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Abstract 

During the last couple of years there has been an intensification of the discussion concerning 

integration in Sweden and how it should be managed. The subject is being discussed in the 

society and in political institutions. The purpose of this study is to examine how pupils in 

secondary schools are experiencing the three phenomenon; political participation, the attitude 

towards integration and the feeling of belonging in the society after the redistribution of 

pupils in 2017 when Vivalla secondary school was discontinued. The focal points of the 

study are three groups; pupils that have attended to the distributed school in the 6th and 7th 

grade, pupils that have attended the school of Vivalla in the 6th grade and have been 

redistributed to another school in the 7th grade, pupils in the secondary school of Vivalla that 

have done the survey-study “Du och samhället” in the year 2010. Surveys are used as a 

method to collect the attitudes and experiences of these groups which we can then examine 

and compare to see if there are any differences among the groups. The study is done with a 

quantitative and comparative method, firstly to compile the survey-results in SPSS and 

secondly to compare the results within the three groups of analysis.  

 

One of the conclusions of this study is that the perceived feeling of political participation 

among the pupils varies between the analysed groups. The redistributed pupils and pupils 

from Vivalla secondary school 2010 had the biggest difference in perceived feeling, where 

distributed pupils were the most positive towards political participation.  The attitude towards 

integration had a rather big difference between the groups. Once again the distributed pupils 

had the most positive attitude towards integration and the pupils who had been in the 

distributed school in 6th and 7th grade had a slightly less positive attitude. The pupils from 

Vivalla 2010 had the least positive attitude within the groups. As for the feeling of belonging 

in the society there’s hardly a difference among the analysed groups. The pupils from Vivalla 

2010 had the least positive feeling while the distributed pupils had a slightly more positive 

feeling. The pupils who had been in the distributed school in 6th and 7th grade had the most 

positive feeling. In conclusion we can say that the redistribution of pupils from Vivalla 

secondary school to other secondary schools in Örebro kommun shows an early positive 

effect. 

 

Keywords: political participation, integration, belonging, society, pupils, secondary school 

 



 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning 3 

1.1. Syfte och frågeställning 5 

1.1.1. Syfte 5 

1.1.2. Frågeställning 5 

1.2. Hypotes 5 

1.3. Disposition 6 

2. Teoretiskt ramverk 7 

2.1. Tidigare forskning 7 

2.1.1. Segregering i skolan 7 

2.1.2. Integration 8 

2.1.3. Identifiering 8 

2.2. Teori 9 

2.2.1. Individens delaktighet i samhället 9 

2.2.2. Integration 10 

2.2.3. Tillhörighet till samhället 11 

2.3. Reflektioner om teorin 11 

3. Metod 13 

3.1. Tillvägagångssätt och urval 13 

3.2. Material 14 

3.3. Mått och variabler 15 

3.4. Etiska överväganden 16 

3.5. Analysschema 17 

3.6. Analysmetoder 18 

3.7. Tillförlitlighet och räckvidd 19 

4. Resultat 21 

4.1. Analysschema 21 

4.2. Känsla av politiskt deltagande 22 

4.2.1. Analysgrupp 1 - Permanenta elever 22 

4.2.2. Analysgrupp 2 - Omfördelade elever 23 

4.2.3. Analysgrupp 3 - Vivallaskolan 2010 23 

4.3. Attityd till integration 24 



 

 

4.3.1. Analysgrupp 1 - Permanenta elever 24 

4.3.2. Analysgrupp 2 - Omfördelade elever 24 

4.3.3. Analysgrupp 3 - Vivallaskolan 2010 25 

4.4. Känsla av tillhörighet till staten och sitt samhälle 25 

4.4.1. Analysgrupp 1 - Permanenta elever 25 

4.4.2. Analysgrupp 2 - Omfördelade elever 26 

4.4.3. Analysgrupp 3 - Vivallaskolan 2010 26 

4.5. Jämförelse i trovärdighet, medelvärde och signifikans 26 

4.5.1. Jämförelse mellan permanenta och omfördelade elever 27 

4.5.2. Jämförelse mellan omfördelade elever och Vivalla 2010 28 

5. Analys 29 

5.1. Upplevd känsla av politisk delaktighet 29 

5.2. Upplevd attityd till integration 30 

5.3. Upplevd känsla av tillhörighet till staten och sitt samhälle 31 

6. Slutsatser 33 

6.1. Svar på studiens frågeställning 34 

6.2. Resultatet i relation till studiens hypotes 34 

7. Avslutande diskussion 35 

8. Referenser 38 

9. Bilaga 1 41 

 

 

 



 

3 
 

1. Inledning 

Under de senaste åren har integration varit en mycket omdebatterad och aktuell fråga i den 

svenska politiken och samhället. En av anledningarna är det ökade flyktingmottagandet sedan 

flyktingkrisen hösten år 2015. Redan i maj 2015, före flyktingkrisen, skrev morgontidningen 

Svenska Dagbladet att Sverige har ett asylmottagande som är mycket högre än jämförbara 

länder och att det samtidigt finns stora problem med att integrera asylinvandrare på 

arbetsmarknaden. Det i sin tur gör att utanförskapet växer (Svenska dagbladet 2015). 

Mottagningsströmmen har fortsatt och idag arbetar politiker både på nationell, regional och 

lokal nivå med att lösa problem med integration och segregerade samhällen. Under år 2018 

gjorde regeringen ett uttalande om att de vill fördela 2,2 miljarder kronor varje år till 

kommuner som anses inneha problem med segregerade och utsatta områden, dessa områden 

beräknas vara 32 stycken. Pengarna ska gå till långsiktiga insatser för att minska klyftorna i 

samhället som exempelvis; att minska arbetslösheten samt öka sysselsättningsgraden och 

utbildningsnivån (Svenska dagbladet 2018). Regeringens uttalande visar att frågan om 

segregerade samhällen och integration är av stor vikt och att de är redo att sätta undan stora 

summor pengar för att förbättra läget i frågan. En artikel som skrevs i slutet av 2017 i Dagens 

nyheter visar hur agendan för valrörelsen inför 2018 kommer att få ett annorlunda utseende 

mot tidigare valår. Politiska frågor som rör miljö, jobb och skola har tidigare dominerat den 

svenska politiken, idag är det integration och invandring som kommer högst upp på den 

politiska agendan (Dagens nyheter 2017). Artiklarna från Sveriges dagstidningar tillsammans 

med prioriteringen av valfrågor visar återigen hur aktuell integration är i dagens 

samhällsdebatt. 

 

Skolan är en viktig arena för integration då det är en plats där personer med olika erfarenheter 

och bakgrunder möts. Det är aktualiteten i integrationsfrågan som skapar intresset för att 

studera mer om ämnet och hur upplevelsen av integration ser ut hos elever i årskurs sju i 

Örebro. Örebro kommun är en av de 32 kommuner som kommer att få bidrag från staten för 

att förbättra situationen i de segregerade områdena (Svenska dagbladet 2018). Vi kommer 

studera ett fall i Örebro eftersom kandidatuppsatsen genomförs på universitetet i samma stad. 

Med ett studieområde som förekommer på nära avstånd blir det enklare att genomföra 

undersökningar. I en avhandling av Anders Trumberg beskrivs det hur socioekonomiskt 

utsatta områden i Örebro har karaktäriserats som segregerade sedan 1970-talet, något som 
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skapat en stark etnisk dimension (Trumberg 2011, s. 276). Avhandlingens syfte var att 

undersöka hur skolvalet i grundskolan samspelar med integrations- och segregationsprocesser 

på skolnivå i en medelstor stad, med fokusområde i Örebro kommun (Trumberg 2011, s. 13). 

Med avhandlingen skapas en koppling till ett vetenskapligt område vilket ger oss en riktning 

in i arbetet. Avhandlingens syfte ligger nära vår forskningsfråga men vi fokuserar mer på 

elevernas känslor och attityder till integration och samhället. 

 

Ett segregerat område i Örebro är Vivalla-området som under en längre tid ansetts vara ett 

särskilt utsatt område (Svenska Dagbladet 2017). Nedläggningen av högstadiet i Vivalla 

påbörjades under 2017 och årskurs sju fördelades till tre andra skolor inför skolstarten under 

läsåret höstterminen 2017. Anledningen till nedläggningen är att förbättra likvärdigheten i 

Örebro kommuns skolor och för att öka integrationen. Kommunen går efter OECD:s1 

rekommendation att göra åtgärder som minskar segregationen i skolan, detta för att en 

minskad segregation kan höja elevernas resultat (Örebro kommun 2016). Eleverna 

omfördelas till Gumaeliusskolan, Engelbrektsskolan och Lillåns skola. Under hösten 2018 

öppnas den nya Nikolaisskolan som senare kommer ta emot omfördelade elever från Vivalla. 

Årskurs åtta och nio går kvar på Vivallaskolan tillsvidare enligt en rektor2 i Örebro kommun. 

I och med att en hel högstadieskola läggs ner blir det intressant att studera vilken effekt 

omfördelningen har haft på högstadieelevers känsla av integration. Det går även att jämföra 

deras känsla av integration med resultatet från en tidigare enkät som genomfördes under år 

2010 med elever från Vivallas högstadium. En bra skolgång är en av grundstenarna till ett 

fungerade samhälle. Utbildning är ett viktigt verktyg för vidare studier och för framtida 

arbetsliv samt för att knyta sociala kontakter. En person i arbetslöshet, utan sysselsättning och 

med ett fåtal sociala kontakter får det svårare att integrera sig och känna sig delaktig med 

resten av samhället. Därför är det viktigt att få en bra ingång till skolan, både för människor i 

och utanför utsatta områden. Om en person är ny i landet och inte får den sociala kontakten 

som behövs kan det bli svårt att lära sig det nationella språket och det kan också skapa hinder 

när det kommer till integration, tillhörighet och delaktighet.  

                                                
1 The organisation for Economic Co-operation and development. 
 
2 Rektor i Örebro Kommun, telefonsamtal den 20 april 2018. 
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1.1. Syfte och frågeställning 

1.1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera högstadieelevers upplevda känsla av politisk 

delaktighet, attityd till integration samt känsla av tillhörighet till staten och sitt samhälle3. Vi 

vill undersöka om omfördelningen4 av Vivallaskolans elever under höstterminen 2017 har 

gett en effekt på elevernas upplevda attityd och känslor. I studien vill vi även jämföra 

Vivallaskolans elever med de elever som även gått årskurs sex på skolan som Vivallaskolans 

elever flyttar till. Den tredje gruppen som jämförs är elever som år 2010 besvarat enkäten 

“Du och samhället”, enkäten har samma frågor som vi använder oss av i vår studie. Studien 

ämnar därmed att studera tre analysgrupper. 

1.1.2. Frågeställning 

Hur skiljer sig den upplevda känslan av politisk delaktighet, attityd till integration samt 

känsla av tillhörighet till staten och sitt samhälle mellan elever som under årskurs sex och sju 

gått på den anvisade skolan, elever från Vivallaskolan som började årskurs sju på en anvisad 

skola samt elever som gick årskurs sju på Vivallas högstadium? 

 

Studiens tillvägagångssätt är att använda tre index för att studera skillnaden mellan de tre 

analysgrupperna. Indexen är känsla av politisk delaktighet, attityd till integration samt känsla 

av tillhörighet till staten och sitt samhälle. Frågeställningen vill därmed besvara hur 

skillnaden ser ut mellan analysgrupperna i respektive index.  

1.2. Hypotes 

Vår hypotes är att eleverna som gick årskurs sex på den anvisade skolan har en mer positiv 

känsla av politisk delaktighet, attityd till integration samt känsla av tillhörighet till staten och 

sitt samhälle än de elever som anvisats till en högstadieskola och tidigare gått årskurs sex på 

Vivallaskolan samt de som har gått årskurs sju på Vivallas högstadium. Vidare tror vi att de 

som anvisats till en högstadieskola och tidigare gått årskurs sex på Vivallaskolan har en mer 

                                                
3 Betydelsen av “sitt samhälle” är kommunen där eleverna bor. 
4 Med omfördelade elever menar vi elever som gått årskurs sex på Vivallaskolan under 

läsåret 2016 och sedan anvisats till Engelbrektsskolan eller Gumaeliusskolan inför 

höstterminen 2017.  
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positiv känsla av politisk delaktighet, attityd till integration samt känsla av tillhörighet till 

staten och sitt samhälle jämfört med de som gick årskurs sju på Vivallas högstadium. 

Figur 1: hypotes 

1.3. Disposition 

Vår studie är indelad i sju övergripande rubriker. Rubrik nummer ett benämns som inledning 

och innefattar studiens introducerande delar som ger studien dess inriktning. Den andra 

rubriken handlar om det teoretiska ramverket, här ser vi över betydelsen av begrepp som är 

relevanta för studien samt en del av den tidigare forskning som har utförts inom integration 

och omfördelning av elever i skolor. Under nästa rubrik beskrivs de metoder som används för 

att kunna genomföra studien samt förklaringar om olika vägval vi har gjort och hur de 

kommer att påverka studien. Under den fjärde rubriken redovisas det resultat vi har kommit 

fram till genom vår empiriska undersökning, resultatet presenteras i olika underrubriker 

beroende på analysgrupp. Nästkommande rubrik innefattar en genomgående analys av vårt 

empiriska material, de olika delarna som är väsentliga för vår frågeställning analyseras under 

denna rubrik. I den sjätte rubriken presenterar vi slutsatserna av vår undersökning, den ger 

också en förklaring till hypotesen och om den stämmer överens med den bild som fanns 

innan undersökningen. Den sjunde och avslutande rubriken omfattar en diskussion om 

arbetet, här diskuterar vi också hur resultatet blev samt hur tillförlitlig vår undersökning är.  
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1. Tidigare forskning 

2.1.1. Segregering i skolan 

Ett resultat från studien “Förorten, skolan och ungdomskulturen” (Sernhede 2011), är att barn 

ur medelklassen och som bor i innerstaden ges en utbildning som ger dem potentialen att 

möta samhällets krav inom saker som entreprenörskap och kreativitet. Skolorna i förorten får 

istället uppgiften att utbilda eleverna till att acceptera sin “marginalitet och underordning”, 

det vill säga att eleverna i förorten får en utbildning som gör dem strukturellt underordnade 

eleverna i innerstaden. Studiens resultat är att de kommunala grundskolorna som ligger i 

segregerade förorter inte ger eleverna likadana förutsättningar som skolor på andra platser där 

segregationen inte är lika stor. Det finns samhälleliga processer utanför skolans värld som ger 

barnen en känsla av att vara “andra klassens medborgare”. Skolan måste först förstå eleverna 

och därefter skapa en bättre utgångspunkt för hur arbetet i skolan ska se ut (Sernhede 2011, 

ss. 203-206, 209). 

 

Segregation är ett samhälleligt problem som skapar utanförskap (Brottsförebyggande rådet 

2011). Etnisk segregation påverkar elever när de ska välja skola. Om en skola får rykte som 

“invandrarskola” riskerar den både elevflykt och svårigheter vid rekrytering av lärare 

(Lunneblad & Sernhede 2011, ss. 36-37). Elever som går i skolor som är avvikande, 

exempelvis på grund av etnisk segregering, har en större chans att få en sämre skolgång än 

elever som inte är segregerade. Elever som är segregerade tenderar att stanna kvar i sin skola, 

samtidigt har de som är integrerade i samhället en större tendens att byta skola om de anser 

att skolan är dålig, något som resulterar i att skolan får mindre resurser eftersom elever 

lämnar skolan (Gustafsson 2011, s 123). Personer som har en annan kultur än den i landet de 

emigrerat till kan få en svårighet i att förstå skolsystemet i landet. Det kan resultera i att 

elevernas föräldrar inte gör det bästa valet när det kommer till vilken skola deras barn ska gå i 

(Wegmann 2014, s. 137). Människan är under hela sitt liv upptagen med lärande och genom 

dessa processer tvingas människor att förhålla sig till omvärlden. För att hantera omvärlden 

kan gemenskap skapas utifrån individers tillhörighet till andra människor. I samhället finns 

strukturer som skapar gemenskap, exempelvis mellan de som bor i ett utsatt område eller 

talar svenska med brytning (Sernhede 2011, ss. 186-188).   
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2.1.2. Integration 

Runfors skriver i rapporten “Kunskap för integration - om makt i skola och utbildning i 

mångfaldens Sverige” (2004, s. 37) att integration underförstått handlar om att vara en del av 

“den nationella ordningen”. Integration sker till viss del i grundskolan, detta då skolan har 

strukturer som redan finns i samhället. Skolan kan lära barn hur strukturerna i samhället ser ut 

samt hur strukturerna kan brukas, förverkligas, återskapas och omskapas (Runfors 2004, s. 

30). Runfors skriver även om Olsson Horts två idealbilder av integration inom skolan. 

Integration kan ses som “utjämning”: trots att skolan ska vara likvärdig för alla så ska 

elevernas olikheter kompenseras, detta görs genom att utjämna skillnaderna mellan dem. 

Integration kan även stå för “blandning”, att integration i det här fallet skapas genom att 

blanda elever. Genom att blanda elever skapas en mångfald vilket kan leda till en 

framgångsrik integreringsprocess (Runfors 2004, s. 38-39, 43-44). 

 

I Diaz avhandling om invandrares integration i Sverige studerar han respondenternas nivå av 

integration i en skala med tre olika nivåer (Diaz 1993, ss. 132-134). Om en respondent inte 

har något som helst svenskt nätverk får den noll poäng på skalan och hamnar på nivå ett som 

“socialt marginaliserad”. Om respondenten har kontakt med en till tre svenskar i sitt sociala 

nätverk anses den ha en svag kontakt med svenskar och blir därför placerad på nivå två, 

“lägre nivå av integration”.  Den sista nivån är att respondenten har en “högre nivå av 

integration” och för att nå den nivån av integration ska respondenten ha fyra eller fler 

svenskar i sitt sociala nätverk. Ett samhälle anses vara integrerat när dess befolkning är 

jämlika. I integrationspolitiska maktutredningens rapport (2004, s. 161) om kategorisering 

och integration i Sverige, finns det en föreställning bland respondenterna att integrering har 

uppnåtts när en individ kan det svenska språket samt delar de svenska lagarna, värderingarna 

och livsstilen. Samtidigt är regeringens mål med den svenska integrationspolitiken är att alla, 

oberoende av etnicitet eller kulturell bakgrund ska ha lika möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter (Regeringskansliet 2017). 

2.1.3. Identifiering 

I Ambroses avhandling (2016) om det fria skolvalet intervjuas tonåriga elever i en 

invandrartät förort. Alla de som blev intervjuade i studien kände att platsen de bor på 

identifierade dem. En stark identifikation till en plats kan leda till att man antingen känner att 

man tillhör något eller att man är isolerad från något i samhället. Den sociala grupp som man 
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kategoriseras i, exempelvis som “invandrare” eller “förortsbarn”, kan resultera i att man vill 

byta skola (Ambrose 2016, s. 118, 120). Studier visar att segregation inom skolan har skett på 

grund av segregering i bostadsområden. Hur eleverna i den invandrartäta förorten ser sig 

själva påverkar deras val av skola. Eleverna jämför sig med de elever som går på skolor i 

orter med större finansiella medel och genom det förringar dem sig själva. Det är något som 

skapar gränser för eleverna när det kommer till att eventuellt vilja byta skola. Olika grupper 

av människor uppfattas olika, dessa uppfattningar utformar gränser för vart en person anses 

höra hemma. Gränserna producerar föreställningar om vem som kan anses vara “invandrare” 

och vem som kan anses vara “svensk” (Ambrose 2016, ss. 36, 120-121, 124).  

2.2. Teori 

2.2.1. Individens delaktighet i samhället  

Individ som begrepp betraktas ofta som en enskild människa men Heywoods (1999, s. 27) 

grundtanke om individen handlar om något större. Först och främst visar det hur individen är 

en självständig enhet och är oberoende av andra, man agerar helst efter sitt eget tycke hellre 

än viljan att vara del av en större social grupp. Ett annat antagande visar att individen inte 

bara är självständig utan också tydligt avgränsad från andra, att de besitter en unikhet. Det 

finns något personligt och speciellt med varje människa (Heywood 1999, s. 27). Samhället 

bör ses som en samling av individer, det hjälper en att förstå människor och deras 

personlighet samt att kunna bedöma dem utifrån deras färdigheter och talanger. Ett tredje 

antagande i att beskriva individer är förstå deras koppling till universalism, vilket innebär att 

alla människor runt om i världen delar en del grundläggande karaktärsdrag. Vikten av 

individualism är ett av de viktigaste fundamenten i Västerländsk kultur. Ordet individualism 

har använts sedan 1600-talet men det är först på senare tid som det har blivit sedvanligt och 

det tas numera allt oftare för givet (Heywood 1999, s. 27). 

 

Ett samhälle innefattar en samling av människor som är samlade på samma territoriella yta, 

detta betyder dock inte att alla grupper av människor är en del av samhället (Heywood 1999, 

s. 40). Föreställningen om ett samhälle kännetecknas av en social struktur som innebär att 

människor interagerar med varandra och har ett liknande samhällsmönster. För att ett 

samhälle ska bildas behövs det dessutom en ömsesidig uppfattning av verkligheten och att 

man är villig att samarbeta med varandra. Heywood (1999, s. 40) ger exempel på hur 

stridande folkgrupper inte blir en del av samhället även fast de geografiskt bor nära en 
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samling av människor. Grupperna anses inte som en del av samhället eftersom de inte 

regelbundet interagerar och samspelar med resterande samling av människor. 

 

Vid diskussioner om politisk teori används begreppet “det civila samhället” för att 

känneteckna specifika betydelser inom samhället. Den grundläggande tanken med ett civilt 

samhälle avser en politisk gemenskap som har ett konstruerat lagsystem och ett gemensamt 

intresse för lojalitet till en stat. I ett tidigt skede av politiskt skapande tyckte filosofer att ett 

sådant samhälle var grunden för ett civiliserat liv. I mer modern tid finns det dock tendenser 

på att det skapas en politisk skillnad mellan samhället och staten. Samhällen skapas av 

privata medborgare utanför staten och blir till autonoma förbund och grupper. Nu för tiden 

dras allt mer uppmärksamhet till hur sociala indelningar skapar klyftor i samhället som 

grundar sig av människors sociala klass, kön, etnicitet, religion, nationalitet och språk. 

Genom att förstå dessa uppdelningar blir det också enklare att förstå hur politik bör 

konstrueras (Heywood 1999, ss. 40-41).  

2.2.2. Integration 

Det finns enligt Westin (1999, ss. 53-58) tre innebörder av begreppet integration. Den första 

innebörden av integration är att det är sammanhållningen mellan helheten (staten) och dess 

olika delar (individer och grupper). Det finns två tolkningar av denna sammanhållning. En 

tolkning är att sammanhållning står för att alla invånare i ett samhälle strukturerar sina liv 

utefter kollektiva normer, värden och föreställningar. En av de platser som är mest betydande 

när det kommer till att föra vidare dessa normer, värden och föreställningar är skolan. Den 

andra tolkningen av sammanhållning fokuserar på att det är det sociala systemet själv, inte 

dess olika delar i form av individer och grupper, som är det “integrerade”. För att vara en del 

av integrationen ska man därigenom vara en del av det sociala systemet. 

 

Den andra innebörden av integration är att man är integrerad om man är delaktig i samhället. 

Det finns enligt den innebörden inget krav på att dela samhällets normer i form av 

värderingar och sätt att leva utan vikten ligger på att vara en del av samhällets olika områden 

som exempelvis skolsystemet, föreningslivet och det politiska systemet. Om en person inte 

får möjlighet att gå i skolan är den därmed inte integrerad. Westins tredje innebörd av 

integration är att integration är den process som gör minoriteter till en del av samhället, 

processen består av att på olika sätt delta i samhället. De viktigaste delarna i 

integrationsprocessen är ekonomisk-, boende-, politisk- och social integration. För att klassas 
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som integrerad ska individer ha likvärdiga möjligheter på arbetsmarknaden, kunna tala med 

människor över de etiska och kulturella gränserna, rösta i allmänna val samt bo på en plats 

som inte är segregerad. Westin anser att integration är ett begrepp som är otydligt och han 

tycker att det borde ersättas med ett mer tydligt begrepp. Ett begrepp han anser passar är 

“etablering i samhället”, detta då integration är något som sker i samhället och därför är 

observerbart. (Westin 1999, ss. 53-58). 

2.2.3. Tillhörighet till samhället 

Att uppleva sig utesluten från ett samhälle är något som kan uppfattas på olika sätt för olika 

människor. Personer kan känna sig uteslutna från ett samhälle om de är fattigare än 

samhällets medelklass, likaså kan rika personer känna sig uteslutna om deras etnicitet inte 

överensstämmer med normen. Personer kan därigenom bli uteslutna från samhället på grund 

av samhälleliga krafter som de själva inte kan råda över, för att förhindra en sådan uteslutning 

blir i många fall “integration” ett vanligt mål för policys (Donnison 1998, ss. 3-5). Kampen 

för att alla i samhället ska vara likvärdiga kan ske på bekostnad av den individuella friheten. 

Människors förutsättningar i livet är individuella, för att alla ska få likvärdiga förutsättningar 

kan det krävas att vissa personer får tillgång till hjälpmedel som andra inte får (Heywood 

1999, ss. 294-295). Integration kan ses som att tillhöra olika delar av samhällets helhet, 

genom att vara en del av helheten har man också en skyldighet att forma den. Integrering ger 

alla rätten att delta i samhället och vara del av gemenskapen. Hotet mot samhällets 

gemenskap är segregering, något som innebär att vissa delar stängs ute från att inkluderas i 

samhällets helhet (Emanuelsson 2004, s. 105). Emanuelsson redogör för att skolor kan 

kategorisera elever som anses skilja sig från normen och behöver integreras, denna 

kategorisering leder till att elever definieras som en del av en avvikande grupp. Risken finns 

att eleverna fortsatt kommer ses som en del av den avvikande gruppen även efter de har blivit 

integrerade (Emanuelsson 2004, s. 111). 

2.3. Reflektioner om teorin 

Den politiska teorin som redovisas av Heywood handlar om hur individer kan ses som en 

självständig enhet och är oberoende av andra. Individualism är ett viktigt fundament i den 

västerländska kulturen och har på senare tid blivit mer sedvanligt och tas numera allt oftare 

för givet. Sverige är en del av den västerländska kulturen. Den västerländska föreställningen 

om ett samhälle kännetecknas av en social struktur som innebär att människor interagerar 
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med varandra och att det finns ett liknande samhällsmönster. Denna teoretiska information 

kommer hjälpa oss att förstå analysgruppernas känsla av politisk delaktighet och att elever 

som tidigare gått i en segregerad skola kan ha andra åsikter om individualism än det 

västerländska perspektivet. Analysgrupperna kan ha olika inställningar till det politiska 

deltagandet baserat på vilken skola de tidigare gått på och om den skolan varit västerländsk 

integrerad. Ett samhälle bildas genom en ömsesidig uppfattning av verkligheten och att man 

är villig att samarbeta med varandra. Det kan anses att vissa grupper av människor inte är 

delaktiga i samhället eftersom de inte regelbundet interagerar och samspelar med resterande 

samling av människor. Denna information kan hjälpa oss att analysera om det finns mindre 

känsla av politisk delaktighet hos vissa elever och högre hos andra baserat på vilken skola 

eleverna har gått i årskurs sex och sju. Nu för tiden dras allt mer uppmärksamhet till hur 

sociala indelningar skapar klyftor i samhället, detta kan hämma det politiska deltagandet. 

Genom att förstå sociala uppdelningar blir det enklare att förstå hur en lyckad politisk 

delaktighet skapas.  

 

Westins (1999) tre innebörder av integration hjälper oss när vi ska mäta olika attityder till 

integration. Integration kan enligt Westin betyda sammanhållningen mellan stat och individ 

eller olika former av delaktighet i samhället, han anser dock att begreppet är otydligt och bör 

ersättas med “etablering i samhället”. Med hjälp av Westins innebörder kan vi mäta vilken 

attityd eleverna har till individers integrering i samhället. Har eleverna exempelvis en positiv 

attityd till att människor från andra länder välkomnas till Sverige och tillåts att etablera sig i 

samhället? Om eleverna tycker att det är positivt kan man förmoda att de har en positiv 

attityd till integration, om inte kan man förmoda att de har en negativ attityd till frågan.  

 

Tillhörighet är viktigt för förhållandet mellan individen och samhället. Att sakna en 

tillhörighet till samhället kan göra att individen inte känner sig hemma där den bor. 

Tillhörighet är ett begrepp som ligger nära integration och om man är integrerad är man en 

del av gemenskapen. För att mäta graden av tillhörighet till staten och sitt samhälle kan man 

studera om individen känner sig hemma där den bor. Om en individ känner sig hemma i sitt 

land och i sin kommun kan man förmoda att den känner en tillhörighet till detsamma. 
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3. Metod 

3.1. Tillvägagångssätt och urval 

Vi vill göra en enkätundersökning i klasser som innehar elever vilka i årskurs sex gick på 

Vivallaskolan och som under årskurs sju blev omfördelade till andra skolor. Omfördelningen 

skedde under höstterminen 2017. Med resultatet från enkäterna vill vi studera vilka 

analysgrupper som har mest positiv respektive mest negativ; känsla av politisk delaktighet, 

attityd till integration samt känsla av tillhörighet till staten och sitt samhälle. Den första 

analysgruppen är elever som har gått på samma skola både före och efter omfördelningen. 

Analysgrupp två är de elever som till årskurs sju flyttats från Vivallaskolan till en omfördelad 

skola och analysgrupp tre är elever på Vivallas högstadium som år 2010 genomfört enkäten 

“Du och samhället”. I resterande del av uppsatsen kommer vi ha kortare benämningar för 

vardera analysgrupp, benämningarna följer nedan: 

 

Analysgrupp 1; elever som både årskurs sex och sju gått på den anvisade skolan: 

Permanenta elever 

Analysgrupp 2; elever som har omfördelats från Vivallaskolan till en anvisad skola: 

Omfördelade elever 

Analysgrupp 3; elever på Vivallaskolan som genomförde enkäten år 2010:  

Vivallaskolan 2010  

 

Anledningen till att vi har avgränsat vårt urval till årskurs sju är för att det är den enda 

åldersgrupp som fördelats från Vivallas högstadium till andra skolor. Klass åtta och nio går 

fortfarande kvar på Vivallaskolan. Det innebär att eleverna i årskurs sju har erfarenhet av en 

skolgång både i Vivallaskolan och i en omfördelad skola. Elevernas ålder, vilken är cirka 13 

till 14 år, anser vi vara en lagom ålder för att kunna genomföra en enkätundersökning. SCB 

rekommenderar att man inte gör enkätundersökningar på barn under 12 år (SCB 2015). 

Enkäten tar i genomsnitt cirka 10-15 minuter och genomförs i skolornas lokaler. Vi som leder 

undersökningen skriver ut frågorna i pappersformat och besöker sedan de aktuella klasserna. 

Enkäterna ges ut till alla elever i klassen för att ingen analysgrupp ska känna sig utpekad. Vi 

är båda två närvarande när vi besöker vardera klass, detta för att garantera att vi är noggranna 

samt att vi ger samma instruktioner till alla klasser. På grund av vår noggrannhet anser vi att 

enkätundersökningen får en god reliabilitet och tillförlitlighet (Ekengren & Hinnfors 2012, ss. 
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75-76). I vår enkätundersökning besvarar respondenterna, det vill säga eleverna, enkäten 

skriftligt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud et. al. 2017, ss. 239-240). En 

av frågorna kommer att besvara vilken skola eleven gick under årskurs sex och med hjälp av 

detta svar kommer det att synas vilka av eleverna som tidigare gick på Vivallaskolan samt 

vilka som sedan tidigare gått på den anvisade skolan. De enkätsvar som fångar in eleverna i 

permanenta samt omfördelade elever är de enkäter vi kommer att använda i vår studie. På 

detta sätt kan vi demonstrera om det finns en skillnad i elevernas svar beroende på vilken 

skola de tidigare gått i. Enkätsvar från elever som inte är permanenta eller omfördelade elever 

kommer att exkluderas från studien eftersom dessa inte är relevanta för den studie vi vill 

genomföra, därav kommer fler enkäter än det slutgiltiga urvalet att samlas in. Enkätfrågorna 

bifogas i bilaga 1. 

3.2. Material 

Vårt empiriska material kommer bygga på våra enkätundersökningar med högstadieelever. Vi 

gör en respondentundersökning på elever som går årskurs sju på kommunala skolor i Örebro 

kommun. Urvalet är nio klasser från årskurs sju på Gumaeliusskolan och Engelbrektskolan. 

Som insamlingsmetod kommer vi använda oss av en strukturerad frågeundersökning av typen 

enkätundersökning (Esaiasson et. al. 2017, ss. 239-240). Vi vill använda oss av en 

enkätundersökning då det ger tydligt strukturerade frågor som inte påverkas av tal. 

Enkätfrågorna vi kommer använda oss av kommer från studien “Du och samhället” och har 

förvalda svarsalternativ. Vi har valt ut de enkätfrågor som är mest relevanta i förhållande till 

vår frågeställning och teori (Bilaga 1). De frågor som används till vår studie kommer från 

avsnitten “inflytande i samhället”, “du och andra” samt “du och Sverige”. Frågorna är 

relevanta på grund av frågornas koppling till begreppet integration samt vår teori om 

integration. Vi har även diskuterat frågorna i samråd med vår handledare. Genom att 

frågornas konstruktion är relevant i relation till teorin får de en konstruktionsvaliditet 

(Halperin & Heath 2012, s. 233). Vi valde aktivt att inte använda oss av en 

intervjuundersökning, det vill säga att intervjua personer muntligt ansikte mot ansikte. På 

grund av att eleverna som är med i studien är i en ung ålder vill vi inte göra vår studie 

potentiellt integritetskänslig. Genom intervjuer blir det svårare att hålla respondenterna helt 

anonyma och en hundraprocentig anonymitet i intervjuer kan resultera i att det blir svårare att 

göra mer ingående analyser, därför ansåg vi att en enkätundersökning är mest passande i 

förhållande till vår studie och respondentgrupp. En svaghet med vårt material är att vi endast 
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har nio klasser att utgå från. Om vi hade haft ett större antal klasser hade vi haft en större 

generaliserbarhet, det är även svårare att dra slutsatser om man enbart har ett färre antal fall 

(Esaiasson et. al. 2017, ss. 158, 240, 267). 

 

Totalt 212 elever ur nio olika klasser i årskurs sju besvarade vår enkätundersökning. Det 

finns totalt fjorton klasser i årskurs sju på de två skolor vi har undersökt. 69 stycken av de 

212 eleverna faller inom vår grupp för permanenta och omfördelade elever. Av de 69 

eleverna hamnade 46 elever i analysgrupp ett för permanenta elever och 23 stycken i 

analysgrupp två för omfördelade elever. Analysgrupp tre, det vill säga Vivallaskolan 2010, 

har 62 elever. Totalt är 131 elever en del av vårt urval och behandlas i studien. 

3.3. Mått och variabler 

Enkäten som ges till eleverna påbörjas med tre bakgrundsfrågor. Fråga ett handlar om 

könstillhörighet, svarsalternativen är “tjej”, “kille” eller “annat”. Tanken med frågan var att 

vi vid behov ska kunna särskilja svaren mellan könen. Fråga två är vilken skola eleven gick 

på i årskurs sex, det vill säga läsåret som började höstterminen 2016. Svaret på den frågan gör 

att vi kan dela in eleverna i permanenta och omfördelade elever samt exkludera de elever som 

gick på en skola under årskurs sex som inte är en del av vårt urval. Fråga tre är vilken skola 

eleven går i nu, den frågan ställs för att vid behov kunna särskilja på de elever som går på 

Gumaelius- respektive Engelbrektsskolan. 

 

För att kunna analysera materialet från enkäterna är enkätfrågorna indelade i tre index. Ett 

index är värdet av olika variabler som man har lagt samman till en helhet (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen 2010, s. 449). Enkätfrågorna är våra variabler och utifrån de nio frågorna 

skapar vi våra tre index. Enkätfrågorna 4a, 4b, 4c samt 4d läggs samman till indexet “ känsla 

av politisk delaktighet”, fråga 4e, 4f samt 4g blir indexet “upplevd känsla av integration” och 

5a samt 5b blir indexet “upplevd känsla av tillhörighet med staten och sitt samhälle” (Bilaga 

1). I resterande del av uppsatsen kommer vi ha kortare benämningar för vardera index, 

benämningarna följer nedan: 

 

Index 1; upplevd känsla av politisk delaktighet: Delaktighet 

Index 2; attityd till integration: Integration 

Index 3; upplevd känsla av tillhörighet till staten och sitt samhälle: Tillhörighet 
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Varje enkätfråga har fyra svarsalternativ: “stämmer inte alls”, “stämmer inte så bra”, 

“stämmer ganska bra” samt “stämmer precis”. Ett mer positivt svar ger en högre poäng än 

vad ett negativt svar ger. Poängskalan är ett poäng för mest negativt svar, två poäng för 

negativt svar, tre poäng för positivt svar samt fyra poäng för mest positivt svar. Delaktighet 

innehåller fyra enkätfrågor och kan därmed ge minst fyra poäng och max 16 poäng per 

person, mittpunkten är tio poäng. Integration har tre frågor och kan ge minst tre poäng och 

max tolv poäng, mittpunkten är sju och en halv poäng. Eftersom mittpunkten i indexet 

integration inte är en hel poäng kan ingen elev hamna på mittpunkten. Tillhörighet har två 

frågor och kan ge minst två poäng och max åtta poäng, mittpunkten är fem poäng. Om 

elevens poängsumma5 är lägre än indexets mittpunkt ställer den sig negativ till indexet, om 

poängen är högre än mittpunkten ställer den sig positiv till indexet. Utifall elevens poäng är 

samma som mittpunkten är den varken mer eller mindre positiv eller negativ till indexet. 

3.4. Etiska överväganden 

Frågorna från enkäten “du och samhället” valdes ut för att vi ville garantera att våra 

enkätfrågor skulle vara etiskt granskade. Enkätfrågorna ur den enkäten har enligt Karlsson6 

granskats av etikprövningsnämnden och bedöms inte som etiskt problematiska att användas 

på vår valda undersökningspopulation. Det är viktigt för oss att varje elev garanteras 

anonymitet, därför är vi noggranna vid presentationen av enkäten att de inte ska skriva sina 

namn samt att enkäten är helt frivillig. 

  

                                                
5 En poängsumma är en elevs ihopsamlade poäng för vardera index.  
6 Martin Karlsson doktor i Statskunskap, uppsatshandledning, Örebro universitet den 16 maj 

2018. 
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3.5. Analysschema 

Tabell 1: analysschema 

Index/Analysgrupper Grupp 1: Elever i årskurs 

sju som alltid gått på den 

tilldelade skolan. 

Grupp 2: Elever i årskurs 

sju som har omfördelats 

till annan skola 

höstterminen 2017 

Grupp 3: Elever på 

Vivallaskolan som 

genomförde enkäten år 

2010 

Enkätfrågor 1-3: 

Basinformation 

Kön & antal 

Mellanstadieskola 

Högstadieskola 

Kön & antal 

Mellanstadieskola 

Högstadieskola 

Kön & antal 

Mellanstadieskola 

Högstadieskola 

Index 1. Upplevd känsla 

av politisk delaktighet. 

Enkätfrågor 4:a-d. 

Mätt på en skala av 4-16 

poäng.   

Typvärde 

Medelvärde 

Typvärde 

Medelvärde 

Typvärde 

Medelvärde 

Index 2. Upplevd attityd 

till integration. 

Enkätfrågor 4:e-g.  

Mätt på en skala av 3-12 

poäng. 

Typvärde 

Medelvärde 

Typvärde 

Medelvärde 

Typvärde 

Medelvärde 

Index 3. Upplevd känsla 

av tillhörighet med staten 

och sitt samhälle. 

Enkätfrågor 5:a-b. 

Mätt på en skala av 2-8 

poäng. 

Typvärde 

Medelvärde 

Typvärde 

Medelvärde 

Typvärde 

Medelvärde 

 

 

Under skapandet av analysschemat har vi med hjälp av våra tolv enkätfrågor och vår teori 

identifierat tre samhällsfenomen som blir våra index (Bilaga 1). Indexen kommer vara 

ledande när vi analyserar vårt resultat och är därför en viktig del i vår operationalisering. 

Operationalisering innebär att den teoretiska och empiriska delen binds samman i uppsatsen 

(Ekengren & Hinnfors 2012, ss. 73, 75). För att analysera fenomenen utifrån de permanenta 

och de omfördelade eleverna används tre basfrågor i enkätens början. Basfrågorna identifierar 

elevernas kön, vilken skola de gick i under årskurs sex och deras nuvarande skola. De nio 

återstående frågorna berör fenomen som fokuserar på elevernas känsla av politisk delaktighet, 

attityd till integration och tillhörighet till staten och sitt samhälle. Eftersom vår frågeställning 

behandlar de beskrivna fenomenen kommer analysschemat att användas för att analysera vårt 

empiriska material. Genom att strukturera analysschemat med kategorier i form av 

analysgrupper blir det enklare att kommunicera för läsaren vad det är vi eftersöker i vårt 

material (Ekengren & Hinnfors 2012, s. 73). Det vi eftersöker i vårt material är vilket 
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typvärde och medelvärde var analysgrupp har i vardera index, det vill säga vilket eller vilka 

som är de mest förekommande variabelvärdena samt vad som är medelvärdet för alla 

poängsummor (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 352) 

3.6. Analysmetoder 

Vi har valt att använda oss av en blandning av kvantitativ och komparativ metod för att 

studera resultatet från enkäterna. Vi har valt en blandning av dessa metoder eftersom det 

hjälper oss att undersöka olika delar i det empiriska materialet. Att använda sig av flera olika 

metoder kallas för triangulering och kan många gånger ge en mer komplett bild än om man 

bara använder sig av en metod. En mer komplett bild av ett resultat ger en större reliabilitet, 

det vill säga tillförlitlighet, till studien (Eliasson 2013, s. 31; Ekengren & Hinnfors 2012, s. 

75). Den kvantitativa metoden kommer att användas när den stora mängden data från 

enkätsvaren hämtas in och sammanställs (Halperin & Heath 2012, s. 222). Den kvantitativa 

metoden beskrivs som den bästa för att undersöka generalitet och komplexa fall men det finns 

också kritik då den kan anses förenklad och endast vara en “tunn” beskrivning av begrepp 

och teorier. Den komparativa metoden kommer ge oss möjligheten att jämföra den 

sammanställda datan med resultatet från den tidigare enkäten “Du och samhället”. En stark 

fördel med det är att vi då får en jämförelsepunkt som redan blivit bedömd och accepterad av 

forskare (Esaiasson et. al. 2017, s. 149). 

 

Vi uppskattar att det kommer samlas in stor mängd svar från enkäterna vi skickar ut och det 

är då användbart att använda programmet SPSS för att kunna sammanställa svaren. Med hjälp 

av SPSS kan vi på kort tid ta fram vilka av enkätens olika svarsalternativ som förekommer 

mest respektive minst, detta blir tidseffektivt och ger oss mer tid att analysera materialet 

(Esaiasson et. al. 2017, s. 199). Med SPSS kan vi jämföra likheter och skillnader i variationen 

mellan de tre olika analysgrupperna och därigenom undersöka hur faktorerna interagerar med 

varandra och vilken effekt det får på vårt resultat (Halperin & Heath 2012, s. 222). Från SPSS 

tar vi fram dessa resultat genom att göra ett independent-sample t-test. Ur t-testet får vi fram 

olika parametrar, de parametrar vi huvudsakligen kommer använda i denna uppsats är 

medelvärdesskillnaden i poängsumma mellan grupperna samt den statistiska signifikansen. 

Den statistiska signifikansen kan visa om skillnaderna vi kan se genom vår 

enkätundersökning kan avspegla andra förhållanden eller om skillnaden endast beror på 

slumpen. För att en skillnad ska anses statistiskt signifikant ska resultatet ligga under 0,05, 
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det vill säga att det är under 5% chans att skillnaden endast beror på slumpen. 

Medelvärdesskillnaden kommer visa hur stor skillnaden är i poängsummornas medelvärde 

mellan analysgrupperna. Från t-testet får vi även fram t-värdet, det visar om det finns en 

skillnad i svar mellan de studerade grupperna eller om deras svar är spretiga och överlappar 

varandra (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, ss. 183, 186, 206 & 207). 

 

När vi ska använda den komparativa analysen för att jämföra våra resultat mellan de 

permanenta och omfördelade eleverna samt eleverna ur analysgruppen Vivallaskolan 2010 

kommer fokus ligga på om skolbytet kan förklara eventuell skillnad mellan analysgrupperna. 

En komparativ metod kan användas för att förklara en hypotes, något som vi planerar att göra 

i vår studie (Halperin & Heath 2012, s. 203). Något som är negativt med vår jämförelse är att 

det finns en skillnad i tid mellan vår studie och den tidigare studien. Dock är både år 2010 

och 2018 valår, därför bör uppmärksamheten som lagts på politik i skolan vara rimligen lika 

mellan eleverna trots tidsskillnaden. 

3.7. Tillförlitlighet och räckvidd  

En god reliabilitet är viktigt för att uppsatsen ska bli trovärdig. En god reliabilitet tillsammans 

med god begreppsvaliditet kommer att ge uppsatsen en hög grad av resultatvaliditet. God 

resultatvaliditet skapas när vi använder oss av systematiska metoder och att vi mäter det vi 

påstår att vi mäter (Esaiasson et. al. 2012,  s. 56). För att definiera reliabilitet kan det 

beskrivas som frånvaron av slumpmässiga eller osystematiska fel. Denna metod kommer 

främst att användas när vi arbetar med dataprogrammet SPSS då det är viktigt att vi inte gör 

slarvfel under datainsamlingen med våra variabler och dess värden. Eftersom våra enkäter är 

skriftliga blir det fördelaktigt att skriva ett identifikationsnummer på varje enkät. Med hjälp 

av identifikationsnumret kan vi gå tillbaka till en specifik enkät om det skulle uppkomma 

något fel med vårt data och granska enkäten igen. Medan vi arbetar i SPSS finns alltid en 

exempel-enkät till hands för att vara säker på att vi mäter det vi vill mäta och att variablerna i 

SPSS överensstämmer med frågorna som finns i enkäten, med denna metod minskar risken 

för slump- och slarvfel under datainsamlingen (Esaiasson et. al. 2012,  s. 63). Genom att vara 

noggranna och använda oss av ett trovärdigt mätinstrument skapas det en högre reliabilitet till 

vårt resultat. Vi mäter elevers upplevda känsla eller attityd med en systematisk enkät som 

innehåller enkätfrågor som motsvarar våra index i SPSS. Till indexet om delaktighet ställs 

frågor som handlar om elevens upplevda känsla av möjlighet att säga sin åsikt i samhället 
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samt om de upplever att styrande institutioner är intresserade av deras livssituation. Indexet 

om integration handlar om elevernas attityd till integration och därför ställs frågor som bland 

annat behandlar elevens åsikt angående om kulturen blir rikare av att människor från andra 

länder flyttar till Sverige samt om Sverige borde välkomna människor som flytt undan 

problem i de länder de kommer ifrån. Indexet tillhörighet berör elevernas tillhörighet till 

staten och sitt samhälle och därför ställs det frågor om hur eleven känner sig hemma i Sverige 

som land och i kommun där den bor. Genom att använda sig av trovärdiga enkätfrågor som 

har koppling till våra index och det vi vill mäta blir reliabiliteten högre (Esaiasson et. al. 

2012, s. 63). Ett mått som används för att sammanfatta reliabilitet är Cronbachs Alfa och 

denna varierar mellan 0 till 1. Desto högre alfavärdet är ju större möjlighet finns det att anta 

att de olika delarna i indexet mäter samma begrepp, i detta fall begreppen delaktighet, 

integration och tillhörighet. En bra regel att komma ihåg är att alfa-värden som är större än 

0,7 motiverar en god mätbarhet (Esaiasson et. al. 2012,  s. 388). 

 

Vid studier som är kvantitativa finns det ett intresse att se om resultaten kan generaliseras, det 

vill säga appliceras på en annan situation eller en större population än den man har studerat 

(Bryman 2011, ss. 168-169). År 2013 lades Rosengårdsskolan i Malmö ner av samma 

anledning som Vivallaskolan i Örebro, det vill säga på grund av att skolan ansågs segregerad. 

Våra studieresultat skulle kunna användas för att studera nedläggningen av Rosengårdsskolan 

samt andra skolor som läggs ner på grund av segregering. Dock finns det en osäkerhet i att 

generalisera vårt resultat till Rosengårdsskolan då man måste ha i åtanke att nedläggningen 

skedde före flyktingkrisen år 2015, därför kan inställningen till människor som flyr till 

Sverige se annorlunda ut då mot nu. Det måste också vidtas försiktighet vid applicering av 

vårt resultat på andra skolnedläggningar. Vid en generalisering av resultat på annan 

population än den som varit en del av urvalet i studien kan det finnas en stor mängd faktorer 

som kan bidra till skillnader mellan populationerna (Bryman 2011, s. 169). 
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4. Resultat 

4.1. Analysschema 

Tabell 2: resultat av analysschemat 

Index/Analysgrupper Analysgrupp 1: Elever i 

årskurs sju som alltid gått 

på den tilldelade skolan. 

Analysgrupp 2: Elever i 

årskurs sju som har 

omfördelats till annan 

skola höstterminen 2017 

Analysgrupp 3: Elever på 

Vivallaskolan som 

genomförde enkäten år 

2010 

Enkätfrågor 1-3: 

Basinformation 

Tjejer: 21 st 

Killar: 25 st 

Totalt: 46 st 

 

Mellanstadieskola: 

Engelbrektsskolan 

Högstadieskola: 

Engelbrektskolan 

Tjejer: 14 st 

Killar: 9 st 

Totalt: 23 st 

 

Mellanstadieskola: 

Vivallaskolan 

Högstadieskola: 

Engelbrektskolan & 

Gumaeliusskolan 

Tjejer: Okänt 

Killar: Okänt 

Totalt: 62 st 

 

Mellanstadieskola: 

Okänt 

Högstadieskola: 

Vivallas högstadium 

Index 1. Upplevd känsla 

av politisk delaktighet. 

Enkätfrågor 4:a-d. 

Mätt på en skala av 4-16 

poäng.   

Typvärde: 11 poäng 

 

Medelvärde: 10,83 

poäng 

 

Typvärde: 8, 10, 11 & 

12 poäng 

 

Medelvärde: 11,41 

poäng 

Typvärde: 10 poäng 

 

Medelvärde: 9,98 poäng 

Index 2. Upplevd attityd 

till integration. 

Enkätfrågor 4:e-g.  

Mätt på en skala av 3-12 

poäng. 

Typvärde: 9 & 10 poäng 

 

Medelvärde: 9,05 poäng 

Typvärde: 12 poäng 

 

Medelvärde: 10,19 

poäng 

Typvärde: 9 poäng 

 

Medelvärde: 8,13 poäng 

Index 3. Upplevd känsla 

av tillhörighet med staten 

och sitt samhälle. 

Enkätfrågor 5:a-b. 

Mätt på en skala av 2-8 

poäng. 

Typvärde: 8 poäng 

 

Medelvärde: 7,3 poäng 

Typvärde: 8 poäng 

 

Medelvärde: 7 poäng 

Typvärde: 8 poäng 

 

Medelvärde: 6,83 poäng 
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4.2. Känsla av politiskt deltagande 

Tabell 3: Politisk delaktighet 

Index 1 - Politisk delaktighet 

 Analysgrupp 

Poäng 1 2 3 

4 (lägst) 0% 0% 0% 

5 2,50% 0% 0% 

6 0% 0% 2% 

7 0% 0% 0% 

8 2,50% 17,60% 12,20% 

9 15% 0% 14,30% 

10 20% 17,60% 46,90% 

11 30% 17,60% 14,30% 

12 15% 17,60% 4,10% 

13 5% 11,80% 2% 

14 10% 5,90% 4,10% 

15 0% 5,90% 0% 

16 (högst) 0% 5,90% 0% 

Medelvärde: 10,83 11,41 9,98 

4.2.1. Analysgrupp 1 - Permanenta elever 

En majoritet av de permanenta eleverna har fått över 10 poäng på det statistiska indexet, det 

vill säga att de har en positiv känsla av politisk delaktighet. 20% av eleverna har fått 10 

poäng och hamnat på mittpunkten7 i indexet och känner därmed varken en mer eller mindre 

politisk delaktighet. 2,5% av eleverna har fått 5 poäng och har därmed en låg känsla av 

politisk delaktighet. Den mest förekommande poängen som syns i indexet är 11 av 16 poäng 

möjliga, detta innebär att de allra flesta eleverna svarade att de har en hög känsla av politiskt 

deltagande. Gruppen av elever med 11 poäng är 30% av hela urvalet på 46 elever.  Även 9, 

10 och 12 poäng hade en hög svarsfrekvens och därför ser vi att en stor del av de resterande 

eleverna hamnar inom den gruppen. Resterande poängsummor har en lägre andel elever än de 

tidigare nämnda grupperna och hamnar på kanterna av det statistiska indexet. Dessa elever 

har antingen en liten känsla eller hög känsla av politisk delaktighet. Medelvärdet för de 

permanenta eleverna är 10,83 poäng. 

                                                
7 Mittpunkten illustreras med en gul färg i tabellerna 
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4.2.2. Analysgrupp 2 - Omfördelade elever 

Av de omfördelade eleverna har 17,6% av eleverna fått 8 poäng på det statistiska indexet, 

denna del av elever har därmed en negativ känsla av politisk delaktighet. Ytterligare 17,6% 

av eleverna har fått 10 poäng vilket betyder att de hamnar på mittpunkten och har varken en 

mer eller mindre positiv eller negativ känsla av politisk delaktighet. Resterande elever har fått 

över 10 poäng vilket innebär att de har en positiv känsla av politisk delaktighet. De mest 

förekommande poängen som syns i indexet är 8, 10, 11 och 12 poäng av 16 poäng möjliga. 

Detta innebär att det är en jämn fördelning över indexet och att de flesta eleverna svarade att 

de antingen har en negativ känsla eller positiv känsla när det kommer till utsträckningen av 

deras politiska deltagande. Elevgrupperna som hade 8, 10, 11 eller 12 poäng är 70,4 % av 

hela urvalet på 23 elever. Resterande elever angav 13 poäng eller mer, detta indikerar på att 

resterande elever upplever att de har en positiv känsla eller en helt positiv känsla av politisk 

delaktighet. Analysgruppens medelvärde är 11,41 poäng. 

4.2.3. Analysgrupp 3 - Vivallaskolan 2010 

28,5% av eleverna från analysgruppen Vivallaskolan 2010 har fått 9 poäng eller mindre på 

det statistiska indexet, det vill säga att de känner en negativ känsla av politisk delaktighet. 

46.9% av eleverna har fått 10 poäng och känner därmed varken en mer eller mindre politisk 

delaktighet. Resterande elever har fått 11 poäng eller mer vilket innebär att de har en positiv 

känsla till politiskt deltagande. Den mest förekommande poängen som syns i indexet är 10 av 

16 poäng, detta innebär att de eleverna känner att de varken känner mer eller mindre positiv 

känsla av politisk delaktighet. Elevgruppen med 10 poäng är 46,9% av urvalet på 62 elever. 

Även 9 och 11 poäng hade en hög svarsfrekvens och det kan tolkas som att många elever 

ligger nära mittpunkten på indexet vilket innebär att de varken känner mer eller mindre 

positiv känsla av politisk delaktighet. Resterande poängsummor har en lägre andel elever än 

de tidigare nämnda grupperna och hamnar på kanterna av det statistiska indexet. Dessa elever 

har antingen en liten känsla eller hög känsla av politisk delaktighet. Medelvärdet för eleverna 

från analysgruppen Vivallaskolan 2010 är 9,98 poäng. 
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4.3. Attityd till integration 

Tabell 4: attityd till integration 

Index 2 - Attityd till integration 

 Analysgrupp 

Poäng 1 2 3 

3 (lägst) 2,50% 0% 3,60% 

4 0% 0% 1,80% 

5 0% 0% 7,30% 

6 7,50% 4,80% 12,70% 

7 12,50% 0% 12,70% 

7,5 Mittpunkt 

8 7,50% 19% 16,40% 

9 25% 14,30% 20% 

10 22,50% 9,50% 9,10% 

11 15% 14,30% 5,50% 

12 (högst) 7,50% 38,10% 10,90% 

Medelvärde: 9,05 10,19 8,13 

4.3.1. Analysgrupp 1 - Permanenta elever 

Majoriteten av de permanenta eleverna har över 7,5 poäng på indexet och har därmed en 

positiv attityd till integration. 7,5% har 12 poäng vilket innebär att deras attityd till 

integration är helt positiv. De mest förekommande poängen som syns i indexet är 9 och 10 

poäng av 12 poäng möjliga vilket innebär att de flesta eleverna har en positiv attityd till 

integration. Dessa poängsummor motsvarar 25% respektive 22,5% och är tillsammans 47,5% 

av det totala urvalet på 46 elever. Poängsummorna 11 och 12 har också ett stort antal elever 

och är tillsammans 22,5 % av urvalet. 22,5% av eleverna har 7 poäng eller mindre på indexet 

och har därmed en negativ attityd till integration. Resterande poängsumma, det vill säga 8 

poäng, har 7,5% av eleverna och de har därmed en relativt positiv attityd till integration. 

Analysgruppens medelvärde är 9,05 poäng. 

4.3.2. Analysgrupp 2 - Omfördelade elever 

38,1% av de omfördelade eleverna har högsta möjliga poäng utifrån svarsalternativen kopplat 

till vårt index om integration, det innebär att de har en helt positiv attityd till integration. 

95,2% av eleverna har över 7,5 poäng på indexet vilket innebär att en stor majoritet har en 
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positiv attityd till integration. Den mest förekommande poängen som syns i indexet är 

därmed 12 av 12 poäng möjliga och motsvarar lite mer än en tredjedel med 38,1% av det 

totala urvalet på 23 elever, detta innebär att en stor del av eleverna har en helt positiv attityd 

till integration. 4,8% av eleverna hamnar i poängsumma 6 och det innebär att de har en 

negativ attityd till integration. Medelvärdet för de omfördelade eleverna är 10,19 poäng. 

4.3.3. Analysgrupp 3 - Vivallaskolan 2010 

61,9% av eleverna från analysgruppen Vivallaskolan 2010 har fått 8 poäng eller mer och har 

därmed en positiv attityd till integration. 10,9% har 12 poäng vilket innebär att deras attityd 

till integration är helt positiv. Den mest förekommande poängsumman är 9 av 12 poäng 

möjliga med 20%, därefter är poängsumman 8 mest förekommande med 16,4%. 

Poängsumma 6 och 7 har 25,4% och de ligger därmed under mittpunkten på 7,5 poäng och 

har till följd av det en negativ attityd till integration. Resterande poängsummor är utspridda 

på indexet och har under 10% vardera. Medelvärdet för eleverna från Vivallaskolan 2010 är 

8,13 poäng. 

4.4. Känsla av tillhörighet till staten och sitt samhälle 

Tabell 5: känsla av tillhörighet till staten och sitt samhälle 

Index 3 - Staten och sitt samhälle 

 Analysgrupp 

Poäng 1 2 3 

2 (lägst) 0% 0% 0% 

3 0% 0% 1,90% 

4 0% 0% 5,60% 

5 2,30% 9,10% 9,30% 

6 16,30% 22,70% 25,90% 

7 30,20% 27,30% 5,60% 

8 (högst) 51,20% 40,90% 51,90% 

Medelvärde: 7,3 7 6,83 

4.4.1. Analysgrupp 1 - Permanenta elever 

Över hälften av de permanenta eleverna har en fullt positiv känsla till indexet om tillhörighet. 

Ingen av eleverna har under 5 poäng på indexet, därmed känner alla en positiv känsla av 

tillhörighet med staten och sitt samhälle. Den mest förekommande poängen i indexet är 8 av 
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8 poäng möjliga och det innebär att en majoritet av de permanenta eleverna är positiv till 

indexet om tillhörighet. Poängsumman som motsvarar 8 poäng innehar 51,2% av det totala 

urvalet på 46 elever. De övriga poängsummorna är 5, 6 och 7 vilket betyder att de övriga 

permanenta eleverna ställer sig positivt alternativt varken känner sig mer eller mindre positiv 

eller negativ till indexet om tillhörighet. De permanenta elevernas medelvärde är 7,3. 

4.4.2. Analysgrupp 2 - Omfördelade elever 

40,9% av de omfördelade eleverna har en helt positiv känsla till indexet om tillhörighet. 

97,7% av eleverna har 6 poäng eller mer på indexet, därmed har en stor majoritet av eleverna 

en positiv känsla. Den poäng som är mest förekommande är 8 poäng av 8 möjliga vilket 

innebär att den största delen av eleverna har en helt positiv känsla av tillhörighet. Gruppen 

med 8 poäng motsvarar 40,9% av det totala urvalet på 23 elever. De övriga poängsummorna 

är 5, 6 och 7 vilket innebär att de övriga tillfrågade eleverna ställer sig positivt till indexet 

alternativt varken känner sig mer eller mindre positiv eller negativ till tillhörighet. 

Medelvärdet för de omfördelade eleverna är 7. 

4.4.3. Analysgrupp 3 - Vivallaskolan 2010 

51,9% av eleverna från analysgruppen Vivallaskolan 2010 har fått 8 poäng av 8 möjliga, 

därmed har mer än hälften av eleverna en helt positiv känsla av tillhörighet. En majoritet på 

83,4% har över 5 poäng och har därmed en positiv känsla av tillhörighet. 7,5% har under 5 

poäng vilket innebär att deras känsla är negativ. 9,3% har fått 5 poäng och känner sig därmed 

varken mer eller mindre negativ eller positiv. Den mest förekommande poängen är 8 poäng 

med 51,9%. Medelvärdet för Vivallaskolan 2010 är 6,83. 

4.5. Jämförelse i trovärdighet, medelvärde och signifikans 

För att bedöma om det empiriska resultatet vi har tagit fram med enkäterna är trovärdiga och 

har en god signifikans använder vi oss av programmet SPSS. Vi för in resultatet från de 

permanenta eleverna, omfördelade eleverna samt Vivallaskolan 2012 för att kunna jämföra 

dem med varandra i de tre indexen. Från jämförelsen får vi fram medelvärdet, t-värdet och 

signifikansen för vardera index. Eftersom varje index har olika poängskalor är medelvärdet 

inte jämförbart mellan indexen, därför har vi också tagit fram medelvärdesskillnadens andel 

av skalan i procent för att en jämförelse mellan indexen ska bli korrekt.  
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För att sammanfatta indexens reliabilitet använder vi resultatet från Cronbachs Alfa. Ett index 

med god mätbarhet ska ha ett värde över 0,7.   

 

Delaktighet    0,77 

Integration    0,71 

Tillhörighet    0,57 

 

Resultatet från Cronbachs Alfa visar att både delaktighet och integration motiverar för en god 

mätbarhet. Tillhörighet har ett värde under 0,7 och därför kan man inte motivera att den har 

en god mätbarhet. 

4.5.1. Jämförelse mellan permanenta och omfördelade elever 

Tabell 6: jämförelse mellan permanenta och omfördelade elever 

 Analysgrupp 1 Analysgrupp 2 

Medelvärdes

skillnad 

Medelvärdes- 

skillnadens 

andel av skalan T-värde Signifikans 

Index 1 10,83 11,41 0,58 4,83% 1,028 0,309 

Index 2 9,05 10,19 1,14 12,67% 2,216 0,031 

Index 3 7,3 7 0,3 5,00% −1,281 0,205 

 

Permanenta elever har ett medelvärde på 10,83 och de omfördelade eleverna har medelvärdet 

11,41 på indexet för delaktighet. Signifikansen för medelvärdesskillnaden på indexet om 

delaktighet mellan de permanenta och omfördelade eleverna är 0,309 vilket betyder att 

sannolikheten att medelvärdesskillnaden skulle uppstå slumpmässigt är 30,9%. För att 

signifikansen ska vara trovärdig ska den vara mindre än 0,05 det vill säga ha mer än 95% 

sannolikhet. Medelvärdesskillnaden för delaktighet är därmed så osäker att vi inte med 

säkerhet kan lita på om det motsvarar någon verklig skillnad mellan grupperna.  

 

I indexet om integration har permanenta elever ett medelvärde på 9,05 och omfördelade 

elever medelvärdet 10,19. Det innebär att skillnaden mellan grupperna permanenta och 

omfördelade elever är 1,14 och att det därmed finns en märkbar skillnad mellan grupperna. 

Signifikansen är även under 0,05 och därmed är medelvärdesskillnaden hög och vi kan med 

95% sannolikhet anta att skillnaden i medelvärde återfinns i hela den studerade populationen. 
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I indexet om tillhörighet har de permanenta eleverna värdet 7,3 och de omfördelade eleverna 

ett värde på 7. Signifikansen är 0,205 vilket betyder att det är 20,5% sannolikhet att en 

motsvarande medelvärdesskillnad skulle uppstå slumpmässigt. För att signifikansen ska vara 

trovärdig ska den vara lägre än 0,05, det vill säga 95% signifikans. Att signifikansen är högre 

än 0,05 gör att medelvärdesskillnaden för tillhörighet är så osäker att vi inte med säkerhet kan 

lita på om det motsvarar någon verklig skillnad mellan grupperna. 

4.5.2. Jämförelse mellan omfördelade elever och Vivalla 2010 

Tabell 7: jämförelse mellan omfördelade elever och Vivalla 2010 

 Analysgrupp 2 Analysgrupp 3 

Medelvärdes

skillnad 

Medelvärdes- 

skillnadens 

andel av skalan T-värde Signifikans 

Index 1 11,41 9,98 1,43 11,92% 2,944 0,005 

Index 2 10,19 8,13 2,06 22,89% 3,65 0 

Index 3 7 6,83 0,17 2,83% 0,506 0,614 

 

I indexet om delaktighet har de omfördelade eleverna medelvärdet 11,41 och Vivallaskolan 

2010 medelvärdet 9,98. Medelvärdesskillnanden blir därför 1,43 vilket innebär att det finns 

en märkbar skillnad och effekt mellan analysgrupperna. Signifikansen är även under 0,05 och 

därmed är medelvärdesskillnaden mer än 95% signifikant, den är nära 0 vilket innebär att den 

har hög trovärdighet. 

 

I indexet om integration har de omfördelade eleverna medelvärdet 10,19 och eleverna från 

Vivallaskolan medelvärdet 8,13. Medelvärdesskillnanden blir därför 2,06 vilket innebär att 

det finns en märkbar skillnad och effekt mellan analysgrupperna. Signifikansen är även under 

0,05 och därmed har medelvärdesskillnaden mer än 95% signifikant, den är nära 0 vilket 

innebär att den har hög trovärdighet.  

 

I indexet om tillhörighet har de omfördelade eleverna ett medelvärde på 7 och eleverna från 

Vivallaskolan 2010 ett medelvärde på 6,83. Signifikansen är 0,614 vilket betyder att det är 

61,4% sannolikhet att en motsvarande medelvärdesskillnad skulle uppstå slumpmässigt. För 

att en medelvärdesskillnad ska vara signifikant ska den vara mer än 95% signifikant. 

Signifikansen gör att medelvärdesskillnaden för tillhörighet är så osäker att vi inte med 

säkerhet kan lita på om det motsvarar någon verklig skillnad mellan grupperna 
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5. Analys 

I analysen kommer våra tre index analyseras under en varsin rubrik. 

5.1. Upplevd känsla av politisk delaktighet 

Vid analysering av resultatet mellan de permanenta och omfördelade eleverna ser vi att det 

inte finns någon stor skillnad mellan grupperna. Signifikansen är 0,309 och det är därför 

30,9% sannolikhet att en motsvarande medelvärdesskillnad skulle uppstå slumpmässigt. 

Skillnaden är låg för att analysgrupperna har svarat för lika, därför har resultatet inte hög 

trovärdighet om man ska generalisera resultatet till en större grupp. Om en annan kommun 

skulle göra en liknande undersökning med indexet om delaktighet skulle de troligtvis komma 

fram till samma resultat; att det inte finns någon skillnad mellan de permanenta och 

omfördelade eleverna i detta tidiga stadie av en omfördelning. Medelvärdesskillnaden mellan 

grupperna är 0,58 och är därmed inte så stor. Anledningen till att medelvärdesskillnaden inte 

är så stor kan bero på att eleverna inte har gått sådan lång tid på den nya skolan då 

omfördelningen skedde under hösten 2017, förändringar kan ta lång tid innan det ger en 

synlig påverkan. Medelvärdet för de permanenta eleverna är 10,83 och för de omfördelade 

eleverna 11,41. Hade indexet om delaktighet haft en god signifikans hade medelvärdet 

inneburit att de omfördelade eleverna haft en generellt högre känsla av politisk delaktighet än 

de permanenta eleverna. 

 

När de omfördelade eleverna och eleverna från analysgruppen Vivallaskolan 2010 analyseras 

ser vi att det finns en skillnad mellan grupperna. Signifikansen är 0,005 vilket betyder att det 

med 99,5% sannolikhet går att generalisera resultatet till en större grupp. Den goda 

signifikansen innebär att eleverna inom analysgrupperna har svarat på samma sätt och svaren 

skiljer sig mot den andra analysgruppen. Omfördelade elever har ett medelvärde på 11,41 och 

elever från Vivallaskolan 2010 har ett medelvärde på 9,98. Medelvärdesskillnaden är 1,43 

och det finns därmed en skillnad mellan grupperna. Resultatet antyder att vi kan förvänta oss 

positiva effekter från en omfördelning av elever när det kommer till deras känsla av politisk 

delaktighet. Skillnaden mellan analysgrupperna kan bero på att elever från Vivallaskolan 

2010 inte känner sig lika politiskt delaktiga eftersom skolan anses segregerad mot resten av 

samhället. Gustafsson (2011) anser att segregation i skolor leder till att elever får en sämre 

skolgång. Skolor lär elever om hur det politiska systemet ser ut, detta kan försummas i skolor 

där segregationen är stor. Sådant kan leda till att eleverna får en mindre kunskap om den 
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svenska politiken och hur de själva kan delta i den än elever på skolor med högre grad av 

integration. 

 

Nedläggningen av Vivallas högstadieskola genomfördes bland annat för att öka integrationen 

och på så sätt höja skolresultatet. Det kan finnas olika föreställningar om hur samhällets 

struktur ser ut i en segregerad skola respektive i integrerade skolor. Heywood (1999) 

beskriver individualism som väldigt centralt i den västerländska föreställningen, vilken 

kännetecknas av en social struktur där människor interagerar med varandra samt lever efter 

liknande samhällsmönster. Den västerländska föreställningen kan krocka med uppfattningen 

som råder på en segregerad skola då det kan finnas en annan typ av kultur där. Möjliga 

orsaker till en negativ känsla av politisk delaktighet är att elever på den segregerade skolan 

inte vill eller får möjlighet att vara en del av den kultur och politik som utövas i Sverige. 

Människor kan behöva en liknande uppfattning av verkligheten och vara delaktiga i samhället 

för att kunna uppnå en känsla av delaktighet (Heywood 1999). Därmed finns det flera 

faktorer som påverkar hur känslan av politisk delaktighet kan förändras genom ett skolbyte 

och integrering av elever.  

5.2. Upplevd attityd till integration 

I indexet om attityd till integration har den statistiska jämförelsen mellan analysgrupperna en 

god signifikans. Det finns därmed en skillnad mellan de jämförda analysgrupperna och 

resultatet kan med god trovärdighet generaliseras på en större population. I jämförelsen 

mellan de permanenta och omfördelade eleverna är signifikansen 0,031 vilket innebär att det 

är 96,9% sannolikhet att det går att generalisera resultatet till en större grupp. Mellan de 

omfördelade eleverna och elever från Vivallaskolan 2010 är signifikansen 0 och resultatet har 

därför 100% statistisk signifikans. De permanenta eleverna har medelvärdet 9,05 och 

omfördelade elever har medelvärdet 10,19. De permanenta eleverna har därmed enligt 

enkätundersökningen en mer negativ attityd till integration än de omfördelade eleverna. 

Medelvärdesskillnaden mellan permanenta elever och omfördelade elever är 1,14 poäng. 

Resultatet antyder att vi kan förvänta oss positiva effekter från en omfördelning av elever när 

det kommer till deras attityd till integration i andra sammanhang än det vi studerat. Eleverna 

från Vivallaskolan 2010 hade medelvärdet 8,13 och därmed ett lägre medelvärde än de andra 

två grupperna, det innebär att de eleverna har en mer negativ attityd till integration än de 

andra elevgrupperna. Runfors (2004) rapporterar i sin utredning om integration och kunskap 
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att integrering till viss del sker i grundskolan. Integration, menar Runfors, kan stå för 

“blandning”. I detta fall att integration skapas genom att blanda elever. De omfördelade 

eleverna har flyttat från en segregerad skola till en anvisad skola och har därmed fått blandas 

med andra, samtidigt har den gruppen av elever det högsta medelvärdet och därmed den mest 

positiva attityden till integration. I detta fall är det dock intressant att ifrågasätta varför de 

permanenta och omfördelade eleverna inte har ett mer liknande resultat, detta då grupperna 

har blandats. Eleverna från Vivalla skolan 2010 har inte blandats med andra elever och har 

samtidigt det lägsta medelvärdet av grupperna. 

  

Enligt Westin (1999) står integration för sammanhållningen mellan helheten och dess olika 

delar, en tolkning av detta är att invånarna i ett samhälle strukturerar sina liv utefter 

kollektiva normer, värden och föreställningar. Eleverna kan ses som delarna i skolans helhet 

och att de strukturerar sina liv och föreställningar utifrån vad majoriteten i skolan anser. Att 

gå på en skola som anses mer integrerad i det svenska samhället kan resultera i att elevernas 

föreställning om Sverige ser annorlunda ut än för elever som går på en mer segregerad skola. 

Permanenta och omfördelade elever har båda ett medelvärde som ligger högre än 1,5 poäng 

över indexets mittpunkt på 7,5 poäng. Eleverna från Vivallaskolan 2010 har en medelpoäng 

på 8,13 och är därmed endast 0,63 poäng från indexets mittpunkt, därför är de betydligt 

närmre en negativ attityd till integration än de övriga grupperna. Samtidigt är skillnaden 

mellan permanenta elever och eleverna från Vivallaskolan 2010 mindre än mellan de 

permanenta och omfördelade eleverna. Det innebär att de permanenta eleverna är mer lika 

eleverna från Vivallaskolan 2010 i attityd till integration än de omfördelade eleverna. Vi kan 

därmed anta att de omfördelade eleverna har en mer positiv föreställning om Sverige än de 

andra grupperna eftersom medelvärdet för de omfördelade eleverna är högre. En anledning 

till resultatet kan vara att de omfördelade eleverna såg omstruktureringen av skolorna som 

positiv och därför fick en mer positiv attityd till integration i Sverige. De permanenta 

eleverna har ett lägre medelvärde än de omfördelade eleverna, detta kan bero på att de 

permanenta eleverna inte såg omfördelningen av elever på ett lika positivt sätt som de 

omfördelade eleverna. Omfördelningen kan därför ha fått till följd att de permanenta 

elevernas attityd till integration är mer negativ än tidigare. 

5.3. Upplevd känsla av tillhörighet till staten och sitt samhälle 

Resultatet från det tredje indexet som handlar om elevers känsla av tillhörighet till staten och 

sitt samhälle har en låg signifikans. Signifikansen är 0,205 vilket innebär att det är 20,5% 
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sannolikhet att en motsvarande medelvärdesskillnad skulle uppstå slumpmässigt. Genom att 

analysera de två elevgrupperna ser vi att det inte finns någon stor skillnad mellan dem. 

Skillnaden är låg för att analysgrupperna har svarat för lika och därför har resultatet inte hög 

trovärdighet om man ska generaliseras resultatet till en större grupp. Hade signifikansen varit 

större hade det funnits en skillnad mellan analysgrupperna. Resultatet antyder att vi inte ska 

förvänta oss några positiva effekter från en omfördelning av elever när det kommer till deras 

känsla av tillhörighet till staten och sitt samhälle i andra sammanhang än det vi studerat. 

Medelvärdet för de permanenta eleverna är 7,3 och för de omfördelade eleverna 7, 

medelvärdesskillnaden mellan grupperna är 0,30. Värdena visar hur permanenta elever har en 

något större känsla av tillhörighet än omfördelade elever. Anledningen till skillnaden kan 

bero på att det tar lång tid för människor att känna tillhörighet till sitt land och samhället man 

bor i. Westin (1999) anser att elevernas normer, värden och hur eleverna influeras av 

samhället kan påverka deras känsla av tillhörighet.  

 

När omfördelade elever och elever från Vivalla 2010 jämförs med varandra ser vi att det 

knappt finns någon skillnad mellan dem. Medelvärdesskillnaden mellan grupperna är 0,17 

och därmed inte stor. Medelvärdet för omfördelade elever är 7 och för elever från 

analysgruppen Vivalla 2010 är medelvärdet 6,83 vilket visar att analysgrupperna nästintill är 

lika positiva när det kommer till känslan av tillhörighet till staten och sitt samhälle. 

Anledningen till att omfördelade elever har något högre känsla av tillhörighet än elever från 

Vivallaskolan 2010 kan bero på att denna grupp elever har omfördelats och integrerats med 

andra elever, därmed har de omfördelade eleverna kunnat utvidga erfarenheter och 

perspektiv. Elevernas möjligheter till social interaktion kan påverka deras känsla av 

tillhörighet till staten och sitt samhälle. Signifikansen för jämförelsen är på 0,614 vilket 

innebär att det är 61,4% sannolikhet att medelvärdesskillnaden mellan grupperna skulle 

uppstå slumpmässigt. Vårt resultat kan därmed inte generaliseras till en större population 

elever än de vi studerat. I och med att signifikansen är låg och att det inte finns någon 

skillnad mellan grupperna är resultatet troligtvis inte applicerbart på liknande 

omfördelningar. Indexet om tillhörighet har ett resultat i Cronbach Alfa på 0,57 vilket innebär 

att mätbarheten för indexet inte är tillförlitligt. Resultatet bör ligga över 0,7. 

 

Det går vidare att diskutera varför omfördelade elever har en högre medelvärdespoäng än 

elever från Vivallaskolan 2010 när det kommer till deras känsla av tillhörighet till staten och 

sitt samhälle. Det kan finnas kulturella faktorer i den svenska livsstilen som elever i 
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segregerade skolor inte identifierar sig med, antingen för att man inte vill eller att de inte kan. 

Det är möjligt att utvecklingen mot en ökad integration inte är önskvärd hos eleverna. För att 

vara en del av samhället krävs det enligt Heywood (1999) att alla följer samma lagsystem och 

att man har liknande uppfattningar om verkligheten. Elever i en segregerad skola kan sträva 

efter att behålla sina normer och värden, därför kan det finnas ett motstånd mot assimilering 

med landets nationella normer och värden. 

6. Slutsatser  

Slutsatserna från vår studie dras utifrån resultatets trovärdighet och skillnaderna mellan 

analysgrupperna.  

 

Känsla av politisk delaktighet: vi fann en statistiskt signifikant medelvärdesskillnad på 

indexet för känsla av politisk delaktighet mellan de omfördelade eleverna och elever från 

Vivallaskolan 2010. Resultatet illustrerar att elever från Vivallaskolan som anvisats en ny 

högstadieskola känner sig mer politiskt delaktiga än elever som gått högstadiet på Vivallas 

högstadium. Vi fann dock ingen signifikant skillnad mellan permanenta och omfördelade 

elever, vilket antyder att det inte finns någon systematisk skillnad i känsla av politisk 

delaktighet mellan de permanenta och omfördelade eleverna. 

 

Attityd till integration: Vi fann en statistisk signifikant medelvärdesskillnad mellan 

permanenta och omfördelade elever samt mellan omfördelade elever och elever från 

Vivallaskolan 2010. Resultaten visar att de omfördelade eleverna har den mest positiva 

attityden till integration, de permanenta eleverna har näst mest positiv attityd och eleverna 

från Vivallaskolan 2010 har minst positiv attityd till integration. Resultatet antyder därför på 

tidiga positiva effekter av omfördelningen. 

 

Känsla av tillhörighet till staten och sitt samhälle: Vi fann ingen signifikant skillnad mellan 

permanenta och omfördelade elever eller mellan omfördelade elever och elever från 

Vivallaskolan 2010. Det antyder att det inte finns någon systematisk skillnad i känsla av 

tillhörighet till staten och sitt samhälle mellan eleverna. 



34 

 

6.1. Svar på studiens frågeställning 

Alla analysgrupper hade medelvärden över indexets mittpunkt och därför en generellt positiv 

känsla av politisk delaktighet. Omfördelade elever hade mest positiv känsla av delaktighet av 

de studerade elevgrupperna, därefter följer gruppen med permanenta elever. Eleverna från 

analysgruppen Vivallaskolan 2010 hade minst positiv känsla av politisk delaktighet av de 

studerade elevgrupperna.  

 

Alla analysgrupper hade medelvärden över indexets mittpunkt och därför en generellt positiv 

attityd till integration. Medelvärdet för den upplevda attityden till integration skiljer sig i hög 

grad mellan analysgrupperna. Omfördelade elever hade mest positiv attityd till integration, 

därefter följer gruppen med permanenta elever. Eleverna från analysgruppen Vivallaskolan 

2010 hade minst positiv attityd till integration av de studerade elevgrupperna. 

 

Det finns nästintill ingen skillnad i medelvärde för den upplevda känslan av tillhörighet till 

staten och sitt samhälle mellan de studerande elevgrupperna. Alla analysgrupper hade 

medelvärden över indexets mittpunkt och har därför en generellt positiv känsla av tillhörighet 

till staten och sitt samhälle. Permanenta elever hade mest positiv känsla av grupperna, 

därefter följde gruppen med omfördelade elever. Eleverna från analysgruppen Vivallaskolan 

2010 hade minst positiv känsla av tillhörighet till staten och sitt samhälle. 

6.2. Resultatet i relation till studiens hypotes 

Resultatet av elevernas känsla av politisk delaktighet stämmer inte med vår hypotes. De 

omfördelade eleverna hade mest positiv känsla och attityd, därefter de permanenta eleverna 

och till sist eleverna från analysgruppen Vivallaskolan 2010. 

 

Resultatet av elevernas attityd till integration stämmer inte med vår hypotes. De omfördelade 

eleverna hade mest positiv känsla och attityd, därefter de permanenta eleverna och till sist 

eleverna från analysgruppen Vivallaskolan 2010. 

 

Resultatet av elevernas känsla av tillhörighet till staten och sitt samhälle stämmer överens 

med vår hypotes. De permanenta eleverna hade mest positiv känsla och attityd, därefter de 

omfördelade eleverna och till sist elever från analysgruppen Vivallaskolan 2010. 
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Figur 2: resultatets egentliga utfall 

7. Avslutande diskussion 

Segregation är ett stort samhällsproblem och integrering av människor blir allt viktigare. Vår 

studie bidrar till upplysning om vilken effekt en omfördelning av elever har på elevers 

upplevda känsla av politisk delaktighet, attityd till integration och känsla av tillhörighet till 

staten och sitt samhälle. Studien ger oss skäl att tro att det finns en positiv effekt efter 

omfördelningen av elever. Människor som bedriver liknande typ av forskning med liknande 

samhällsfenomen kan studera vår studie och finna intressanta perspektiv inför framtida 

forskning. Studien genomförs i det första implementeringsstadiet av en stor kommunal 

satsning och därför kan det vara svårt att uttala sig om det resultat vi får fram speglar 

verkligheten på ett korrekt sätt. Satsningen påbörjades under år 2017 och det innebär att det 

har gått mindre än ett år sedan eleverna bytte skola, samtidigt kan vår studie ge en indikation 

på framtida resultat. Om de omfördelade eleverna från Vivallaskolan känner en mer positiv 

attityd till integration och en ökad känsla av politisk delaktighet jämfört med högstadieelever 

som gått på Vivalla kan det indikera på att alla omfördelade elever kommer få en likartad 

utveckling. Vi vet inte om dessa effekter kommer vara långvariga eller minska med tiden, 

men vi vet i alla fall att det finns en kortsiktig positiv effekt från omfördelningen av elever.  

 

Med en kvantitativ och komparativ metod blir det enkelt att fånga upp flera aspekter i en 

studie. Den kvantitativa metoden var mycket hjälpsam när enkäterna samlades in i SPSS-
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programmet och den komparativa metoden var fördelaktig när indexen jämfördes med 

varandra. Genom att använda sig av SPSS kunde vi värdera enkätsvaren med siffror och 

jämföra analysgruppernas svar med varandra vilket var fördelaktigt för vår uppsats. Det kan 

annars vara komplicerat att sätta siffror på känslor eftersom det kan anses som en förenklad 

metod. Vi kunde även ställa upp enkätsvaren mot varandra och se deras frekvens samt hur de 

olika analysgrupperna förhåller sig på en statistik skala. Med en skala blir det tydligare att se 

vilka svar som hade högst frekvens och lägst frekvens, samt skalans medelvärde. Med den 

komparativa metoden blev det möjligt att se skillnaden mellan analysgrupperna och våra 

utvalda index. Vi kunde se vilken analysgrupp som hade mest positiv känsla respektive minst 

positiv känsla. Den komparativa metoden var även hjälpsam när vi besvarade vår hypotes 

eftersom den kunde visa analysgruppernas skillnader. 

 

I indexen om delaktighet samt tillhörighet hittade vi ingen större skillnad i effekt, därför 

kommer troligen ingen effekt uppstå på andra platser där elever omfördelats på grund av 

segregation. I indexet om integration fann vi en tydlig skillnad mellan analysgrupperna.  

Andra studier kan ta lärdom från vårt resultat. Om man ska använda sig av indexen om 

delaktighet och tillhörighet anser vi att man bör använda sig av en större studiepopulation, 

detta för att få en bättre signifikans så att man kan generalisera resultatet på större 

populationer. 

 

Flera av enkätfrågorna var, trots att de tagits från en studie anpassad för sjundeklassare, svåra 

för eleverna. I boken “Uppsatshandbok - hur du lyckas med din uppsats” (Ekengren & 

Hinnfors 2012, s. 39), anser författarna att man ska skriva enkätfrågor med ett vardagligt 

språk. Vi som genomför denna studie anser inte att alla enkätfrågor är tillräckligt tydliga för 

att anses vara på ett passande vardagligt språk för elever i sjunde klass. Vi har fått många 

frågor från elever om fråga 4c; “vanliga människor saknar möjlighet att påverka politiska 

beslut”. Deras frågor har handlat om vilka “vanliga människor” egentligen är. Vi ville 

förtydliga den samt flertalet andra enkätfrågor, men om vi hade gjort det hade vi inte kunnat 

jämföra enkätsvaren vi samlat in med enkätsvaren från år 2010. Svårigheten tar sig uttryck i 

att de permanenta eleverna hade bortfall i åtta enkätfrågor, de omfördelade eleverna hade 

bortfall i sex enkätfrågor. 

 

Vid insamlingen av det empiriska materialet var skillnaden stor gällande koncentration i 

klassrummen. I vissa klasser var ljudnivån hög och i andra var den låg, en del elever arbetade 
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lugnt och metodiskt medan andra hade dålig koncentration och besvarade sina enkäter väldigt 

snabbt. Vi märkte också av en viss förvirring bland några av eleverna när de skulle besvara 

samhällsvetenskapliga frågor under en lektion som inte handlade om samhällsvetenskap. För 

framtida studier bör man ha i åtanke att enkätfrågorna bör ges på lektioner som är relevanta i 

förhållande till enkätfrågorna. 
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9. Bilaga 1 

Bakgrundsfrågor 

1. Vad identifierar du dig som? 

 Tjej 

 Kille 

 Annat 

 

2. Vilken mellanstadieskola gick du i under årskurs sex, det vill säga läsåret som började HT-2016?  

 

3. Vilken skola går du i nu? 

 

Frågor 

4. Nedan följer ett antal påståenden, kryssa i den ruta som du tycker stämmer bäst. 

 
  Stämmer inte 

alls 
Stämmer inte så 

bra 
Stämmer ganska 

bra 
Stämmer precis  

 De som bestämmer i samhället lyssnar 
på och bryr sig om människors förslag 
och åsikter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Det finns stora möjligheter att delta i 
politiska beslut som tas i samhället     

 

 Vanliga människor saknar möjlighet att 
påverka politiska beslut     

 

 

 

 

De som bestämmer i samhället saknar 
intresse för hur sådana som jag har det     

 

 Vår kultur blir rikare när människor från 
andra länder flyttar till Sverige     

 

  

I framtiden kommer Sverige att vara ett 
land med spännande möten mellan 
människor som kommer från olika delar 
av världen     

 

 Vi borde välkomna människor som flytt 
undan de problem i de länder de 
kommer ifrån 

    

 

 

5. Jag känner mig hemma i… 

 
  Stämmer inte 

alls 
Stämmer inte så 

bra 
Stämmer ganska 

bra 
Stämmer precis  

 … Sverige som land      

 … kommunen där jag bor      

       

       

       

 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

a. 

b. 


