation uppstår och tidigare forskning 

kommer stärka våra resonemang i anknytning till skolsegregation på Frödingskolan.  

 

6.1 White flight och white avoidance i förhållande till resultat samt tidigare forskning 
 

Som tidigare nämnt visar föregående forskning att skolsegregation finns representerad i skolor 

runt om i Sverige vilket även framkommer i denna studie. IFAU rapport skriver att det har 

uppstått en skolsegregation sedan det fria skolvalet infördes, vilket har lett till att elever med 

diverse etnisk bakgrund inte studerar tillsammans i samma utsträckning som förut. Detta 

stämmer överens med resultatet från undersökningen på Frödingskolan då elever med svensk 

bakgrund har minskat med 80,88 procent, elever med utländsk bakgrund, född i Sverige ökat 

med 9,9 procent samt att elever med utländsk bakgrund, född utomlands minskat med 26,67 

procent sedan år 2005/2006 Detta har gjort att den etniska segregationen har blivit tydligt 

märkbar i skolan genom att elever med utländsk bakgrund inte har minskat i den omfattning 

som de eleverna med svensk bakgrund gjort. Genomsnittet i Karlstads samtliga skolor visar 

således på att det skett en minskning av elever med svensk bakgrund i skolorna. Dock inte i 

lika stor omfattning som på Frödingskolan då det har endast minskat med 19,71 procent. 

Genomsnittet i Karlstads kommun skolor visar även på att elever med utländsk bakgrund född 

i Sverige och elever med utländsk bakgrund, född utomlands har ökat i båda kategorierna.  

 

Att den etniska segregationen har förändrats markant på Frödingskolan kan dras en parallell 

till teorin white flight och white avoidance som förklarar varför vita elever söker sig ifrån 

skolor. Teorin visar att de vita eleverna söker sig ifrån skolor när antalet utländska eleverna 

börjar att öka på skolan för att undvika att bli blandad med låg status. Detta undersöks i 

studien och pekar på att de svenska eleverna har minskat markant jämfört med de utländska 

eleverna, som under 2005/2006 var en minoritet på skolan och som nu har blivit en majoritet. 

Teorin stämmer dock inte överens med en aspekt som white flight och white avoidance 

stärker, att en skola med hög andel utländska elever sammankopplas med låg status. På 

Frödingskolan har elevers föräldrar med för-och eftergymnasial utbildning minskat med 55,56 

procent samt att elevers vars föräldrar som har en eftergymnasial utbildning har minskat på 
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55,0 procent. Detta resulterar i att en minskning har skett i nästan lika stor omfattning sedan 

det svenska eleverna har lämnat eller undvikit skolan. Alltså har den sociala statusen inte 

förändrats i förhållande till föräldrarnas utbildning då det inte har skett en förändring mellan 

elever vars föräldrar har en för- och gymnasial utbildningen eller eftergymnasial utbildning 

över tid. Resultaten av den insamlade statistiken pekar alltså på att den etniska segregationen 

är mer påtaglig än den socioekonomiska segregationen på Frödingskolan. 

 

 

6.2 Micromotives and Macrobehavior i förhållande till resultat samt tidigare forskning 

Att segregation kan ske på såväl etniska som socioekonomiska grunder stämmer väl överens 

med resultaten i en av studierna som tas upp i Malmberg et. al rapport (2013). I rapporten 

betonas det att somliga skolor segregeras etniskt och andra socioekonomisk. Vilket även visar 

sig i denna studie då resultatet tyder på att det på Frödingskolan enbart skett en etnisk 

segregation. Detta tydliggörs genom att antal elever vars föräldrar som har en för och 

gymnasial utbildning har minskat med ungefär samma procent, 55,56 procent, som elever vars 

föräldrar har en eftergymnasial utbildning, 55 procent. En segregation baserat på den 

socioekonomiska bakgrunden har således inte inträffat på Frödingskolan mellan läsåren 

2005/2006 och 2016/2017. Karlstad kommun visade på att det har skett en minskning i 

kategorin för- och gymnasial utbildning och en ökning i kategorin med elever vars föräldrar 

har en eftergymnasial utbildning på 10,16 procent.  

 

Trots att resultatet inte visar på en socioekonomisk segregation så visar den på etnisk 

segregation. Detta kan man se vid jämförelse av elevsammansättningen i Frödingskolan och 

den genomsnittliga elevsammansättningen i skolorna i Karlstad kommun. I Frödingskolan har 

elever med svensk bakgrund minskat med 80,88 procent mellan läsåren 2005/2006 och 

2016/2017, medan de övriga kategorierna ökat med 9,9 procent samt 26,67 procent. I Karlstad 

kommun över lag hade kategorin svensk bakgrund minskat med 19,71 procent och de övriga 

kategorierna ökat med 63,16 procent samt 50 procent. Elever med svensk bakgrund har alltså 

minskat, precis som i Frödingskolan, dock inte i samma omfattning. De två övriga 

kategorierna, utländsk bakgrund född i Sverige samt utländsk bakgrund född utomlands, har 

resulterat till en större ökning i hela Karlstad kommun i jämförelse med Frödingskolan. Att 

den största delen elever med svensk bakgrund har lämnat skolan, en företeelse som skiljer sig 

från genomsnittet i Karlstad, går att koppla till Thomas Schellings teori Micromotives and 
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Macrobehavior. Teorin visar en bild av hur förflyttningen startar samt hur förflyttning 

processen går till innan det fria skolvalet resulterat i en total segregation. De som är möjligt 

att se i denna studie är att elever med svensk bakgrund valt att byta skola, den tidigare 

majoriteten flyttar successivt från minoriteten vilket resulterar i att minoriteten efter tid blir 

majoritet i skolan. De som gör Micromotives and Macrobehavior svår att applicera i denna 

studie är att teori till stor del fokuserar på händelseförloppen medan denna studie enbart utgår 

från två årtal som endast visar en skillnad mellan dessa åren. Den enda slutsats som kan dras 

utifrån resultatet är att elever med svensk bakgrund flyttat, men inte i vilken hastighet eller i 

vilket antal per år.  

 

Till skillnad från teorin white flight and white avoidance fokuserar Schellings (1978) teori, 

Micromotives and Macrobehavior, inte enbart på den etniska segregationen i skolan, utan 

menar att segregation kan ske på såväl etniska som socioekonomiska grunder (Schelling, 

1978). Denna delen i teorin stärks av resultaten i en av undersökningarna av Malmberg et.al 

(2013). I resultatet lyfter författarna att segregation, oavsett om den sker på grund av etniska 

eller socioekonomiska bakgrund, följer samma mönster. Mönstret utgörs av att majoriteten 

väljer bort skolor där minoriteter ökar. De spelar alltså ingen roll om eleven är minoritet av 

socioekonomisk bakgrund eller etnisk. Schellings teori breddar begreppet segregation och ger 

en bild som återspeglar en större uppfattning av samhället. 

 

Trumberg (2011) stärker således att elevers användning av det fria skolvalet skiljer sig åt 

beroende på vilken etnisk bakgrund individen har. Trumbergs studie i Örebro resulterade till 

att det fria skolvalet användes främst av elever med svenskt ursprung. Detta fenomen uppstod 

även på Frödingskolan i Karlstad genom att ett flertal elever med svensk bakgrund har 

minskat på skolan med 80,88 procent medan elever med utländsk bakgrund född i Sverige 

ökat med 9.9 procent och elever med utländsk bakgrund född utomlands med minskat med 

26,67 procent. Trumbergs studie resulterad även i att det fria skolvalet används främst av 

elever med hög socioekonomisk bakgrund. Detta stämde inte överens med studien på 

Frödingskolan, då det inte finns några tydliga faktorer på att elever med hög socioekonomisk 

bakgrund använder det fria skolvalet i en större utsträckning än vad elever med låg 

socioekonomisk bakgrund gör. Detta förklaras, som tidigare nämnt, genom att elever vars 

föräldrar har förgymnasial utbildning minskat i samma takt som elever vars föräldrar har 

eftergymnasial utbildning mellan åren 2005/2006 och 2016/2017.  
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6.4 Bourdieu teori i förhållande till resultat  

Teorin om utbildningskapital av Bourdieu stärker att familjer med högt utbildningskapital 

söker sina barn till högpresterande skolor. Utbildningskapitalet förs vidare genom diverse 

generationer, så som att motivera barnet att studera. Detta innebär således att studera på en 

skola med status för att inneha ett större utbildningskapital, vilket resulterar till att valfriheten 

blir en klassfråga i samhället.  Utifrån den kvantitativa insamlingen av data finns det inga 

tydliga motiv att det fria skolvalet används av familjer med ett högt utbildningskapital. Som 

tidigare nämnt har föräldrar med för- och gymnasial utbildning minskat i samma takt som 

elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning mellan åren 2005/2006 och 2016/2017 

vilket visar på att elever med familjer som innehar ett större utbildningskapital enligt teorin 

inte har valt att söka sig till andra skolor. Resultatet stämde dock överens med en punkt av 

Bourdieu. Elever vars föräldrar som har en eftergymnasial utbildning når högre betyg inom 

båda tidsintervallerna under 2005/2006 samt 2016/2017 vilket kan förklara att 

utbildningskapitalet förs vidare genom olika generationer, som exempel kan bero på att 

motivera eleven att studera.  

 

 

6.3 Betygens utveckling i förhållande till tidigare forskning 

Studien på Frödingskolan resulterade ytterligare i mönster som visar det motsatta än vad 

tidigare forskning visat angående skolsegregation samt betyg. Enligt en Pisa undersökning 

som lyfts i Malmberg et.al (2013) rapport hade elevers betyg påverkats negativt sedan det fria 

skolvalet infördes. Denna studie visade motsatsen då betygen hade förbättrats från läsåret 

2005/2006 till 2016/2017 i fyra av fem kategorier som denna undersökning baseras på. I 

kategorin etnisk bakgrund hade elever med svensk bakgrund samt elever med utländsk 

bakgrund född i Sverige ökat marginellt, dock har det fortfarande skett en ökning. I kategorin 

med elever av utländsk bakgrund född i Sverige hade det genomsnittliga meritvärdet ökat med 

17,89 procent. I en av kategorierna för socioekonomisk bakgrund hade de genomsnittliga 

meritvärdet således ökat. Elever vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning 

genomsnittliga meritvärde hade ökat med 2,3 procent. I enbart en av kategorierna, elever vars 

föräldrar har en förgymnasial utbildning, visade resultatet på ett minskat genomsnittligt 

meritvärde på 13,33 procent. Ett ökat genomsnittligt meritvärde visar sig således i 

genomsnittet av Karlstads kommuns skolor utifrån etnisk bakgrund. Utifrån socioekonomisk 

bakgrund hade även det genomsnittliga meritvärdet visat på ett ökat resultat inom båda 
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kategorierna, detta skiljde sig från Frödingskolan på en punkt då elever vars föräldrar har en 

förgymnasial utbildning genomsnittliga meritvärde hade minskat.  
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7. Avslutande diskussion  

I detta avsnittet redovisas studiens mest centrala resultat och om undersökningens 

frågeställningar har besvarats samt kritisk reflektion och rekommendationer för framtida 

forskning.  

 

7.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka skolsegregation i nionde klass ur ett etniskt och 

socioekonomiskt perspektiv på Frödingskolan i Kronoparken. Kvantitativa data har samlats in 

av databasen Siris för att se tydliga tecken på om elevsammansättningen samt betygen har 

förändrats mellan åren 2005/2006 och 2016/2017. 

 

Den insamlade statistiken visar följande resultat av frågeställning ett som följer: Hur har 

Frödingskolan elevsammansättning påverkats av det fria skolvalet, utifrån etnisk och 

socioekonomisk bakgrund?  

 

• Antalet elever på Frödingskolan har minskat från 109 elever till 55 elever mellan 

skolåren 2005/2006 och 2016/2017. Elever med svensk bakgrund minskat med 80,88 

procent, elever med utländsk bakgrund, född i Sverige ökat med 9,9 procent samt att 

elever med utländsk bakgrund, född utomlands minskat med 26,67 procent. Elever 

med svensk bakgrund har minskat i störst omfattning, vilket har resulterat att svenska 

elever som tidigare har varit en majoritet har nu blivit en minoritet samt att elever med 

utländsk bakgrund, född utomlands som var en minoritet har blivit en majoritet.  

• Antal elever vars föräldrar med förgymnasial- och gymnasial utbildning samt 

eftergymnasial utbildning på Frödingskolan har minskat. Elever vars föräldrar med 

förgymnasial utbildning har minskat med 0,56 % mer än elever med föräldrar som 

innehar en eftergymnasial utbildning.  

• Resultatet visar att den etniska segregationen är mer påtaglig än vad den 

socioekonomiska segregationen är. Detta visas genom att stora förändringar har skett i 

elevsammansättningen utifrån etnisk bakgrund jämfört med elever med 

socioekonomisk bakgrund där båda kategorierna har minskat i ungefär lika stor 

omfattning.  

• Teorin “White flight och white avoidance” kan till viss del förklara varför elever med 

svensk bakgrund har valt att inte studera på Frödingskolan i samma utsträckning som 
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tidigare. Teorin “Micromotives och Macrobehavior” kan således förklara varför 

tidigare majoriteten på Frödingskolan har nu blivit en minoritet.  

 

Den insamlade statistiken visar följande resultat av frågeställning två följer: Hur har betygen i 

Frödingskolan påverkats av det fria skolvalet utifrån etnisk och socioekonomisk bakgrund?  

 

• Det genomsnittliga meritvärdet utifrån etnisk bakgrund har ökat i det tre kategorierna 

från år 2005/2006 till 2016/2017. Utifrån svensk bakgrund samt utländsk bakgrund, 

född utomlands har det skett marginella skillnader i betygen jämfört med elever med 

utländsk bakgrund född utomlands där det genomsnittliga meritvärdet har ökat med 

17,89 %.  

• Det genomsnittliga meritvärdet utifrån socioekonomisk bakgrund har varierat 

beroende på kategori. Elever vars föräldrar har en för- och gymnasial utbildning har 

det genomsnittliga meritvärdet minskat med 13,33 % medans elever, vars föräldrar har 

en eftergymnasial utbildning har meritvärdet ökat med 2,3 procent. 

• Resultatet av detta tyder på att betygen utifrån etnisk bakgrund har ökat sedan det fria 

skolvalet infördes vilket inte stämmer överens med tidigare forskning. Detta stämmer 

således överens till viss del med elevers socioekonomiska bakgrund, då det 

genomsnittliga meritvärde har ökat i en kategori, elever, vars föräldrar har en 

eftergymnasial utbildning.  

 

Av dessa resultat kan man se att den etniska segregationen är mer påtaglig än den 

socioekonomiska då Frödingskolans elevsammansättning har påverkats markant. Studien 

visar att det fria skolvalet nyttjas av elever med svensk bakgrund och inte elever med hög 

socioekonomisk bakgrund. Resultatet tyder således på likvärdigheten är bestående på 

Frödingskolan då elevers betyg har förbättrats i alla kategorier utom en.  

 

7.2 Kritisk reflektion samt rekommendationer för framtida forskning 

En brist som identifierats i arbetet är att källan som bidragit med statistiken i denna studie 

reserverat sig för att elever utan svenskt personnummer eller elever som fortfarande inte är 

folkbokförda i Sverige då de inte finns inräknad i statistiken. Att antalet av dessa elever är ett 

mörkertal som det inte finns en tillgänglig exakt siffra på gör det omöjligt att ta hänsyn till 

dessa elever i resultatet. Även om antalet elever utan svenskt personnummer hade funnits 

tillgänglig finns det fortfarande inte statistik angående deras etniska samt socioekonomiska 
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bakgrund, vilket är vitala delar för att möjliggöra denna studie. Utfallet av detta kan 

möjligtvis bli ett felaktigt resultat. Denna brist i undersökningen är relevant för tolkningen av 

de resultat som framkommit i studien. Mörkertalet kan eventuellt göra att de svårt att föra en 

analytisk diskussion då undersökningen inte haft tillgång till allt essentiellt material för att få 

en rättvis helhetsbild av Frödingskolan.  

 

I resultatet framkom det att elevsammansättningen på Frödingskolan drygt halverats, från 109 

elever 2005/2006 till 55 elever 2016/2017. Det denna studie lagt fokus på är vilka elever som 

lämnat skolan, baserat på etnicitet samt socioekonomisk bakgrund och om dessa faktorer har 

påverkat det genomsnittliga meritvärdet, i nionde klass.  I denna studie sätts det reducerade 

elevantalet i förbindelse till det fria skolvalet. I framtida forskning hade de istället varit 

intressant att undersöka om det finns andra bakomliggande faktorer till att 

elevsammansättningen halverats. Exempel på sådana faktorer kan vara att befolkningen i 

området har omfördelats, att en till skola i området eller i närområdet öppnats, att de 

möjligtvis skett en omorganisering av skolan. Listan på saker som kan komma att påverka 

skolornas storlek går att göra lång. Detta gör det särskilt intressant att titta närmare på 

huruvida det fria skolvalet har den avgörande rollen i just detta specifika fall på 

Frödingskolan, eller inte. 

 

Om nu det fria skolvalet var den bidragande faktorn till att Frödingskolans 

elevsammansättning i nionde klass halverades mellan läsåren 2005/2006 och 2016/2017, hade 

det varit intressant att undersöka vad det är som orsakar flytten. Huruvida eleven i fråga är 

den som tar beslutet om att byta skola eller om det är föräldrarna. I Malmbergs et al. rapport 

förmedlas uppfattningen att föräldrarna är de som fattar beslutet om vilken skola eleven bör 

gå på. Författarna lyfter även att de föräldrarna anser är bäst för sitt barn inte nödvändigtvis 

stämmer överens med vad de anser är bäst för samhället. Föräldrarnas handling kan emellanåt 

således stå i konflikt med deras värderingar vilket är ytterligare en intressant aspekt att 

möjligtvis forska vidare på. 

 

En ytterligare brist som identifierats i arbetet är att studie enbart utgår från statistik mellan 

läsåren 2005/2006 och 2016/2017. Vid vidare forskning hade de varit intressant att även 

undersöka läsåren emellan dessa för att se hur elevsammansättningen samt elevers slutbetyg 

förändrats över tid, både utifrån socioekonomisk och etnisk bakgrund. På så vis hade det varit 

möjligt att upptäcka hur förflyttningen möjligtvis accelererat respektive avstannat eller hur 
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betygen förärats i respektive kategorier under vissa specifika läsår. Det hade även möjliggjort 

för att upptäcka om etnisk och socioekonomisk segregation har olika mönster eller om de 

båda följer mönstret som teorierna white flight och white avoidance samt Micromotives and 

Macrobehavior presenterar. Då denna studie enbart fokuserar på två årtal blir det svårt att se 

dessa tendenser samt svårt att få en komplett helhetsbild av situationen. En mer omfattande 

studie skulle även möjliggör för att se eventuella “dippar” i statistiken som nu inte syns.  

 

Trots dessa brister som har nämnts ovan, har denna uppsats bidragit till styrkor och en ökad 

förståelse av skolsegregation. En styrka som är genomgående i hela arbetet är mångfalden. 

Valet av den kvantitativa metoden har möjliggjort statistik av ett flertal elever vilket har 

bidragit till en tydligare förståelse av elevers förflyttningsprocess. Denna förflyttningsprocess 

har sedan gått att koppla till de teorier som uppsatsen valt att lyfta, vilket således har gett en 

tydligare uppfattning hur individers synsätt och agerande kan leda till skolsegregation.  

 

Avslutningsvis har denna studie gett en tydlig bild av det fria skolvalets konsekvenser på 

Frödingskolan. Det fria skolvalet skulle leda till en ökad integration, men istället har det visat 

det motsatta, vilket gör det extra viktigt att uppmärksamma skolsegregation för att hindra 

uppkomsten av främlingsfientlighet, utanförskap och parallellsamhällen. Vad som krävs för 

att motverka detta finns det inget tydligt svar på eftersom skolsegregation är ett komplext 

område. Det vi kan se utifrån denna uppsats är att de politiska frågorna som berör integration 

bör lyftas ytterligare för att motarbeta den negativa utvecklingen.  
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