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Abstract 
Trumberg Anders (2011): Den delade skolan. Segregationsprocesser i 

det svenska skolsystemet [Divided schools. Processes of segregation in 

the Swedish school system], Örebro studies in Human Geography 6, 

325pp. Language: Swedish, with a summary in English  

 

In the beginning of the 1990s the responsibility for the compulsory 

schools shifted from the government to the local authorities, a freedom 

of choice was introduced, and several municipalities brought in a 

school voucher system. With these changes, the educational system in 

Sweden went from being one of the world’s most government domi-

nated and unified, to one with a high level of freedom of choice. The 

overall aim for this study is to explore the interplay between the school 

choice policy in the compulsory school and the process of integration 

and segregation on a school level. The aim is also specifically to study 

to what degree the pupils’ choice of school reflect the schools’ compo-

sition, with regards to ethnic and socioeconomic backgrounds between 

1992 and 2004.The thesis is based on three different kinds of materi-

als; registry data from SCB (Statistics Sweden), the municipality’s data 

surrounding the school applications, and interviews with civil servants, 

politicians, and head teachers. In conclusion, the study shows that a 

divide has emerged between different schools, the make-up of pupils is 

becoming more homogenous, and the school as a meeting place be-

tween different ethnic groups is affected in a negative way. The study 

also shows that the school choices have an influence on this segrega-

tion between the schools. However, there are a small number of excep-

tions. In certain schools, the ethnic mix of pupils is relatively fair.  
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     Här och nu 
 

Varför just här, varför just nu, är en klassik fråga i kulturgeografi. I re-

lation till avhandlingen blir svaret som vanligt ganska komplext. Ett 

svar kan vara att skolvärlden är en värld som jag, liksom de flesta, har 

tillbringat mycket tid i. Att utbildning var viktigt har jag hört sedan 

barnsben, det var antingen doktor eller advokat som enligt min farfar 

var det som gällde. Han identifierade värdet av utbildning, trots att 

han själv arbetat som järnvägsmekaniker i hela sitt liv. Detta vägdes 

dock upp av min mors ide om att jag nog skulle bli präst och min fars 

försök att skola mig till tennisproffs. Frågan - Vet du hur mycket Ste-

fan Edberg tjänar, ekar fortfarande i huvudet, och jag måste erkänna 

att jag än idag inte har en aning om hur mycket han tjänar, eller rätta-

re sagt, tjänade i mitten av 1980-talet. De olika yrkesanspråken till 

trots har uppmaningarna aldrig känts som egentliga krav, bara upplys-

ningar om vad som är möjligt. Det är främst på senare år som jag har 

börjat reflektera över dem och insett att det nog har påverkat mig mer 

än vad jag har trott. Jag har hela tiden upplevt att jag har gått min 

egen väg, men har jag det? Dessa diskreta upplysningar om vikten av 

utbildning har nog format mig och styrt mina val, även om vägen har 

varit tämligen lång och förhållandevis krokig. 

 

Denna avhandling har definitivt följt sin egen väg, mitt motto har alltid 

varit att, när inspirationen sinar och skrivkrampen tar vid, gå hem och 

fånga idéer. Har du tråkigt på jobbet se till att det blir roligare. Samti-

digt får man inte underskatta det hårda arbete som krävs för att skriva 

en avhandling, 12 timmars dagar och kampen mot ständiga deadlines 

ingår som en naturlig del i arbetet. Men det skulle aldrig gå om jag inte 

har haft så roligt under tiden. Drivkraften är i grunden en inneboende 

nyfikenhet som ständigt har fått mig att undra vad som ligger bakom 

kröken på nästa GIS-analys eller SPSS-körning, och inte minst den teo-

retiska ingången som också har varit väldigt spännande att arbeta med.  

 

Trots nyfikenheten skulle inte allt detta ha kunnat genomföras utan 

mina handledare Mats Lundmark och Roger Andersson. Tack Mats 
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för att du alltid har tid när jag kommer instormades till ditt kontor 

med huvudet fullt av ofärdiga idéer och oartikulerade frågor. Du ser 

lugn ut på utsidan men jag vet att du ibland har viktigare saker för dig 

än att lyssna på en förvirrad doktorand, trots det lägger du allt åt sidan 

och hjälper mig att bena ut mina spörsmål. Tack Roger för bra kom-

mentarer och idéer som utan tvekan har gjort avhandlingen så mycket 

bättre. Det har betytt mycket att du har varit med på denna resa. Jag 

vill också tacka Eva Andersson för ett utomordentligt bra slutsemina-

rium och Ann-Catherine Åquist och Mona Hedfeldt för att ni har läst 

delar av avhandlingen och bidragit med insiktsfulla kommentarer. 

Krister Persson, Max Jacobsson, Moa Tunström, Eva Gustavsson, Pe-

ter Sundström och Marco Eimermann har också hjälp till, mer än ni 

tror. Tack också doktorand- och forskarkollektivet FUS och CUReS 

med lagledaren Ingemar Elander (efterföljd av Stig Montin, Gun Hed-

lund, Håkan Forsell och Mats Lundmark) som har varit ett stöd som 

har betytt mycket för genomförandet av avhandlingen. Tack Daniel 

Lindberg för frukostsamtalen där allt från metodologiska problem till 

räkfrossor och familjerelationer har diskuterats, det har varit (är) otro-

ligt upplyftande. Tack också Estelle Conraux som i avhandlingens sista 

flämtning varit behjälplig med det spatiala kapitalet. Ett speciellt tack 

riktas till SCB och Henrik Alfredson, Johnny Sehlin, Kjell Ylivainio 

och inte minst min far för all hjälp med statistik och GIS-frågor. Tack 

också alla trevliga kollegor utanför Örebro, särskilt Zara Bergsten, 

Emma Holmquist, Ingar Brattbakk och Heidi Bergsli, som jag har träf-

fat och samarbetat med längs vägen. 

 

Men framförallt måste jag tacka Elin, Tekla och Olle Trumberg för att 

ni har varit, och är, det grundläggande stöd som har gjort detta möjligt 

och gett mig andra viktiga saker att tänka på. Jag har alltid försökt att 

vara ickefrånvarande, jag hoppas att jag har lyckats. 
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Kapitel 1: Inledning 

Introduktion 
I den lokala tidningen kunde man den 8 september 2010 läsa att hög-

stadiet på Brickebackens skola var nedläggningshotat. Antalet elever i 

högstadiedelen hade minskat från ett par hundra elever till 90 stycken, 

pga. ett stort frånval. Olika insändare och inlägg i debatten tydde på 

att rektionen från föräldrar och andra berörda var kraftfull. Varför 

lägga ned en väl fungerande verksamhet, vart ska eleverna i Bricke-

backen ta vägen var bara några av de frågor som ställdes. Politikerna 

hade en svår sits, det gick inte att hålla kvalitén i undervisningen med 

så få elever och de såg orsaken till att så många elever valde bort 

Brickebackens skola i att en fristående skola hade etablerat sig i närhe-

ten. Samtidigt startade en debatt om att så få elever på skolan nådde 

målen och skolledningen kritiserades av politikerna för att inte göra 

tillräckligt för att eleverna skulle nå undervisningsmålen. Till slut be-

slutades att skolans högstadiedel skulle läggas ned och att eleverna 

skulle få en annan kommunal skola som anvisningsskola. Den främsta 

anledningen var att det var så pass få elever kvar i skolan, beroende på 

att så många elever aktivt hade valt bort Brickebackens skola (Internet 

1, Internet 2, Internet 3, Internet 4). 

 

Detta är ett exempel på hur skolvalet påverkar vissa skolor, några 

läggs ned, andra kommer till, och det är stundtals en hätsk debatt som 

förs i tidningar och på diskussionsforum. Det är nya tider som gäller 

för skolorna, det gäller att hänga med i utvecklingen, kan man inte 

locka till sig elever blir man tvungen att lägga ned skolan eller delar av 

den. Jag vill inte ta ställning till om det är en bra eller dålig utveckling i 

det enskilda fallet utan med hjälp av detta exempel ur verkligheten 

bara konstatera att elevers val av skola påverkar skolornas verksam-

het. 

 

Exemplet tydliggör den nya verklighet som skolorna befinner sig i, där 

skolan och skolpolitiken har förändrats och förnyats och som allt an-
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nat präglas den av sin samtid. Sverige hade under en lång tid ett väldigt 

fragmenterat skolsystem med olika linjer och privata alternativ, men 

under 1940-1960-talen skedde en förändring med en utveckling mot en 

enhetlig skola. Detta innebar att skolan, genom statlig styrning, skulle 

garantera en likvärdig utbildning oavsett i vilken del av landet eller del 

av staden man var bosatt. Skolan karaktäriserades av stark statlig styr-

ning vilket innebar att valfriheten för eleverna var begränsad. Det var 

dock något som gradvis kom att förändras, under 1970-talet började 

istället en process mot ökad decentralisering där det statliga ansvaret 

för skolorna till stor del hamnade hos kommunerna och under 1980-

talet genomfördes ett antal reformer som syftade till att underlätta för 

fristående grundskolor och 1990 togs beslutet att kommunerna skulle 

fördela sina resurser efter behov till samtliga skolor med skolpliktiga 

elever, dvs. både offentliga och fristående skolor. Rätten att välja skola 

debatterades flitigt och reformen genomfördes under början av 1990-

talet, och i samband med skolvalsreformen införde också flera kom-

muner skolpengssystemet som ett sätt att öka valfriheten. Det svenska 

skolsystemet hade därmed gått från att ha varit ett av de mest offent-

ligt dominerade och enhetliga skolsystemen i världen till ett system 

med en hög grad av valfrihet.  

 

Skolvalsreformen under 1990-talet och efterföljande reformer har lan-

serats med motivet att öka friheten för både elever och enskilda skolor. 

Detta har också gjort att man idag kan se en ökad konkurrens mellan 

skolor. Detta är en utveckling som vissa vill bromsa och andra främja, 

det råder med andra ord en oenighet vad gäller synen på skolorna och 

den konkurrenssituation de befinner sig i. Den politiska debatten om 

skolan har ofta präglats av argumentation för eller emot ökad frihet 

för skolor att etablera sig och/eller skapa olika inriktningar, en debatt 

som i grunden handlar om i vilken grad skolor ska kunna konkurrera 

med varandra och vilka effekter det ger på det övriga samhället. 

 

Forskning visar att den svenska skolan blir alltmer uppdelad och att 

elever genom sitt fria val väljer bort de skolor som har ett sämre rykte, 

vilket leder till ökad segregation inom och mellan skolor. Men det rå-

 13
 

der en osäkerhet om vad som har hänt sedan början av 1990-talet då 

valfriheten på allvar infördes i det svenska skolsystemet. Regeringen 

konstaterar i sin skrivelse 2009/10:233 Egenmakt mot utanförskap – 

redovisning av regeringens strategi för integration: 

 

Att den etniska och socioekonomiska segregationen mellan sko-

lorna har ökat, medan elevsammansättningen inom skolorna har 

blivit alltmer homogen. Forskarna är dock inte eniga om hur ut-

vecklingen av boendesegregationen och skolvalsreformerna under 

1990-talet påverkat skolsegregationen. (Sk.2009/10:233, sid 50) 

 

Den forskning som finns visar mer än tydligt att det har växt fram en 

mer komplex situation där många olika faktorer står i relation till var-

andra. Det finns ingen entydig bild av hur grannskapet, strukturella 

faktorer och social bakgrund samverkar och påverkar hur och varför 

elever och föräldrar väljer skola. Den forskning som finns på området 

är också starkt centrerad kring problematiken i storstäderna, vilket i 

sig är naturligt eftersom det är där valmöjligheterna är som störst, men 

det finns anledning att utforska detta vidare och inte minst i andra stä-

der för att se hur elevers val av skola har utvecklats utanför storstads-

områdena.  

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur skolva-

let i grundskolan samspelar med integrations- och segregationsproces-

ser på skolnivå, och framför allt att studera hur skolornas närområden 

och elevers val av skola påverkar skolornas etniska och socioekono-

miska elevsammansättning i Örebro kommun.  

 

Det övergripande syftet går att dela upp i ett par delsyften, varav ett är 

att kartlägga de förändringar i elevsammansättningen som sker i Öre-

bro kommuns skolor mellan 1992 och 2004, för att åskådliggöra even-

tuella drivkrafter bakom, och effekter av skolvalen över tid. Ett andra 

delsyfte är att ställa mina resultat i relation till hur tjänstemän, skolpo-

litiker och rektorer ser på skolornas utveckling i kommunen.  
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Det övergripande syftet går att dela upp i ett par delsyften, varav ett är 
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Ur mina syftesformuleringar kan jag härleda ett antal forskningsfrågor.  

 

• Ökar eller minskar antalet skolbyten över tid och mellan vilka skolor 

och upptagningsområden sker det byten? 

 

• Hur påverkar elevernas etniska och socioekonomiska bakgrund valet 

av skola?  

 
• Hur påverkas skolornas funktion som arena för integration? 

 

• Hur ser tjänstemän, skolpolitiker och rektorer på situationen i kom-

munen och vilka visioner har de för att komma tillrätta med eventuella 

problem vad gäller effekter av elevers val av skola? 

 

Avhandlingens fokus och begränsningar  
Avhandlingen kan omöjligen ta upp alla aspekter av elevers val av sko-

la och det blir därför nödvändigt att göra vissa rumsliga och tidsmässi-

ga avgränsningar, men också avgränsningar i fråga om studieobjekt 

och infallsvinklar på det som ska studeras. De tidrumsliga avgräns-

ningarna innebär att avhandlingen berör tidsperioden 1992 till 2010 

och rummet där allt utspelar sig är Örebro kommun och framför allt 

Örebro tätort. Vad gäller studieobjekt står högstadieskolorna och 

kommunen i fokus. Om vi tänker oss staten, kommunen, skolorna och 

elever/föräldrar som fyra huvudaktörer som på olika sätt formar sko-

lan och dess verksamhet, där staten utgör en makronivå, kommunen 

och skolan mesonivå och elever/föräldrar en mikronivå, rör mitt pri-

mära studieområde mesonivån.  

  

Figur 1: Primärt studieområde 
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Det innebär att jag i första hand inte undersöker förändringar i den na-

tionella skolpolitiken eller motiv bakom föräldrars val av skola genom 

att empiriskt undersöka politiska dokument eller med kvalitativa data 

studera elev -och föräldragrupper.  

 

En geografisk avgränsning har också gjorts vad gäller att definiera 

Örebro tätort. De bostadsområden där befolkningen överstiger 25 per-

soner och ligger innanför tätortsgränsen används i analysen och be-

traktas som Örebro tätort. Tätortsgränsen utgörs av de yttre gränserna 

för Metrias (f.d. Lantmäteriet) tätortskarta, men jag har även valt att 

ta med de bostadsområden som delas av tätortsgränsen och där den 

delen som ligger innanför tätortsgränsen uppvisar någon form av be-

byggelse.  

  

Avhandlingen baseras på tre olika material, registerdata från SCB, data 
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ker och rektorer. Det statistiska materialet från SCB avser åren 1992, 

1998 och 2004 och används för att beskriva utvecklingen av elevsam-

mansättningen i Örebros skolor. Materialet från SCB baseras på elever 

som är 16 år och knutna till högstadieskolorna i Örebro, men det finns 

också data på individnivå för hela populationen i Örebro kommun un-

der de tre åren. Det innebär att jag för åren 1992, 1998 och 2004 kan 
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da skolorna och indirekt, genom att estimera skolornas upptagnings-

områden, redogöra för de skolval som har gjorts. Kommunens material 

om antalet önskade skolval täcker åren 2004 till 2009 och redovisar 

elevers val av skola och vilken skola de kommer ifrån innan de väljer.1 

Det mest fördelaktiga för avhandlingen hade varit om dessa två mate-

rial hade kunnat kombineras, dvs. att antalet val till respektive skola 

skulle vara känt samt att det fanns detaljerad information om elevernas 

sammansättning för respektive skola. Men eftersom det inte går måste 

jag avgränsa mig till att under åren 1992, 1998 och 2004 visa på de 

indirekta val som har gjorts, och mellan åren 2005 och 2009, bortse 

från skolornas elevsammansättning men istället redovisa antalet val 

och till vilka skolor som valen har gjorts. Jag har också valt att ano-

nymisera skolorna och dess närområden, och har genomgående använt 

bokstavsbeckningar i den kvantitativa delstudien och sifferbeteckning-

ar i den kvalitativa delstudien. Eftersom jag inte vill medverka till en 

stigmatiseringsprocess. 

 

Den kvalitativa delen av avhandlingen bygger på intervjuer med tjäns-

temän, politiker och rektorer i kommunen. De tjänstemän som ingår i 

studien har valts eftersom det är de som jobbar med skolfrågor i all-

mänhet och valet av skolor i synnerhet. Jag har intervjuat politiker som 

representerar det borgliga respektive det socialistiska blocket i Barn 

och utbildningsnämnden i Örebro kommun. De rektorer som intervju-

as har valts efter skolornas karaktär och rektorerna representerar en 

tillvalsskola, en fristående skola och en frånvalsskola. Intervjuerna är 

gjorda 2008, 2009 och 2010, vilket gör att intervjuerna till stora delar 

beskriver den situation som rådde i kommunen under dessa år. Det blir 

därmed ett glapp mellan intervjuerna och den statistiska undersök-

ningen, som slutar år 2004. Det har varit svårt för mig att intervjua 

politiker och tjänstemän som varit aktiva under 1990-talet eftersom 

kommunens organisation såg helt annorlunda ut, men också för att de 

flesta av dessa tjänstemän och politiker har slutat eller har bytt tjänst. 

 
1 Gäller åren 2005-2009, 2004 finns ingen detaljerad data, bara antalet skolval 
totalt. 
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Intervjumaterialet används för att dels beskriva hur kommunen upple-

ver situationen med elevers val av skola, dels hur de hanterar den, men 

också hur skolornas rektorer ser på situationen.  

 

De teorier som används i avhandlingen har också sina begränsningar. 

Bourdieus teorier om kapital och habitus beskriver vilket kapitalinne-

hav, dvs. vilken socioekonomisk status och bakgrund, som eleverna 

har (se kapitel 4). Samtidigt kan det diskuteras hur Bourdieus begrepp 

ska operationaliseras och bli användbara i analysen. Det är sällan sta-

tistiska data fullt ut eller på ett nyanserat sätt kan fånga individernas 

innehav av kapitalarterna och det går alltid att diskutera hur en sådan 

operationalisering ska genomföras, eftersom de teoretiska begreppen är 

svårfångade i sin helhet. Tidsgeografin som länkas till Bourdieus teori-

er återkommer först i det sista analyskapitlet. Eftersom avhandlingen 

inte har någon direkt tidsgeografisk empiri, jag gör t.ex. inte några in-

dividuella undersökningar av elevers dagliga rörelser, kommer tidsgeo-

grafin mer att fungera som ett analysverktyg för att beskriva hur indi-

viderna fördelas i rummet efter sitt innehav av ekonomiskt, kulturellt 

och socialt kapital, dvs. jag betonar här främst den rumsliga dimensio-

nen av Bourdieus teori, något som jag kallar individers spatiala kapital.   

Avhandlingens disposition 
I kapitel 1 beskrivs de begrepp som ligger till grund för avhandlingen. I 

kapitel 2 beskrivs den svenska grundskolans utveckling från 1940 till 

idag. Där tas de viktigaste historiska förändringarna upp för att ge en 

bakgrund till utvecklingen under 1990-talet då det fria skolvalet inför-

des. Kapitlet beskriver också förändringen av likvärdighetsbegreppet, 

vilket kan sägas lägga grunden för den förändrade synen på elevers rätt 

att välja skola. Kapitel 3 skildrar både den nationella och i viss mån 

den internationella forskningen som har gjorts på området. Kapitlet 

syftar till att vara så heltäckande som möjligt, vilket innebär att studier 

från olika ämnesinriktningar samt rapporter från statliga verk och 

myndigheter ingår i översikten. Avhandlingens teoretiska ramverk be-

handlas i kapitel 4, där Bourdieus begrepp kapital och habitus och det 

tidsgeografiska synsättet diskuteras och sätts i relation till avhandling-
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ens tematik. Det material och de mått som används i avhandlingen 

diskuteras i kapitel 5, metodkapitlet. Kapitel 6, 7 och 8 utgör avhand-

lingens empiriska del där kapitel 6 beskriver boendesegregationens ut-

veckling under 1990-talet och en bit in på 2000-talet medan kapitel 7 

undersöker utvecklingen i skolorna under samma tid. Kapitel 6 och 7 

utgör avhandlingens kvantitativa del som ska svara mot de tre första 

övergripande frågeställningarna. Kapitel 8 grundas på kvalitativa data, 

och baseras på de intervjuer som har gjorts med tjänstemän, politiker 

och rektorer i kommunen. Kapitlet belyser hur de ser på situationen 

och vad de har för lösningar på eventuella problem som har uppstått 

för kommunen i samband med det fria skolvalet. Kapitel 9 utgör en 

sammanfattning och en diskussion av slutsatserna av de empiriska ka-

pitlen utifrån avhandlingens frågeställningar.  

 

Grundläggande begrepp  
Begrepp som segregation, grannskapseffekter, sociala nätverk och are-

na används i avhandlingen och utgör grunden bakom mitt syfte och 

mina frågeställningar. Syftet med denna del är att förklara dessa be-

grepp. Nedan följer en beskrivning av begreppens framväxt, betydelse 

och användningsområde som ska fungera som ett slags förförståelse in-

för vidare läsning, ett slags orientering i den begreppsliga djungel som 

sätter namn på den etniska uppdelningen och den ojämlika ekonomis-

ka och sociala resursfördelningen i våra städer. I avsnittet om tidigare 

forskning (kapitel 3) kopplas sedan dessa begrepp till skolan och ele-

vers val av skola. 

 

I den politiska debatten och i den allmänna diskussionen kring sam-

hällsutvecklingen används ofta begreppen segregation och kanske 

framförallt boendesegregation för att beskriva den ojämlikhet mellan 

människor som kan urskiljas i många svenska städer, en ojämlikhet 

som ses både som ett problem för samhället och för enskilda individer 

(jmf. De los Reyes & Kamali 2005, Vranken et.al 2003, Askonas & 

Stewart 2000, Edgren-Schori 2000). Utvecklingen från 1990-talet och 

framåt visar också att den socioekonomiska och etniska segregationen 
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i boendet ökat (Andersson 1998, 2000). Den ökade boendesegregatio-

nen påverkar i sin tur elevers val av skola eftersom föräldrars inkoms-

ter och utbildningsbakgrund ligger till grund för skolvalen och hur väl 

eleven lyckas i skolan (Lärarnas riksförbund 2010, Skolverket 1996, 

2004, 2009a).   

 

I den urbana miljön har människor ofta levt åtskilda från varandra. 

Redan på medeltiden fanns en geografisk uppdelning av invånarna be-

roende på klass, yrke, religion eller familjeband (Wirth 1927, Sjöberg 

1955). Individers rumsliga uppdelning i det urbana rummet har stude-

rats under en lång tid med startpunkt under 1800-talet då Friedrich 

Engels i boken The condition of the working class in England beskrev 

arbetarnas situation i Manchester utifrån ett klassperspektiv. Engels 

beskrivning av arbetarnas boende -och arbetsförhållanden visar på den 

omfattande misären och rumsliga segregation som följde i industria-

lismens spår. 1901 kom också boken “How the other half lives” av 

journalisten Jacob A Riis som beskrev människor och bostadsförhål-

landen i New Yorks slumkvarter under 1800- och 1900-talen. Gemen-

samt för dessa studier, och också en del skönlitterära verk som gavs ut 

under 1800-talet och början av 1900-talet, var att de pekade på sociala 

orättvisor och den ojämlikhet som rådde mellan människor i den ur-

bana miljön. Men det var i USA som grunden kom att läggas till den 

moderna forskningen kring segregation och sociala klyftor, genom det 

som senare kom att kallas Chicagoskolan [1915-1935] (Andersson 

2007). Forskningen var under början av 1900-talet koncentrerad till 

Amerikas storstäder, inte minst till Chicago, och publiceringen av ve-

tenskapliga artiklar och monografier om det urbana livet och dess bak-

sidor ökade. Värt att nämna är att det också fanns en påtaglig svensk 

anknytning till denna flora av undersökningar.  

 

Gunnar Myrdal fick 1938 uppdraget att studera rasrelationerna mellan 

svarta och vita i det amerikanska samhället och 1944 kom resultatet i 

form av boken An American dilemma. I boken beskrivs problemen 

med segregation, diskriminering och fördomar som präglar relationer-

na mellan den vita majoriteten och svarta minoriteten i USA under 
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i boendet ökat (Andersson 1998, 2000). Den ökade boendesegregatio-
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anknytning till denna flora av undersökningar.  

 

Gunnar Myrdal fick 1938 uppdraget att studera rasrelationerna mellan 
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form av boken An American dilemma. I boken beskrivs problemen 
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1930 - och 1940-talen (Myrdal 1944). Senare har undersökningen fått 

en hel del kritik för att bland annat göra den utbredda rasismen mot 

svarta enbart till ett moraliskt problem för de vita samt för att den 

undviker att ta upp den omfattande strukturella rasismen. Men på 

1940-talet fick boken ett stort genomslag och hjälpte till att lyfta upp 

frågorna om rasdiskriminering i det amerikanska samhället på en poli-

tisk nivå (Steinberg 1995). Det var också i denna begynnande debatt 

om rasdiskriminering som uttrycket segregation började användas 

(Molina 1997), Olsson Hort (1992) definierar begreppet segregation 

som att:  

(…) vissa befolkningsgrupper av olika skäl lever, bor och arbetar 

mer eller mindre åtskiljda från varandra. Men till detta kommer 

oftast ett betydande inslag av diskriminering och hierarkisering. 

Segregation betecknas vanligtvis som ett ofrivilligt tillstånd, som 

något ”de segregerade individerna” inte har valt av egen kraft, en 

påtvingad samhällig hierarki. (Olsson Hort 1992, sid. 30) 

 

Segregation handlar därigenom om åtskiljande, oftast i rummet, där en 

hierarkisk skillnad mellan minst två grupper upprättas eller bekräftas. 

Den grundläggande innebörden avser relationer och makt mellan indi-

vider och mellan grupper av individer där segregation antingen ses som 

ett tillstånd där grupper av människor lever skilda från varandra och 

inte möts i det sociala rummet, eller som en process, något som för-

ändras över tid där befolkningen segmenteras över ett geografiskt om-

råde på grund av olika sociala mekanismer (Olsson Hort 1992).  

 

Det ska också sägas att den ofrivilliga segregationen ofta definieras 

som ett problem även om en frivillig segregation kan vara lika proble-

matiskt för samhället. I detta sammanhang är maktaspekten viktig. De 

som har makt kan välja att bo avskilt medan andra människor som på 

grund av t.ex. ekonomi, diskriminering, avsaknaden av kontaktnät etc. 

saknar denna valfrihet. I debatten ses homogena områden med välut-

bildade svenska invånare sällan som segregerade bostadsområden trots 

att det är en form av frivillig segration.  I relation till områden som lig-

ger i andra änden av skalan skapas därigenom en klyfta mellan de som 
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är etablerade och de som är outsiders i samhället. Fokus måste därför 

ligga på att segregationen verkar i en helhet, i ett system av hierarkier 

och geografiska sammanhang.   

 

En stads rumsliga uppdelning mellan olika befolkningsgrupper be-

nämns ofta som boendesegregation eller som Molina (1997) uttrycker 

det: 

Med begreppet segregation som från början tolkats som ett utslag 

av en negativ särbehandling och diskriminering, har man brukat 

åsyfta antingen ett tillstånd eller en process som leder till detta till-

stånd. Innebörden kan ibland avse en generell inre differentiering i 

staden, nämligen den geografiska åtskillnaden mellan olika be-

folkningsgrupper eller uppdelningen mellan bostadsområden och 

arbetsplatsområden. Ofta används dock termen i en mer begrän-

sad betydelse för att referera till skilda befolkningsgruppers olikar-

tade rumsliga fördelning av sitt boende, med andra ord boendets 

segregation. (Molina 1997, sid 37)  

 

Boendesegregationen kan betraktas som ett samhällsproblem eftersom 

den i grunden leder till ett ojämlikt samhälle genom att det påverkar 

människors chanser att ta sig fram i livet. Det kan t.ex. gälla att chan-

serna till en utbildning och senare ett arbete försämras, vilket i sin tur 

ger sämre inkomst, men också bristerna på kontakter med det omgi-

vande samhället, sämre individuell hälsa, sämre offentlig service osv. I 

samhällsdebatten refereras ofta till den typ av boendesegregation som 

har etniska förtecken men inom forskningen delas den ofta upp i tre 

olika huvudtyper, socioekonomisk, demografisk och etnisk segrega-

tion. Den socioekonomiska boendesegregationen mäts ofta med någon 

typ av inkomstvariabel, graden av arbetslöshet och försörjningsstöd för 

ett område, den demografiska mäts i hushållstyper, åldersfördelning 

och kön och den etniska i utländsk respektive svensk bakgrund. I prak-

tiken sammanfaller dessa tre huvudtyper i många fall med varandra 

och det är svårt att skilja dem åt (Molina 1997, Andersson 2003). 
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Det är till exempel väl känt att invandrare i Sverige är starkt över-

representerade i hyresboende. Men den klass -och åldersmässiga 

sammansättningen av befolkningen med utländsk bakgrund talar 

också för att man kan förvänta sig en överrepresentation i hyres-

boende redan på grundval av deras överrepresentation i arbetar-

klass och åldrarna 20-35 år. Samtidigt finns ett starkt samband 

också mellan ålder och inkomst, och kön och inkomst, varför den 

klassbaserade analysen inte heller kan bortse från den demografis-

ka strukturen. (Molina 1997, sid 38)  

 

Det finns alltså ett intimt förhållande mellan de socioekonomiska, de-

mografiska och etniska förhållandena som formar segrationen i boen-

det. Men det är framförallt den socioekonomiska och etniska segrega-

tionen som behandlas av forskningen kring boendesegregation.  

 

I Sverige var det främst i början av 1990-talet som debatten och forsk-

ningen kring boendesegregationens socioekonomiska och framför allt 

etniska dimensioner tog fart. Från att förut ha koncentrerat sig på de 

regionala ojämlikheterna mellan stad och land och de problem det 

medförde svängde samhällsdebatten och fick ett mer urbant fokus ge-

nom att den sociala distansen mellan individer och mellan bostadsom-

råden i städerna hamnade i blickfånget. Bakgrunden till det ökande in-

tresset var att man under 1980 -och 1990-talen började skönja en ut-

veckling där en betydande del av Sveriges invandrade befolkning kon-

centrerades till miljonprogramområdena i städernas utkanter. Som ex-

empel kan nämnas Rinkeby där befolkningskategorin med svensk här-

komst 1970 var 88 %,  en andel som hade minskat till 20 % 1995 

(Andersson 1998, 2000). 

 

Roger Andersson (2001) har studerat flyttningsmönster med fokus på 

varför den svenska delen av befolkningen flyttar ut och den invandrade 

delen av befolkningen flyttar in i dessa områden. Anledningen är att 

när väl den svenska befolkningen har börjat flytta ut accelererar ut-

flyttningen och också inflyttningen av individer med utländsk bak-

grund tills området når en punkt då det, på grund av sin förändrade 
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etniska struktur, börjar får ett dåligt rykte. Ryktet grundas och för-

stärks av massmediala och folkliga stigmatiseringsprocesser.  För de 

svenska hushåll som finns kvar i området och som trots stigmatisering-

en trivs bra, blir den avgörande faktorn för ett flyttningsbeslut oftast 

situationen i förskolor och på skolor där föräldrar upplever att de har 

hamnat i en minoritet och blir oroliga för barnens språkutveckling och 

inlärningsmiljö. Detta kallas segregationsgenererade flyttningar, vilket 

beror på förändringar i områdets etniska befolkningsstruktur. (Anders-

son 2001). Förutom de segregationsgenererade flyttningarna finns det 

som Andersson (2001) kallar institutionsgenererade flyttningar. Det 

innebär i korthet att vissa etniska grupper faller offer för diskrimine-

ring, regler och politiska beslut som rör bostadsmarknaden.  Det gäller 

allt från bostadsföretagens diskriminering av vissa etniska grupper, 

bankernas låneregler och den förda bostadspolitiken. Detta påverkar i 

hög grad flyttningsmönstren eftersom det utgör de ramvillkor som 

finns vid en eventuell flytt. Till sist behandlar Andersson (2001) nät-

verksgenererade flyttningar vilket är en effekt som gäller oavsett etnici-

tet. Det handlar om att individer tenderar att bosätta sig nära vänner, 

släktingar och bekanta. Att segregationen bland den invandrade delen 

av befolkningen till stor del är självvald är en utbredd åsikt som i 

grunden befäster att segregation är naturlig. Men fenomenet med nät-

verksgenererade flyttningar bland den utlandsfödda befolkningen är 

inte så utbredd som man kan tro, de flesta koncentreras istället ofta till 

de multietniska områdena, medan den svenskfödda delen av befolk-

ningen koncentreras till etniskt homogena svenska områden (Anders-

son 2001). Det innebär att det snarare är den svenska delen av befolk-

ningen som vill bo med svenskar och därför segregerar sig från det öv-

riga samhället.  

Grannskapseffekter  
Inom den forskning som rör boendesegregation har det växt fram ett 

forskningsområde som behandlar bostadsområdets effekt på invånar-

na. Forskningen om grannskapseffekter utgår från att befolkningen i 

ett bostadsområde påverkar varandra, och därmed blir den miljö som 

individen växer upp i viktig eftersom hon tenderar att anamma samma 
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värderingar, normer och beteenden som finns i omgivningen. Om en 

individ växer upp bland höginkomsttagare i ett villaområde och en an-

nan individ växer upp bland låginkomsttagare i ett hyreshusområde så 

får de sannolikt olika värderingar, normer och beteenden som ger dem 

olika villkor för framtiden (Bauder 2002). Grannskapseffekter försöker 

alltså besvara frågan om en individs grannskap (platsen) ger upphov 

till några effekter som inte beror på människors individuella egenska-

per.  

 

Forskningen fick ett uppsving under 1980-talet då bland annat studier 

som The truly disadvantaged av William J. Wilson (1987) tog upp frå-

gan om individer som bor i ett fattigt område blir fattigare. Wilson 

(1987) kommer också fram till att så är fallet; individer som bor och 

växer upp i ett fattigt område blir socialt isolerade eftersom de påver-

kas och formas av sitt närområde. I dessa områden finns vissa avvi-

kande normer om hur man ska leva sitt liv, sådana normer kan t.ex. 

gälla synen på arbete, utbildning, och kriminalitet vilket ”smittar” av 

sig på invånarna. Det gör dels att de avvikande normerna blir de do-

minerande normerna i bostadsområdet, dels att invånarna i området 

blir diskriminerade av de som bor utanför, vilket också föder en resig-

nationskultur gentemot det övriga samhället (Wilson 1987, Friedrichs 

1998).   

 

Överlag brukar forskningen kring grannskapseffekter identifiera tre 

övergripande sätt på vilka en individ kan påverkas av sitt grannskap 

(Manski 1993). Endogena effekter innebär att en individs uppförande 

och/eller attityder har en direkt påverkan på hennes grannars uppfö-

rande och/eller attityder. Det kan gälla att människor i ett område änd-

rar attityder till ett visst fenomen t.ex. om någon/några personer börjar 

övervaka eller städa allmänna områden i grannskapet kan andra bli 

uppmuntrade att göra samma sak. Eller om kriminaliteten i ett område 

ökar och överskrider ett visst tröskelvärde så börjar invånarna begrän-

sa sin tid utomhus eller på andra sätt begränsa sitt rörelsemönster. En 

annan viktig effekt av endogen karaktär är den stigmatisering som 

handlar om att offentliga eller privata organisationer skapar en negativ 
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stereotyp av invånarna i ett område och därför minskar de resurser 

som de satsar i området. Exogena effekter innebär att en individs upp-

förande och attityder beror på eller påverkas av grannarnas förutbe-

stämda (exogena) egenskaper, t.ex. religion, etnicitet. Effekterna inbe-

griper fenomen som att nyligen invandrade individer kan känna sig 

tryggare om individer i omgivningen har samma religion eller etnicitet 

samtidigt som individer som bor i ett område och inte har samma etni-

citet och religion som sina omgivande grannar kan välja att flytta eller 

isolera sig. Den ”social mix policy” som har varit ett vanligt inslag i 

bostadsbyggandet sedan 1970-talet bygger på idén att ett blandat bo-

ende tillåter kontakter mellan individer med olika exogena egenskaper, 

vilket leder till ett bredare personligt nätverk och minskade fördomar 

mellan olika grupper (jmf. Holmquist 2010, Bergsten 2010). Om en-

dogena och exogena effekter utgår från grannskapets komposition av 

individer och hushåll, utgår de korrelerade effekterna istället från ut-

ifrån kommande strukturella mönster, det kan t.ex. gälla lokalisering 

av arbeten, kollektivtrafik etc. Dessa effekter påverkar alla i ett område 

och forskningen har identifierat olika bakgrundsmekanismer.  Det kan 

t.ex. gälla att vissa områden ligger geografiskt åtskilda från områden 

där det finns arbeten som passar invånarnas kvalifikationer. Om inte 

kollektivtrafiken är utbyggd blir det därför svårare för invånarna att 

hitta de jobb som de söker; tillgången på de arbeten som de söker finns 

helt enkelt inte i närområdet, s.k. mismatch.  En annan korrelerande 

effekt synliggörs genom att vissa områden lider av ett utifrån kom-

mande stigma, vilket bland annat kan bero på områdets historia, miljö, 

arkitektur, byggnaders och offentliga inrättningars/rums skick (An-

dersson et al. 2009, Galster 2008). Genom fördomar och rykten om ett 

visst område kan därför individerna som bor där få det svårt att t.ex. 

bli anställda, eftersom områdets stigma också läggs på de individer 

som bor där. 

 

Både nationella och internationella studier visar att grannskapseffekter 

existerar och är viktiga när det gäller att förstå fenomen som segrega-

tion och social exkludering (Andersson & Subramanian 2006, Anders-

son 2000, Biterman & Franzen 2007, Buck 2001, Derver 2004, Gals-
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värderingar, normer och beteenden som finns i omgivningen. Om en 
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ter G. & Santiago A. 2006, Musterd & Andersson 2006, Murie & 

Musterd 2004, Musterd 2005, Nordin 2006), men samtidigt efterlyses 

mer forskning därför att man inte till fullo har förstått hur starka dessa 

effekter är eller på vilka sätt de påverkar de människor som omfattas 

av dem. (Andersson 2004, Biterman & Franzen 2007, Brännström 

2004, Buck 2001, Manski 1993, Musterd & Andersson 2006). Det 

finns vidare en rad metodologiska problem som måste lösas innan man 

till fullo kan förstå grannskapseffekternas påverkan på individen. Jag 

kommer inte att gå igenom dem här utan hänvisar till Galster (2008) 

som gör en genomgång av de utmaningar som forskningen om grann-

skapseffekter står inför. Det har också visat sig ganska svårt att jämfö-

ra resultat mellan olika länder (Murie & Musterd 2004, Musterd 

2005, Pinkster 2007), dels eftersom statistiken skiljer sig åt mellan län-

der, dels för att alla grannskap verkar i en speciell unik kontext, exem-

pelvis olika politiska system. (Murie & Musterd 2004).  

 

Forskningen om grannskapseffekter har också fått kritik eftersom vissa 

typer av studier innehåller idéer om att kulturellt betingade normer, 

värden och beteenden påverkar, skapar eller upprätthåller segregation 

och social exkludering. Anledningen är att steget inte är långt till att 

skjuta över skulden för situationen på de boende i området, dvs. att 

skylla den uppkomna situationen på dem som bor i området när det 

istället handlar om en mer komplex problembild där alla individer i en 

stad är involverade och där eventuella grannskapseffekter bara utgör 

en del av förklaringen. Kritiken har bland annat gällt att teorin utgår 

från en assimileringsidé där fattiga familjer ska anpassa sig till och an-

amma medelklassens normer och ideal. Det handlar alltså inte om nå-

gon ömsesidig anpassning utan det är en ensidig anpassning till majori-

tetssamhället (Bauder 2002). Detta till trots är forskningen om grann-

skapseffekter användbar för att förklara hur individer påverkas av den 

segregationsprocess som pågår i våra städer. I forskningsöversikten 

kommer jag att närmare gå in på olika studier som tar upp hur skolor 

färgas av området de är belägna i och hur det påverkar elevers val av 

skola. 
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Nätverk och arenor  
Som vi har sett i redogörelsen för grannskapseffekterna spelar nätver-

ken en viktig roll för en individs livschanser, de är en del av både de 

endogena och exogena grannskapseffekterna. Olika institutioner har 

setts som arenor för att skapa nätverk mellan individer där särskilt 

skolan spelar en viktig roll för nätverksbyggandet. Politiskt har skolan 

uppfattats som en integrationsarena där individer från olika etniska 

och socioekonomiska grupper möts. I grunden handlar det om att in-

dividen ska kunna vara delaktig och känna sig delaktig i samhället 

(Jmf. Regeringens Prop. 1997/98:16).  

 

Ett underliggande antagande i forskningen och i politiken är att en 

blandning av elever med olika bakgrund är bra för samhället och att en 

uppdelad skola där elever sorteras utefter olika socioekonomiska 

och/eller etniska kategorier i slutändan leder till ett samhälle som inte 

är önskvärt. Ett slags ”social mix” idé för skolan. Men varför är en 

blandning av elever med olika erfarenheter så viktig, spelar det egentli-

gen någon roll om eleverna är uppdelade efter socioekonomisk och et-

nisk bakgrund? 

 

Om vi ser skolan som en arena där möten och nätverk skapas blir det 

eftersträvansvärt med en blandning av elever med olika etnicitet och 

socioekonomiska bakgrunder eftersom blandningen ger förutsättningar 

för integration i samhället. Här menas inte att minoriteten ska anpassa 

sig till majoriteten utan det handlar om en ömsesidig anpassning. Det 

första man tänker på är förstås blandningen mellan svenskar med ut-

ländsk bakgrund och de med svensk bakgrund där olika kulturer, vär-

deringar osv. möts. Men det handlar inte bara om individer med olika 

etnicitet utan också om ett möte mellan ungdomar och vuxna, olika 

ungdomskulturer osv. Om skolor delas upp och elever med samma 

bakgrund, värderingar, kultur etc. samlas i speciella skolor reducerar 

man också skolan som arena för möten, vilket kan leda till att det istäl-

let skapas en stereotypisk bild av ”de andra”, en bild som troligtvis 

inte stämmer i verkligheten. En blandning av elever i skolan kan därför 

forma barn och ungdomar genom att skapa goda förutsättningar för 



2726   
 

ter G. & Santiago A. 2006, Musterd & Andersson 2006, Murie & 

Musterd 2004, Musterd 2005, Nordin 2006), men samtidigt efterlyses 

mer forskning därför att man inte till fullo har förstått hur starka dessa 

effekter är eller på vilka sätt de påverkar de människor som omfattas 

av dem. (Andersson 2004, Biterman & Franzen 2007, Brännström 

2004, Buck 2001, Manski 1993, Musterd & Andersson 2006). Det 

finns vidare en rad metodologiska problem som måste lösas innan man 

till fullo kan förstå grannskapseffekternas påverkan på individen. Jag 

kommer inte att gå igenom dem här utan hänvisar till Galster (2008) 

som gör en genomgång av de utmaningar som forskningen om grann-

skapseffekter står inför. Det har också visat sig ganska svårt att jämfö-

ra resultat mellan olika länder (Murie & Musterd 2004, Musterd 

2005, Pinkster 2007), dels eftersom statistiken skiljer sig åt mellan län-

der, dels för att alla grannskap verkar i en speciell unik kontext, exem-

pelvis olika politiska system. (Murie & Musterd 2004).  

 

Forskningen om grannskapseffekter har också fått kritik eftersom vissa 

typer av studier innehåller idéer om att kulturellt betingade normer, 

värden och beteenden påverkar, skapar eller upprätthåller segregation 

och social exkludering. Anledningen är att steget inte är långt till att 

skjuta över skulden för situationen på de boende i området, dvs. att 

skylla den uppkomna situationen på dem som bor i området när det 

istället handlar om en mer komplex problembild där alla individer i en 

stad är involverade och där eventuella grannskapseffekter bara utgör 

en del av förklaringen. Kritiken har bland annat gällt att teorin utgår 

från en assimileringsidé där fattiga familjer ska anpassa sig till och an-

amma medelklassens normer och ideal. Det handlar alltså inte om nå-

gon ömsesidig anpassning utan det är en ensidig anpassning till majori-

tetssamhället (Bauder 2002). Detta till trots är forskningen om grann-

skapseffekter användbar för att förklara hur individer påverkas av den 

segregationsprocess som pågår i våra städer. I forskningsöversikten 

kommer jag att närmare gå in på olika studier som tar upp hur skolor 

färgas av området de är belägna i och hur det påverkar elevers val av 

skola. 

 27
 

Nätverk och arenor  
Som vi har sett i redogörelsen för grannskapseffekterna spelar nätver-

ken en viktig roll för en individs livschanser, de är en del av både de 

endogena och exogena grannskapseffekterna. Olika institutioner har 

setts som arenor för att skapa nätverk mellan individer där särskilt 

skolan spelar en viktig roll för nätverksbyggandet. Politiskt har skolan 

uppfattats som en integrationsarena där individer från olika etniska 

och socioekonomiska grupper möts. I grunden handlar det om att in-

dividen ska kunna vara delaktig och känna sig delaktig i samhället 

(Jmf. Regeringens Prop. 1997/98:16).  

 

Ett underliggande antagande i forskningen och i politiken är att en 

blandning av elever med olika bakgrund är bra för samhället och att en 

uppdelad skola där elever sorteras utefter olika socioekonomiska 

och/eller etniska kategorier i slutändan leder till ett samhälle som inte 

är önskvärt. Ett slags ”social mix” idé för skolan. Men varför är en 

blandning av elever med olika erfarenheter så viktig, spelar det egentli-

gen någon roll om eleverna är uppdelade efter socioekonomisk och et-

nisk bakgrund? 

 

Om vi ser skolan som en arena där möten och nätverk skapas blir det 

eftersträvansvärt med en blandning av elever med olika etnicitet och 

socioekonomiska bakgrunder eftersom blandningen ger förutsättningar 

för integration i samhället. Här menas inte att minoriteten ska anpassa 

sig till majoriteten utan det handlar om en ömsesidig anpassning. Det 

första man tänker på är förstås blandningen mellan svenskar med ut-

ländsk bakgrund och de med svensk bakgrund där olika kulturer, vär-

deringar osv. möts. Men det handlar inte bara om individer med olika 

etnicitet utan också om ett möte mellan ungdomar och vuxna, olika 

ungdomskulturer osv. Om skolor delas upp och elever med samma 

bakgrund, värderingar, kultur etc. samlas i speciella skolor reducerar 

man också skolan som arena för möten, vilket kan leda till att det istäl-

let skapas en stereotypisk bild av ”de andra”, en bild som troligtvis 

inte stämmer i verkligheten. En blandning av elever i skolan kan därför 

forma barn och ungdomar genom att skapa goda förutsättningar för 



2828   
 

att motverka skapandet av stereotypiska bilder av ”den andre”.  

Forskning från Nederländerna visar att det skapar problem när elev-

sammansättningen likriktas och eleverna sorteras upp i olika skolor. 

Skolan slutar att fungera som en mötesplats vilket innebär att elever i 

olika skolor lever i helt olika sociala världar (Karsten, 1998). Segrega-

tion och uppdelning av skolor påverkar därför samhället negativt ge-

nom att det i slutänden leder till ett osolidariskt och ojämlikt samhälle.  

 

För att motverka en sådan uppdelning är individers delaktighet eller 

känsla av delaktighet i samhället viktig. Denna delaktighet påverkas 

starkt av tillgången till sociala nätverk, vilket kan erhållas genom olika 

arenor. Skolan ska ses som en av många arenor där möten och nätverk 

skapas. Ofta läggs tonvikten på att förståelse och tolerans mellan olika 

individer kan uppnås genom information och kunskap. Genom dessa 

arenor skapas istället sociala kontakter och samarbete, vilket i sin tur 

bildar grunden för en förståelse för varandra (Sandberg 1998). Ofta är 

dessa arenor förknippade med olika dominanta institutioner och orga-

nisationer i samhället där deltagande på flera arenor ger fler chanser 

till att bygga upp sociala nätverk, relationer och kontakter vilket i sin 

tur medför en ökad grad av delaktighet (Vranken et.al. 2003). Arenor 

kan definieras som: The places where Bourdieu´s economic, social and 

cultural capital is stored (Vranken et.al 2003, sid. 38). 

 

Arbetsplatser, skolor, bostadsområden och föreningsliv är exempel på 

arenor som är öppna genom att individer med olika värderingar, bak-

grund osv. samexisterar sida vid sida. Om vi fokuserar på arenor foku-

serar vi också på frågor som innefattar individers deltagande och rät-

tigheter på dessa arenor. Frågan om hur skolsystemet har påverkats av 

elevers val av skola skulle då få ytterligare en dimension, nämligen vad 

har hänt med skolorna som arenor för integration? 

 

Jag måste dock påpeka att skolan ska ses som en möjlig arena för mö-

ten. Bara för att en skola på pappret har en heterogen elevsamman-

sättning så behöver det inte betyda att skolan fungerar som en arena 

för integration, tvärtom så kan den i vissa fall förstärka ett ”vi” och 
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”dom” -förhållande. Men det finns en möjlighet för någon form av 

ömsesidig förståelse genom möten och samarbete, en möjlighet som 

inte finns på arenor med en homogen sammansättning av individer. 

 

David Sibley (1995) skiljer på nätverk med hög respektive låg täthet. 

Det förstnämnda syftar på starka band mellan individer i nätverket, 

dvs. individer som knyts samman av band till familj, släkt och klaner. 

Nätverk med låg täthet är ”grundare” och där har individerna inte lika 

mycket kunskap om varandra. Det postindustriella samhället känne-

tecknas av nätverk med låg täthet där skillnaden mellan individer blir 

mindre eftersom man inte har någon djupare information om de indi-

vider som är knutna till nätverket (Sibley 1995). Granovetter (1974) 

betonar, när han studerade vilka typer av kontakter som var viktiga 

för att hitta ett arbete, betydelsen av nätverk med weak ties, dvs. grun-

da nätverk. Det är alltså inte starka nätverk i första hand som genere-

rar information om arbetstillfällen utan mer lösa nätverk och ju större 

grunt nätverk desto bättre chans att ta del av viktig information, som i 

Granovetters fall handlade om arbete (Granovetter 1974). Även Room 

(1999) för en diskussion där familjeband och relationer i lokalsamhäl-

let skiljer sig från nätverk på arbetsplatsen, skolor, organisationer, fö-

reningar osv.  

 

Dessa typer av nätverk skapas på olika platser och Andreas Sandberg 

(1998) har i sin avhandling Integrationens arenor – En studie av flyk-

tingmottagande, arbete, boende, förenings -och församlingsliv i tre 

kommuner identifierat en rad arenor där man kan hitta olika sorters 

nätverk. Han ger exempel på arbetsplatser, bostadsområden och före-

ningsliv som fungerar som arenor för skapande av nätverk med låg 

täthet, och där deltagande på flera arenor också ger fler chanser till att 

bygga upp sociala nätverk och relationer, vilket i sin tur medför en 

ökad grad av delaktighet i samhället. En arena som ”arbetsplatsen” är 

mer öppen genom att individer med olika värderingar, kultur osv. 

samexisterar sida vid sida. Där kan människor med skilda uppfatt-

ningar och ursprung, genom sociala kontakter och samarbete, se var-
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”dom” -förhållande. Men det finns en möjlighet för någon form av 

ömsesidig förståelse genom möten och samarbete, en möjlighet som 
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andra som individer, vilket lägger grunden till en förståelse av var-

andra (Sandberg 1998). 

 

En annan arena för att bilda nätverk med låg täthet är skolan, vilket 

enligt Sandberg (1998) kan ses som en plats där olika kulturer, värde-

ringar osv. möts. Det är en mötesplats inte bara för individer med olika 

etnicitet och bakgrund utan också ett möte mellan ungdomskultur och 

vuxenkultur, mellan olika ungdomskulturer osv. (Fredriksson & Wahl-

ström 1997). Om skolan slutar att fungera som en mötesplats och blir 

mer homogen vad gäller elevernas etnicitet och socioekonomiska bak-

grund försvinner mötet med elever från en annan bakgrund och natio-

nella exempel visar att eleverna i olika skolor då lever i helt olika so-

ciala världar (jmf. Karsten 1998).  

 

Eftersom skolan kan ses som en samhällelig institution som skapar, 

lagrar och förvaltar de olika kapitalarterna som Bourdieu talar om (se 

kapitel 4) är den också en viktig arena för möten och nätverksbyggan-

de. Strömblad (2003) menar att vardagliga möten mellan individer på 

grannskapsnivå alstrar medvetna eller omedvetna intryck, vilket ligger 

till grund för och formar attityder, beteenden och föreställningar om 

verkligheten (Strömblad 2003). Här spelar skolan en viktig roll för so-

cialiseringen till samhällsmedborgare där. 

 

Skolan är kärnan i det moderna utbildningssystemet och kan ses 

som en institution som har konstruerats med bestämda mål och 

motiv för ögonen såsom utbildning, socialisering av nya samhälls-

medborgare, kunskapsöverföring samt inordning i arbetsmarkna-

den och i det högre utbildningssystemet(…) Barns olika sociala 

världar ska helst gripa in i varandra. Ett sådant samspel underlät-

tar för barn att röra sig i olika världar och reflektionsförmågan 

skärps om de får möjlighet att överföra erfarenheter från en social 

arena till en annan. (Nielsen-Schjellerup 2006, sid 21-24) 
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Resonemanget används i Ekman & Zetterberg (2010) där de undersö-

ker elevers medborgarkompetens2 och kommer fram till att skolmiljöer 

med en stor del elever med högutbildade föräldrar gynnar medborgar-

kompetensen, och att elever vars föräldrar inte har en hög utbildning 

gynnas av att befinna sig i denna skolmiljö.  

 

Med en hög andel resursstarka människor i den nära omgivningen 

kan också en individ med ett dåligt utgångsläge förbättra sina re-

surser. (Ekman & Zetterberg 2010, sid. 87) 

 

För att återkoppla till resonemanget om grannskapseffekter så kan 

man se skolan som ett grannskap i miniatyr där elever påverkas av 

varandra, dvs. eleven påverkas av övriga elevers uppförande och atti-

tyder, vilket gör att eleven förbättrar sina resurser. Att s.k. kamratef-

fekter existerar och är viktiga för elevers resultat är något som även 

Skolverket (2009) slår fast i sin rapport om vad som påverkar resulta-

ten i den svenska grundskolan. Skolan har därför en viktig uppgift i att 

förmedla och skapa möten mellan olika grupper i samhället, en arena 

för integration.   

 
2 Medborgarkompetens definieras som elevers demokratiska värderingar, tilltro till 
politiker och politiska institutioner, tillit till egna kunskaper och kommunikativa 
förmåga, förmåga att ta ställning och forma åsikter, samhällsengagemang samt 
framtida politiska deltagande. (Ekman & Zetterberg, sid 80) 
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Kapitel 2: Samhälle och skola 

Inledning  
Skolan och organisationen runt skolan präglas i hög grad av det sam-

hälle den verkar i. Det framgår inte minst om man ser tillbaka på hur 

skolan och skolsystemet har utvecklats historiskt. Allt sedan riksdags-

beslutet 1842, som utgjorde starten för den svenska folkskolan, har 

olika förändringar i samhällets struktur påverkat idén om vad en skola 

är, vad den är till för och hur den ska utforma och bedriva undervis-

ning. Under 1800-talets början var det en livlig debatt om skolan och 

skolfrågor vilket gjorde att Kung. Maj:t  1825 tillsatte den s.k. Snille-

kommittén (Uppfostringskommittén). Snillekommittén hade 35 leda-

möterna som bestod av Sveriges ledande kulturpersonligheter och fors-

kare (bl.a. Erik Gustav Geijer och Esaias Tegnér). Kommitténs utlå-

tande och andra utredningar som gjordes under 1800-talets början 

lade grunden för den folkskolestadga som antogs av riksdagen 1842. 

Bakgrunden till skoldebatten och den efterföljande folkskolestadgan 

finner man i en rad faktorer. Bland annat att samhället i början av 

1800-talet genomgick en snabb förändring med en hög befolkningstill-

växt, vilket innebar ett växande behov av kunskaper och färdigheter 

men också starkare krav på medborgligt inflytande och en strävan efter 

ett mera demokratiskt styrelseskick (Rickardson 2004). Men under 

1900-talet förändrades samhället och man strävade istället efter ett 

mer uniformt skolsystem och under 1940-talet växte grunden fram till 

den enhetsskola som infördes i början av 1960-talet och som kom att 

forma skolsystemet under de efterföljande decennierna. En enhetsskola 

som börjar brytas sönder under 1980-talet, ett sönderfall som leder 

fram till skolvalsreformen under 1990-talet.   

 

Kapitlet syftar till att redogöra för skolsystemets utveckling från 1940 

och framåt. Anledningen till att jag startar 1940 är att det då kom en 

utredning som blev startpunkten för idén om den enhetsskola som man 

under 1980-talet och början av 1990-talet ville fjärma sig från. Det var 

också under framväxten av enhetsskolan som synen på en likvärdig 
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skola formades, ett synsätt som lever kvar än idag men med ett delvis 

nytt innehåll. Genom att förstå de idéer som formar och formade sko-

lan kan vi lättare förstå hur valfrihetsreformen växte fram och vad 

man ville uppnå med den.  

 

Det svenska skolsystemet 1940–1970 
På 1940-talet bestod skolan av två parallella system, en sjuårig folk-

skola och realskolan, där realskolan var en länk till de högre utbild-

ningarna på de statliga läroverken. Skolsystemet var i hög grad upp-

splittrat och det hade växt fram utan någon tidigare samordning och 

skolorna drevs av olika huvudmän i statlig, kommunal eller privat regi. 

Det var också bara drygt hälften av eleverna som klarade realskolan i 

tid och rekryteringen till högre studier var snedfördelad mellan stad 

och landsbygd, där landsbygdens ungdomar i mindre grad gick vidare 

till högre studier. Det fanns också en rad andra problem som behövde 

lösas. Under hela 1940-talet debatterades och utreddes skolan för att 

komma tillrätta med de problem som fanns med det gamla systemet.  

1940 tillsattes den första utredningen, som dock inte kunde slutföra 

sitt arbete men ändå hann publicera en över 4000 sidor lång text. Den 

avlöstes 1946 av en ny utredning, kallad skolkommissionen, vilken 

leddes av ecklesiastikminister Tage Erlander och tillsammans med un-

derlaget från den föregående utredningen kom en rad förslag som i 

grunden skulle förändra det svenska skolsystemet (Richardson 2004). 

Enligt utredningarna räckte inte den sjuåriga folkskolan till för att ge 

den medborgliga uppfostran som behövdes, dvs. att skolan skulle fost-

ra eleverna genom att lära ut de rättigheter och skyldigheter som ett 

demokratiskt samhälle innebär, t.ex. att acceptera och följa gemen-

samma lagar.  Tanken att skolan skulle fostra medborgaren och säkra 

demokratins fortlevnad var mycket stark, vilket hänger ihop med att 

staten ansåg sig vara ansvarig för välfärdens uppbyggnad och fördel-

ning till medborgaren. Därför krävdes en hög grad av centralisering, 

där staten reglerade och finansierade skolsystemet. Utredningen före-

slog att realskolan och folkskolan skulle slås ihop till en 9-årig enhets-

skola. Detta var dock en alltför djärv tanke i ett samhälle som ännu 
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inte var redo att låta elever från olika samhällsklasser gå i samma sko-

la, och de kom inte att realiseras förrän på 1950-talet då olika sam-

hällsförändringar gjorde att det behövdes mer utbildad arbetskraft 

samt att de stora barnkullarna från krigsåren skulle beredas plats i sko-

lan (Wahlström 2002).   

 

På 1950-talet ökade också internationaliseringen, vilket medförde en 

ökad konkurrens mellan företag och det ställde nya krav på arbetskraf-

ten. Utbildning började betraktas som en nationell tillgång på samma 

sätt som nationens naturtillgångar. Samtidigt började man också bli 

medveten om den differentiering som fanns i skolsystemet, vilken inne-

bar att elever sorterades upp beroende på bakgrund. Under 1950-talet 

sågs också ett behov av att förbättra allmänbildningen för alla elever. 

Tanken var att den demokratiske medborgaren skulle fostras till att 

både vara självständig och kunna samarbeta (Wahlström 2002). Lik-

värdighetstanken blev den dominerande idén och skolan formades så 

att den skulle vara likvärdig över hela landet, dvs. standarden på sko-

lorna skulle vara lika över hela landet. En sammanhållen nation efter-

strävades och skolan var ett viktigt instrument för att nå detta mål, 

ledord var centralisering och likformighet vilket skulle garantera med-

borgarna samma förutsättningar.  

 

Beslutet att folkskolan, realskolan och flickskolan skulle avvecklas och 

ersättas med en 9-årig obligatorisk skola togs 1962. Den nya skolan 

gavs namnet grundskolan och var fördelad mellan tre stadier, lågstadi-

et, mellanstadiet och högstadiet. Skolan skulle också vara examensfri, 

dvs. elever behövde inte gå om eller bli utkuggade om de inte klarade 

examen, vilket var fallet med den gamla realskolan. Utvecklingen un-

der 1960-talet karakteriseras av en ökad strävan mot en enhetlig skola. 

Skolminister Olof Palme ansåg att skolan skulle användas som ett in-

strument för att avskaffa klassamhället. Ytterligare reformer medförde 

t.ex. att antalet privata skolor minskade drastiskt, antingen genom att 

de togs över av kommunen eller staten, eller så lades de ned vilket 

medförde att Sverige i slutet av 1970-talet hade förhållandevis få priva-

ta skolor. Skolan fick också andra uppgifter, vilket återspeglas i infö-
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t.ex. att antalet privata skolor minskade drastiskt, antingen genom att 

de togs över av kommunen eller staten, eller så lades de ned vilket 
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randet av olika aktiviteter som skolbad, skoltandvård, skolhälsovård, 

kurator, yrkesrådgivning etc. Skolans organisation var i hög grad de-

taljstyrd och byråkratisk, och den hade ett dubbelt huvudmannaskap, 

dvs. ansvaret delades mellan staten och kommunen. Regeringen och 

riksdagen fattade de avgörande besluten om mål, innehåll och organi-

sation. Skolöverstyrelsen utarbetade en läroplan och utövade tillsyn av 

skolan. På regional nivå sköttes tillsynen av skolinspektionen som låg 

under länsskolnämndsorganisationen. Staten ansvarade för lärarut-

bildningen, tillsättning av lärartjänster och finansiering av skolans 

verksamheter. Den kommunala skolstyrelsen hade däremot driftsan-

svaret för skolorna i kommunen. Skolan kom också att detaljstyras av 

olika nämnder och ämbetsverk som t.ex. Statens läroboksnämnd 

(1938-1983) som hade till uppgift att granska alla läroböcker. När 

granskningen lades ned 1983 fanns det över 28 hyllmeter material över 

olika granskningar av skolböcker, vilket visar på skoladministrationens 

omfattning (Rickardson 2004). 

Enhetsskolan ifrågasätts 1970–1990 
Det fanns tidigt kritiska röster till likformigheten och byråkratiseringen 

av skolan men det var först under 1970-talet som denna kritik fick ge-

hör. Då växte kritiken mot detaljstyrningen och röster som föresprå-

kade att elever, lärare, skolor och kommuner skulle få en större kon-

troll över beslut fick gehör inom det politiska etablissemanget.  

 

Omkring 1970 började en process mot ökad decentralisering där det 

statliga ansvaret för skolorna kritiserades. Kritiken tog fasta på att be-

sluten skulle tas längre ned i organisationen.3 Ansvaret för skolverk-

samheten lades gradvis över på kommunerna, en utveckling som till 

stor del möjliggjordes av kommunsammanslagningsreformen som 

genomfördes 1974, vilken gav större och mer bärkraftiga kommuner. 

Mål som bättre anpassning till lokala förhållanden, ökat medborgarin-

 
3 T.ex. underlätta för de fristående grundskolorna, ge kommunen driftsansvar för 
skolor. 
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flytande och större effektivitet låg till grund för denna förändring av 

skolsystemet (Wahlström 2002).   

 

Utvecklingen gick mot en skola som alltmer styrdes av mål och utvär-

dering och på 1980-talet byttes den statliga regelstyrningen ut mot en 

målstyrning och resultatstyrning, en utveckling som låg i tiden (Egidius 

2001). Den offentliga sektorn ansågs av många ha vuxit sig för stor 

vilket väckte frågor om framtida finansiering, politisk styrning och 

medborglig service. Det började höjas röster för en privatisering av 

skolverksamhet och man börjar diskutera ”det livslånga lärandet”. Be-

greppet innebär att ansvaret för lärandet delas av individ, föräldrar, 

skola och samhället i stort (Wahlström 2002). Tanken är att en indi-

vids lärande inte kan stanna av efter skolan då en föränderlig och dy-

namisk omvärld kräver att man som individ har förmågan att lära sig 

nya saker. Utvecklingen innebar att det delvis blev individens ansvar 

att realisera en tanke om ett livslångt lärande, medan staten koncentre-

rade sig på att skapa förutsättningar för detta livsprojekt (Dovemark 

2004). Diskussionen om medborgarinflytande, betoningen på delaktig-

het och att besluten bör fattas nära ”brukarna” ledde fram till en rad 

förändringar där kommunerna gradvis fick större ansvar (Wahlström 

2002).   

 

I slutet av 1980-talet hamnade styrningen av skolorna till slut helt hos 

kommunerna. För att kunna kontrollera om de olika målen uppnåddes 

blev olika utvärderingar såväl som resultatredovisningar viktiga styrin-

strument (Egidius 2001). Samhället i stort förändrades under denna tid 

och 1970-talets kriser inom näringslivet och teknikutvecklingen gjorde 

att färre personer behövdes inom industriproduktionen. Kunskap, om-

världsanalys och flexibilitet blev nyckelord inom industrin såväl som 

inom den växande tjänsteproduktionen och företagsorganisationen 

präglades av ”rivna pyramider”. Informationsteknik höjde också för-

ändringstakten på information samt ökade tillgången till densamma. 

Det ställde helt andra krav på utbildningen, bland annat förmågan att 

ta del av och värdera information och samarbetsförmåga. Kunskap om 

och förmåga att behärska den nya informationsteknologin blev därmed 
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viktiga förutsättningar för att klara sig i den expanderande tjänstesek-

torn. Begrepp som ”det livslånga lärandet” syftar just till att skapa 

medvetna, välinformerade och aktiva individer som själva kan ta ställ-

ning till olika valalternativ (Wahlström 2002). Här aktualiseras be-

greppet valfrihet och konkurrens, där elevers rätt att välja skola blir ett 

led i denna nya samhällsanpassning, liksom att konkurrensen ska leda 

fram till ekonomiskt effektivare och pedagogiskt nytänkande skolor. 

 

Om vi följer utvecklingen från 1940-talet fram till idag så ser vi att 

skolan har följt de förändringar som har skett i samhället. Syftet med 

skolan har gått från att fånga upp barn och ungdomar från arbets-

marknaden och slussa in dem i utbildningssystemet, som var en av de 

ursprungliga tankarna på 1800-talet, till att försöka hålla kvar elever i 

skolan för att inte ytterligare öka arbetslösheten; från folkbildning till 

allmänbildning till kunskapssamhälle osv. Olika utredningar med efter-

följande reformer går som ett pärlband genom historien. Daniel Sund-

berg (2005) har i sin avhandling Skolreformernas dilemman - en lä-

roplansteoretisk studie av kampen om tid i den svenska obligatoriska 

skolan försökt att sammanfatta de motiv som har legat till grund för 

de reformer som har genomförts inom utbildningsområdet.  

 

Olika reformer har ofta motiverats utifrån någon av följande punkter:  

- Legimitetskris: I de avancerade kapitalistiska ekonomierna finns en 

allmän misstro mot det rådande utbildningssystemet och dess förmåga 

att genomföra sitt uppdrag. 

 

- Effektivitetssträvanden: Skolsystemet ska kunna svara snabbare och 

mer effektivt på de behov som uppstår på arbetsmarknaden. 

 

- Prestationsintensifiering: Kostnaderna för skolan svarar inte mot hur 

skolan står sig vid internationella utvärderingar. 

 

- Managementrevolutioner: Den traditionella centraliserade byråkratin 

associeras med ineffektivitet och istället framhålls entreprenörsanda.  
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- Kommodifiering: Utbildningsmeriter blir eftertraktade produkter och 

föräldrar blir konsumenter och väljare på en utbildningsmarknad. 

 

- Demokratiskt underskott: Skolorna ska ta ett större ansvar då den 

västerländska demokratin får minskad uppslutning. 

 

- Ny teknologi: Skolans undervisning måste reformeras och traditionell 

pedagogik måste lämna plats för framtidens IT-teknologi. 

 

- Omfördelning: Allmän kritik mot alltför stor professionell autonomi åt 

i detta fall lärare, mer makt åt brukarna, klienterna. 

 

- Globalisering: Nationalstaternas handlingsutrymme och styrningska-

pacitet minskar då samhällsförhållandena i allt högre grad påverkas av 

internationell kultur, politik och ekonomi.   

 

De olika motiven sammanfaller och flätas samman vilket gör det svårt 

att koppla ett enstaka motiv till en speciell reform, ofta var det flera av 

dessa motiv som låg till grund för reformerna. Men från slutet av 

1980-talet fram till idag har förändringstakten i skolsystemet varit 

mycket snabbare vilket i sin tur till stor del beror på förändringstakten 

i samhället.  De nya krav som informations -och kunskapssamhället 

ställer på skolan förändras snabbt och gör att även reformtakten ökar. 

Den reform som öppnade upp för förändringen mot skolan av idag är 

kommunaliseringen av grundskolorna. Här ser Sundberg (2005) ett 

tydligt trendbrott där staten genom att släppa på sin reglering av tjäns-

ter och bidrag inte längre stod som garant för ett likvärdigt skolsystem 

(jfr. Wahlström 2002, Lidström & Hudson 1995). Denna reform får 

utgöra brytpunkten för den likvärdighetsdebatt där en alltmer nyliberal 

tolkning av begreppet fick sitt genomslag. Denna reform följdes av 

många förändringar i samma anda. 
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Synen på likvärdighet 
Under efterkrigstiden och kanske främst från mitten av 1980-talet har 

jämlikhetsbegreppet och senare likvärdighetsbegreppet fått en framstå-

ende roll i den skolpolitiska debatten.  

 

Begreppet likvärdighet har under tre decennier varit ett nav i kam-

pen mellan olika synsätt på utbildning och i reformer på utbild-

ningsområdet. Lika tydligt som likvärdighetsbegreppets plats i de-

battens fokus varit, lika slående är det hur betydelsen av likvärdig-

het har förskjutits, förändrats och stridits om. (Englund & Quen-

nerstedt 2008, sid 14) 

 

Likvärdighetsbegreppet föregicks av en diskussion om jämlikhet vilket 

grundas i grundskoleläroplanen från 1962, då den enhetliga grundsko-

lan genomfördes. I Lpo 62 strävar man efter ett jämlikt skolsystem 

med syfte att skapa goda medborgare, vilket kräver goda kunskaper 

och färdigheter. Det innebär i praktiken lika tillgång till utbildning och 

också en likhet vad gäller utbildningens innehåll mellan olika skolor. 

Jämlikhetstanken innebar att skolan skulle fungera som ett instrument 

för att motverka social ojämlikhet mellan olika grupper. I jämlikhets-

tanken värdesattes det kollektiva, det gemensamma och skolan skulle 

fungera som en viktig kugge för att skapa ett socialt jämlikt samhälle 

(Englund 1999, Wahlström 2006). Det var inte konstigt att jämlikhe-

ten fick stå i fokus då politikerna ville komma bort från det tidigare 

parallellskolesystemets nackdelar. Jämlikheten i utbildningen skulle ge 

en väg bort från social snedrekrytering, utkuggning och ett system där 

vissa utbildningsvägar blev attraktivare än andra (Wahlström 2006).   

 

Likvärdighetsbegreppet började användas under 1970-talet och hade i 

början i stort sett samma innebörd som jämlikhetsbegreppet. Lika till-

gång till utbildning, att utbildningen ska överensstämma med läroplan 

och skollag samt ge gemensamma referensramar ingår i båda begrep-

pen. Likvärdigheten tolkas också som att elevernas olika behov bör 

påverka utformningen av undervisningen och resursfördelningen, så att 
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inte svagare elever tappar självkänsla och motivation till att studera 

(Englund 1999, Wahlström 2006, Englund & Quennerstedt 2008). 

Grunden är dock densamma då likvärdighetsbegreppet, under 1970-

talet och början av 1980-talet, grundas i att: 

 

De studerande skall försäkras en möjlighet att utveckla en gemen-

sam referensram genom att alla erbjuds en likartad kurs och att 

utbildningen genomsyras av vissa grundläggande värderingar, de-

mokrati, tolerans, jämlikhet etc. (Englund 1999, sid 331)  

 

Fram till mitten av 1970-talet var det egentligen ingen strid om be-

greppen, alla partier var överens om vad som skulle betraktas som en 

likvärdig utbildning, en uniformt organiserad utbildning, innehållsligt 

likartade kurser och medel riktade mot missgynnade grupper och ele-

ver i svårigheter (Englund & Quennerstedt 2008). 

 

Under 1980-talet blir dock denna definition utmanad då fokus alltmer 

läggs på en ökad individualisering för att skapa en likvärdig skola. Ef-

tersom likvärdighet var så centralt i debatten kring skolpolitiken bör-

jade de som ville ha en förändring inom skolsystemet använda begrep-

pet, men med delvis nytt innehåll. Det gjorde att likvärdigheten blev ett 

omstritt begrepp och fick olika betydelser beroende på vem som an-

vände det. Det var främst de borgliga partierna med Moderaterna i 

spetsen som gjorde en annan tolkning av begreppet i sin kritik mot 

skolsystemet. Med start i utbildningsdepartementets rapport, DsU 

1987:1, började en argumentation mot den likformighet som rådde i 

skolsystemet och för en individualisering vad gäller innehållet i skolan 

(Englund & Quennerstedt 2008).  

 

Även om individen redan förut fått plats i likvärdighetsbegreppet, ge-

nom en anpassning av undervisningen till resurssvaga elever, skiftas 

fokus mot att varje elev ska kunna utveckla sina komparativa fördelar. 

Det innebar att man kunde öppna upp för olikheter inom skolorgani-

sationen och tillåta t.ex. fristående skolor och olika profiler. Den öka-

de individualiseringen innebar därmed att likvärdigheten i skolsystemet 
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Jämlikhetstanken innebar att skolan skulle fungera som ett instrument 

för att motverka social ojämlikhet mellan olika grupper. I jämlikhets-

tanken värdesattes det kollektiva, det gemensamma och skolan skulle 

fungera som en viktig kugge för att skapa ett socialt jämlikt samhälle 

(Englund 1999, Wahlström 2006). Det var inte konstigt att jämlikhe-

ten fick stå i fokus då politikerna ville komma bort från det tidigare 

parallellskolesystemets nackdelar. Jämlikheten i utbildningen skulle ge 

en väg bort från social snedrekrytering, utkuggning och ett system där 

vissa utbildningsvägar blev attraktivare än andra (Wahlström 2006).   

 

Likvärdighetsbegreppet började användas under 1970-talet och hade i 

början i stort sett samma innebörd som jämlikhetsbegreppet. Lika till-

gång till utbildning, att utbildningen ska överensstämma med läroplan 

och skollag samt ge gemensamma referensramar ingår i båda begrep-

pen. Likvärdigheten tolkas också som att elevernas olika behov bör 

påverka utformningen av undervisningen och resursfördelningen, så att 
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inte svagare elever tappar självkänsla och motivation till att studera 

(Englund 1999, Wahlström 2006, Englund & Quennerstedt 2008). 

Grunden är dock densamma då likvärdighetsbegreppet, under 1970-

talet och början av 1980-talet, grundas i att: 

 

De studerande skall försäkras en möjlighet att utveckla en gemen-

sam referensram genom att alla erbjuds en likartad kurs och att 

utbildningen genomsyras av vissa grundläggande värderingar, de-

mokrati, tolerans, jämlikhet etc. (Englund 1999, sid 331)  

 

Fram till mitten av 1970-talet var det egentligen ingen strid om be-

greppen, alla partier var överens om vad som skulle betraktas som en 

likvärdig utbildning, en uniformt organiserad utbildning, innehållsligt 

likartade kurser och medel riktade mot missgynnade grupper och ele-

ver i svårigheter (Englund & Quennerstedt 2008). 

 

Under 1980-talet blir dock denna definition utmanad då fokus alltmer 

läggs på en ökad individualisering för att skapa en likvärdig skola. Ef-

tersom likvärdighet var så centralt i debatten kring skolpolitiken bör-

jade de som ville ha en förändring inom skolsystemet använda begrep-

pet, men med delvis nytt innehåll. Det gjorde att likvärdigheten blev ett 

omstritt begrepp och fick olika betydelser beroende på vem som an-

vände det. Det var främst de borgliga partierna med Moderaterna i 

spetsen som gjorde en annan tolkning av begreppet i sin kritik mot 

skolsystemet. Med start i utbildningsdepartementets rapport, DsU 

1987:1, började en argumentation mot den likformighet som rådde i 

skolsystemet och för en individualisering vad gäller innehållet i skolan 

(Englund & Quennerstedt 2008).  

 

Även om individen redan förut fått plats i likvärdighetsbegreppet, ge-

nom en anpassning av undervisningen till resurssvaga elever, skiftas 

fokus mot att varje elev ska kunna utveckla sina komparativa fördelar. 

Det innebar att man kunde öppna upp för olikheter inom skolorgani-

sationen och tillåta t.ex. fristående skolor och olika profiler. Den öka-

de individualiseringen innebar därmed att likvärdigheten i skolsystemet 
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i dess traditionella mening, dvs. skapandet av det kollektiva samhället 

och goda medborgare, riskerade att försvinna. För att komma tillrätta 

med problemet och garantera ett visst mått av likvärdighet ökade istäl-

let kravet på utvärdering och övervakning av skolsystemet (Englund 

1999). Moderaterna kopplade också samman likvärdighetsbegreppet 

med friheten att välja skola, att som förut slussa eleven genom ett antal 

förutbestämda kurser med ett visst innehåll tolkades som inskränk-

ningar i den individuella friheten och en försämring av likvärdigheten. 

Att låta eleverna göra sina egna val, och därmed få möjlighet att ut-

vecklas utefter sina egna förutsättningar, tolkades som det bästa sättet 

att uppnå likvärdighet (Englund & Quennerstedt 2008). 

 

Det innebar att synen på likvärdighet i skolsystemet började debatteras 

under slutet av 1980 -och i början av 1990-talen eftersom det helt en-

kelt fanns två skilda uppfattningar om innebörden i begreppet. De fles-

ta partier accepterade, med lite olika infallsvinklar, så småningom den 

nya tolkningen och omkring 1995 var det i praktiken få som fortfa-

rande pratade om likvärdighet i form av enhetlighet och gemensamma 

kurser. I och med att den nya tolkningen av likvärdighet slog igenom 

öppnade den också upp för lokala lösningar, fristående skolor och val-

frihet i grundskolan, lösningar som kunde försvaras i likvärdighetens 

namn (Englund & Quennerstedt 2008). I Lpo 94 beskrivs likvärdighe-

ten som: 

 

Normerna för likvärdigheten anges genom de riksgiltiga målen. En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas 

på samma sätt överallt eller att skolans resurser skalla fördelas 

lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och be-

hov. Det finns också olika vägar att nå målet. (Lpo 94 i Englund 

1999, sid 333) 

 

I det nya skolsystemet skulle likvärdigheten garanteras genom tydligt 

formulerade mål i läroplaner, lärarutbildning, behörighetsregler för lä-

rare och utvärderingar av verksamheten.  Under slutet av 1990-talet 

och början av 2000-talet skiftar likvärdighetsbegreppet ännu en gång 
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och börjar kopplas samman med elevernas resultat, dvs. om eleverna 

inte når upp till målen är utbildningen inte likvärdig. Det innebär att 

utvärderingar och uppföljningar av elevers resultat blir viktigt för att 

garantera en likvärdig utbildning. Likvärdigheten knyts därmed alltmer 

samman med kvalitetsarbete, utvärdering och granskning för att nå 

upp till läroplanens mål.  Kopplingen stärks under hela 2000-talet och 

i betänkandet SOU 2007:28 formuleras genomgripande förändringar 

för att stärka kvalitén, bland annat att antalet mål ska minskas och 

förtydligas samt fler nationella prov införas och att dessa prov sedan 

ska kunna användas för att mäta kunskapsutvecklingen och skolors ef-

fektivitet. Dessa förändringar kommer till stånd för att höja kvalitén 

men också öka likvärdigheten i den svenska skolan (Bergh 2008).   

Bergh (2008) tydliggör problemet med ett sådant förfaringssätt: 

 

Istället för en målstyrd undervisning som öppnar för olika vägar 

att nå målen finns en risk att de system för styrning som utvecklas 

sluter och inskränker det lokala handlingsutrymmet. Själva använ-

dandet av standards och kriterier förutsätter också med nödvän-

dighet att målens innebörd kommer att begränsas. Därmed finns 

en uppenbar risk att kunskap kommer att betraktas och behandlas 

som färdiga paket. (Bergh 2008, sid 180) 

 

Den nuvarande regeringen har lagt fram ett förslag på en ny skollag 

som efter beslut i riksdagen, träder i kraft den 1 augusti 2010 och ska 

börja tillämpas från och med den 1 juli 2011.  I den nya skollagen 

stärks bland annat kvalitetsarbetet och tillsynen av skolorna för att 

kunna garantera en likvärdig skola (Ds. 2009:25,Skolverket 2010b).  

 

En genomgående ambition i förslaget till ny skollag är att stärka 

kvaliteten, likvärdigheten och valfriheten i de utbildningar och öv-

riga verksamheter som regleras i lagen. (Ds. 2009:25, sid 229) 

 

Från 1960-talet fram till idag har likvärdighetsbegreppet genomgått en 

transformation, från jämlikhetstanken, via kopplingen till individper-
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i dess traditionella mening, dvs. skapandet av det kollektiva samhället 
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let kravet på utvärdering och övervakning av skolsystemet (Englund 

1999). Moderaterna kopplade också samman likvärdighetsbegreppet 

med friheten att välja skola, att som förut slussa eleven genom ett antal 
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vecklas utefter sina egna förutsättningar, tolkades som det bästa sättet 

att uppnå likvärdighet (Englund & Quennerstedt 2008). 

 

Det innebar att synen på likvärdighet i skolsystemet började debatteras 

under slutet av 1980 -och i början av 1990-talen eftersom det helt en-

kelt fanns två skilda uppfattningar om innebörden i begreppet. De fles-

ta partier accepterade, med lite olika infallsvinklar, så småningom den 

nya tolkningen och omkring 1995 var det i praktiken få som fortfa-

rande pratade om likvärdighet i form av enhetlighet och gemensamma 

kurser. I och med att den nya tolkningen av likvärdighet slog igenom 

öppnade den också upp för lokala lösningar, fristående skolor och val-

frihet i grundskolan, lösningar som kunde försvaras i likvärdighetens 

namn (Englund & Quennerstedt 2008). I Lpo 94 beskrivs likvärdighe-

ten som: 

 

Normerna för likvärdigheten anges genom de riksgiltiga målen. En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas 

på samma sätt överallt eller att skolans resurser skalla fördelas 

lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och be-

hov. Det finns också olika vägar att nå målet. (Lpo 94 i Englund 

1999, sid 333) 

 

I det nya skolsystemet skulle likvärdigheten garanteras genom tydligt 

formulerade mål i läroplaner, lärarutbildning, behörighetsregler för lä-

rare och utvärderingar av verksamheten.  Under slutet av 1990-talet 

och början av 2000-talet skiftar likvärdighetsbegreppet ännu en gång 
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och börjar kopplas samman med elevernas resultat, dvs. om eleverna 

inte når upp till målen är utbildningen inte likvärdig. Det innebär att 

utvärderingar och uppföljningar av elevers resultat blir viktigt för att 

garantera en likvärdig utbildning. Likvärdigheten knyts därmed alltmer 

samman med kvalitetsarbete, utvärdering och granskning för att nå 

upp till läroplanens mål.  Kopplingen stärks under hela 2000-talet och 

i betänkandet SOU 2007:28 formuleras genomgripande förändringar 

för att stärka kvalitén, bland annat att antalet mål ska minskas och 

förtydligas samt fler nationella prov införas och att dessa prov sedan 

ska kunna användas för att mäta kunskapsutvecklingen och skolors ef-

fektivitet. Dessa förändringar kommer till stånd för att höja kvalitén 

men också öka likvärdigheten i den svenska skolan (Bergh 2008).   

Bergh (2008) tydliggör problemet med ett sådant förfaringssätt: 

 

Istället för en målstyrd undervisning som öppnar för olika vägar 

att nå målen finns en risk att de system för styrning som utvecklas 

sluter och inskränker det lokala handlingsutrymmet. Själva använ-

dandet av standards och kriterier förutsätter också med nödvän-

dighet att målens innebörd kommer att begränsas. Därmed finns 

en uppenbar risk att kunskap kommer att betraktas och behandlas 

som färdiga paket. (Bergh 2008, sid 180) 

 

Den nuvarande regeringen har lagt fram ett förslag på en ny skollag 

som efter beslut i riksdagen, träder i kraft den 1 augusti 2010 och ska 

börja tillämpas från och med den 1 juli 2011.  I den nya skollagen 

stärks bland annat kvalitetsarbetet och tillsynen av skolorna för att 

kunna garantera en likvärdig skola (Ds. 2009:25,Skolverket 2010b).  

 

En genomgående ambition i förslaget till ny skollag är att stärka 

kvaliteten, likvärdigheten och valfriheten i de utbildningar och öv-

riga verksamheter som regleras i lagen. (Ds. 2009:25, sid 229) 

 

Från 1960-talet fram till idag har likvärdighetsbegreppet genomgått en 

transformation, från jämlikhetstanken, via kopplingen till individper-
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spektivet, till att knytas samman med kvalitetsbegreppet. Det har un-

der åren pågått en kontinuerlig politisk diskussion och en offentlig de-

batt kring tolkningen av begreppet, men det är dessa tre centrala bety-

delser som har dominerat. Förändringen av likvärdighetsbegreppet lig-

ger också till grund för de reformer som har haft direkt inverkan på 

grundskolan och dess organisation, särskilt på den valfrihetsreform 

som formades av den borgerliga regeringen 1991/92 

 

Mot en friare skola – 1990-talet 
Debatten kring valfrihet under 1980-talet rörde de flesta statliga an-

svarsområden, t.ex. sjukvård, elmarknaden och telekom-marknaden, 

det var alltså inget som bara gällde utbildningspolitiken. Den nylibera-

la tidsandan och kritiken mot välfärdsstaten medförde att retoriken om 

individuell valfrihet fick ett stort genomslag inom många områden (Ol-

son 2008, Blomquist & Rothstein 2000). I grunden bestod kritiken 

mot välfärdsstaten av två centrala teman, det ena var att verksamhe-

ten, som sköttes av staten, var ekonomiskt ineffektiv och då menades 

framförallt produktionen av sociala tjänster, istället skulle dessa tjäns-

ter privatiseras. Den andra kritiken bestod i att staten ansågs vara för 

egenmäktig och byråkratisk, vilket gjorde att medborgarna inte hade 

något självbestämmande i frågor som rörde deras sociala välfärd 

(Blomquist & Rothstein 2000). Kritiken slår igenom under senare hälf-

ten av 1980-talet, särskilt i utbildningspolitiken, då både den social-

demokratiska regeringen och den borgerliga oppositionen förordade 

valfrihet och självbestämmande, om än i skilda ordalag. Socialdemo-

kraterna och de borgerliga var i stort sett överens om att ett strömlinje-

format och likformigt skolsystem inte var samma sak som ett likvär-

digt skolsystem. Men synsättet skilde sig i att de borgerliga även ville 

konkurrensutsätta skolan och införa total valfrihet och därigenom 

skapa en möjlighet för optimal individuell utveckling för eleverna 

(Skolverket 2003). I slutet av 1980-talet införde dock den socialdemo-

kratiska regeringen en rad reformer som blev startskottet för uppluck-

ringen av det statliga skolmonopolet. Bland annat medförde det att 

elever som kände stark otrivsel i sin skola skulle få möjlighet att byta 
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skola (men närhetsprincipen skulle ändå utgöra grunden för fördel-

ningen av eleverna på respektive skolor), styrningen av skolan flyttades 

över från staten till kommunerna och en mål -och resultatstyrning in-

fördes för skolverksamheten. Den socialdemokratiska regeringen för-

bättrade också villkoren för de fristående skolorna, genom att de sko-

lor som blev godkända av det nyinrättade Skolverket skulle få bidrag 

av kommunen.  

 

Efter regeringsskiftet 1991 fick valfriheten i grundskolan stort utrym-

me i den nationella utbildningspolitiken. Moderaterna, som under 

1980-talet hade försökt påverka politiken i en riktning mot ökad val-

frihet, kunde nu bryta upp det statliga skolmonopolet, och valfriheten 

blev det centrala målet för den borgerliga utbildningspolitiken (Skol-

verket 2003, Arnman et.al 2004). 

 

Målet är att åstadkomma största möjliga frihet för barn och för-

äldrar att välja skola. Denna frihet bör innebära möjlighet att välja 

mellan det offentliga skolväsendet och fristående skolor men också 

välja skola inom det kommunala skolväsendet och att välja en sko-

la i en annan kommun. (Prop. 1991/921:95, sid 34 i Skolverket 

2003) 

 

Den borgliga regeringen införde också skolpengssystemet som ett sätt 

att öka valfriheten, och genom att de fristående skolorna ingick i sy-

stemet förstärkte de därmed också deras ställning, vilket var meningen. 

Målet var att skapa en mer ”allmän” fristående skola som alla kunde 

ha möjlighet att gå i. Tanken var att marknadsanpassa skolsystemet 

där kommunen erbjöd olika produkter (fristående och kommunala 

skolor) med olika profiler som kunderna (elever och föräldrar) sedan 

kunde köpa. För att göra ett rationellt val måste kunderna ha informa-

tion om skolornas olika inriktning och kvalitet, något som kommunen 

skulle tillhandahålla, grundtanken var att skolorna skulle konkurrera 

med varandra på en marknad (Skolverket 2003). Den efterföljande so-

cialdemokratiska regeringen accepterade i stort den borgerliga reger-

ingens utbildningspolitik och bejakade valfriheten och den nya defini-
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spektivet, till att knytas samman med kvalitetsbegreppet. Det har un-

der åren pågått en kontinuerlig politisk diskussion och en offentlig de-

batt kring tolkningen av begreppet, men det är dessa tre centrala bety-

delser som har dominerat. Förändringen av likvärdighetsbegreppet lig-

ger också till grund för de reformer som har haft direkt inverkan på 

grundskolan och dess organisation, särskilt på den valfrihetsreform 

som formades av den borgerliga regeringen 1991/92 

 

Mot en friare skola – 1990-talet 
Debatten kring valfrihet under 1980-talet rörde de flesta statliga an-

svarsområden, t.ex. sjukvård, elmarknaden och telekom-marknaden, 

det var alltså inget som bara gällde utbildningspolitiken. Den nylibera-

la tidsandan och kritiken mot välfärdsstaten medförde att retoriken om 

individuell valfrihet fick ett stort genomslag inom många områden (Ol-

son 2008, Blomquist & Rothstein 2000). I grunden bestod kritiken 

mot välfärdsstaten av två centrala teman, det ena var att verksamhe-

ten, som sköttes av staten, var ekonomiskt ineffektiv och då menades 

framförallt produktionen av sociala tjänster, istället skulle dessa tjäns-

ter privatiseras. Den andra kritiken bestod i att staten ansågs vara för 

egenmäktig och byråkratisk, vilket gjorde att medborgarna inte hade 

något självbestämmande i frågor som rörde deras sociala välfärd 

(Blomquist & Rothstein 2000). Kritiken slår igenom under senare hälf-

ten av 1980-talet, särskilt i utbildningspolitiken, då både den social-

demokratiska regeringen och den borgerliga oppositionen förordade 

valfrihet och självbestämmande, om än i skilda ordalag. Socialdemo-

kraterna och de borgerliga var i stort sett överens om att ett strömlinje-

format och likformigt skolsystem inte var samma sak som ett likvär-

digt skolsystem. Men synsättet skilde sig i att de borgerliga även ville 

konkurrensutsätta skolan och införa total valfrihet och därigenom 

skapa en möjlighet för optimal individuell utveckling för eleverna 

(Skolverket 2003). I slutet av 1980-talet införde dock den socialdemo-

kratiska regeringen en rad reformer som blev startskottet för uppluck-

ringen av det statliga skolmonopolet. Bland annat medförde det att 

elever som kände stark otrivsel i sin skola skulle få möjlighet att byta 
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skola (men närhetsprincipen skulle ändå utgöra grunden för fördel-

ningen av eleverna på respektive skolor), styrningen av skolan flyttades 

över från staten till kommunerna och en mål -och resultatstyrning in-

fördes för skolverksamheten. Den socialdemokratiska regeringen för-

bättrade också villkoren för de fristående skolorna, genom att de sko-

lor som blev godkända av det nyinrättade Skolverket skulle få bidrag 

av kommunen.  

 

Efter regeringsskiftet 1991 fick valfriheten i grundskolan stort utrym-

me i den nationella utbildningspolitiken. Moderaterna, som under 

1980-talet hade försökt påverka politiken i en riktning mot ökad val-

frihet, kunde nu bryta upp det statliga skolmonopolet, och valfriheten 

blev det centrala målet för den borgerliga utbildningspolitiken (Skol-

verket 2003, Arnman et.al 2004). 

 

Målet är att åstadkomma största möjliga frihet för barn och för-

äldrar att välja skola. Denna frihet bör innebära möjlighet att välja 

mellan det offentliga skolväsendet och fristående skolor men också 

välja skola inom det kommunala skolväsendet och att välja en sko-

la i en annan kommun. (Prop. 1991/921:95, sid 34 i Skolverket 

2003) 

 

Den borgliga regeringen införde också skolpengssystemet som ett sätt 

att öka valfriheten, och genom att de fristående skolorna ingick i sy-

stemet förstärkte de därmed också deras ställning, vilket var meningen. 

Målet var att skapa en mer ”allmän” fristående skola som alla kunde 

ha möjlighet att gå i. Tanken var att marknadsanpassa skolsystemet 

där kommunen erbjöd olika produkter (fristående och kommunala 

skolor) med olika profiler som kunderna (elever och föräldrar) sedan 

kunde köpa. För att göra ett rationellt val måste kunderna ha informa-

tion om skolornas olika inriktning och kvalitet, något som kommunen 

skulle tillhandahålla, grundtanken var att skolorna skulle konkurrera 

med varandra på en marknad (Skolverket 2003). Den efterföljande so-

cialdemokratiska regeringen accepterade i stort den borgerliga reger-

ingens utbildningspolitik och bejakade valfriheten och den nya defini-
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tionen av likvärdighetsbegreppet, t.ex. kan man i 1995 års budgetpro-

position läsa att: 

 

De kommunala skolorna är i det moderna skolväsendet självstän-

diga enheter med stor frihet under eget ansvar. De kan sägas kon-

kurrera med varandra och med fristående skolor. Denna konkur-

rens i förening med den valfrihet som finns idag är en stimulans 

för skolans utveckling. (Skolverket 1995, sid. 11) 

 

Vidare förklaras också att ingen skola får verka socialt eller ekono-

miskt segregerande då skolan ska motverka diskriminering, rasism och 

främlingsfientlighet. Propositionen slår även fast att alla ska ha samma 

möjlighet att välja skola och att det är viktigt med en blandning av ele-

ver med olika erfarenheter, sociala tillhörigheter och kulturer i skolan 

(Skolverket 1995). Den socialdemokratiska regeringen följde därmed 

den borgerliga och fastslog valfriheten i den svenska grundskolan. En 

viktig skillnad är dock att Socialdemokraterna gjorde om det ekono-

miska fördelningssystemet, vilket gav skolorna resurser utefter åtagan-

de och behov, dvs. skolor med elever som behövde särskilt stöd eller 

hemspråksundervisning fick mer resurser. Men i stort sett var defini-

tionerna av valfrihet, konkurrens och likvärdighet i skolsystemet den-

samma som i den borgerliga utbildningspolitiken (Skolverket 2003). 

 

Decentralisering av det svenska skolsystemet blev alltså något som 

både den borgerliga och den socialdemokratiska regeringen strävade 

efter. Det svenska skolsystemet hade därmed gått från att ha varit ett 

av de mest offentligt dominerade och enhetliga skolsystemen i världen, 

till ett system med en hög grad av valfrihet (jfr. Dovemark 2004, 

Blomqvist & Rothstein 2000, Ahlin & Mörk 2005).  

 

Genom att perspektiven under denna tid försköts, kopplat till likvär-

dighetsbegreppet, innebar det att skolan som förmedlare av gemen-

samma demokratiska värderingar kom i skymundan och att fokus 

istället riktades mot individen; det kollektiva fick ge med sig för det in-

dividuella (Englund 2003, Bunar & Kallstenius 2006, Dovemark 
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2004). Utbildning blev istället något som föräldrar och deras barn ak-

tivt ska ta ställning till för att förvalta sin egen framtid. Argumenten 

för valfriheten i skolsystemet grundar sig på den kritik mot välfärd-

samhället som uppkom under 1970-talet och 1980-talet. De argument 

som har hörts i debatten är främst att valfriheten involverar föräldrar-

na i skolan genom att de måste göra ett aktivt val, ta reda på informa-

tion etc. Det ger också skolorna och kommunerna incitament att tillva-

rata föräldrars och elevers synpunkter på skolverksamheten samt att en 

ökad valfrihet också gör att skolorna utvecklar sin pedagogiska meto-

dik och blir mer kostnadseffektiva. Motargumentet, som ofta framförts 

av socialdemokratin, är att ökad valfrihet leder till etnisk och social 

segregation, vilket förespråkarna menar inte är fallet eftersom valfrihe-

ten, i grunden konkurrensen mellan skolor, motverkar segregation 

(Skolverket 2003).   

 

En internationell trend 
Den förändring som skedde under 1990-talet var inte enbart ett 

svenskt fenomen. Den ingår som en del i en mera omfattande global 

omstrukturering. Under 1980-talet och 1990-talet skedde en rad ut-

bildningspolitiska reformer över hela världen. Kännetecknen för dessa 

reformer var bland annat decentralisering, målstyrning, livslångt lä-

rande, flexibilitet, marknadsanpassning och införandet av fristående 

skolor. Ett av de mest karakteriserande kännetecknen för dessa refor-

mer var också friheten för föräldrar att välja skola (Dovemark 2004). 

Sverige genomförde under 1990-talet tillsammans med Nya Zeeland, 

Storbritannien och USA den mest omfattande omstruktureringen av 

skolsystemet (Daun 1997). 

 

Tillsammans med Storbritannien har Sverige nu ett av de minst re-

glerade skolsystemen i den industrialiserade världen. Skolorna be-

höver till exempel inte följa några kvoteringsregler vid antagning 

av elever från andra upptagningsområden än det tilldelade. Det 

kan medföra, i varje fall teoretiskt sett, att en ”etnisk rensning” 

kan ske i tätorter där skolorna ligger relativt nära varandra och 
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tionen av likvärdighetsbegreppet, t.ex. kan man i 1995 års budgetpro-
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andelen invandrarbarn är hög.  Det kan medföra att vissa skolor 

kan komma att ha barn av endast svenskt ursprung, medan andra 

har barn av endast utländsk härkomst. (Daun 1997, sid 1) 

 

Enligt Daun (1997) kunde omstruktureringen av skolsystemet ske på 

grund av Sveriges minskande konkurrensförmåga i världshandeln, där 

den minskande konkurrensförmågan öppnade upp för idéer om att 

skapa ett utbildningssystem som skulle öka kunskaperna hos eleverna 

och få en utbildning som bättre passade till de krav som ställdes på ar-

betsmarknaden. Andra faktorer som påverkade möjligheten till en om-

strukturering var kritiken mot den centraliserade statsapparaten och 

det centraliserade skolsystemet samt de höga utbildningskostnaderna. 

Dessa motiv berör de flesta av Sundbergs (2005) olika orsaker till re-

former av utbildningssystemet som redovisas tidigare i detta kapitel.  

Men det var också olika överstatliga organisationer som initierade och 

stöttade omstruktureringen. OECD och även Europeiska Unionen po-

ängterar i olika dokument att en omstrukturering av utbildningssyste-

men i medlemsländerna är viktigt för övergången från det industriella 

till det postindustriella samhället, där en mer kunskapsbaserad ekono-

mi behövs. Runt om i världen skedde och sker en omfattande omstruk-

turering av länders utbildningssystem (Dovemark 2004).  

 

De pågående utbildningsreformerna runt om i världen kan beskri-

vas som ett reformpaket, vilket inkluderar ny läroplan, ny styr-

ning, nytt ledarskap, betoning på utvärdering och testning av re-

sultat, ny pedagogisk identitet samt ett nytt lärande subjekt med en 

förväntan på nya arbetsätt i klassrummet som resultat. (Dovemark 

2004, sid 57) 

 

De som förordade friheten att välja skola ansåg, att konkurrens mellan 

skolor skulle leda till pedagogisk förnyelse, kostnadseffektivitet och 

ökat inflytande för föräldrar, dvs. ett marknadsekonomiskt synsätt på 

skola och skolsystem. Kritikerna hävdade istället att ökad konkurrens 

skulle öka segregationen och dela in skolor i A -och B-lag. Så här näs-

tan 20 år efter införandet av friheten för eleverna att välja skola skulle 
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man tycka att det skulle kunna finnas några svar på hur det egentligen 

har blivit. En del forskning har gjorts i ämnet och i nästa kapitel kom-

mer jag att gå igenom den forskning som har gjorts angående skola 

och skolval kopplat till social och etnisk segregation i och mellan sko-

lor och skolformer.   
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Kapitel 3: Effekter av det fria skolvalet – en 

forskningsöversikt   

Inledning 
De undersökningar som har producerats om skolval och processerna 

bakom dessa val i Sverige har varit ganska få. Men under 1990-talet 

och i början av 2000-talet började denna fråga att utforskas mer och 

det har fram till idag kommit en del undersökningar som tar upp olika 

aspekter av det fria skolvalet. En anledning till att forskningen tagit 

fart ganska sent är troligen att det har tagit ett tag för reformen att slå 

igenom.  Det var under 1990-talet ganska få elever som bytte skola och 

effekterna av dessa byten var marginella, vilket också visar sig i forsk-

ningen före 2000-talet. Det är först i slutet av 1990-talet och i början 

av 2000-talet som man har märkt en skillnad, när elever i högre grad 

börjat utnyttja valfriheten. De studier som gjordes i början av valfri-

hetsreformen baseras ofta på statistiskt material och visar på inga eller 

måttliga segregationstendenser. Medan senare studier till stor del base-

ras på intervjuer med elever, skolledare, rektorer och föräldrar och vi-

sar på tydliga segregationstendenser i och mellan skolor, och där effek-

ter som inte har uppmärksammats i äldre studier har upptäckts eller 

visat sig vara starkare än tidigare avslöjats. Mycket pekar på att den 

svenska skolan har eller håller på att delas upp, en sortering efter so-

cioekonomiska, utbildningsmässiga och etniska förtecken, där effek-

terna blir att skolorna i högre grad får en homogen elevsammansätt-

ning.  

 

De empiriska materialen i forskningen är för det mesta hämtade från 

Stockholm, Göteborg och Malmö och bara några få studier berör 

andra delar av landet. Anledningen är att effekterna av skolvalet blir 

mer märkbara ju större ”skolmarknaden” är, dvs. ju större utbud av 

valbara skolor desto större effekter, samt att den större segregationen i 

boendet, som finns i storstäderna, även har en effekt på segregationen i 

skolan och därmed gör mönstret tydligare.  
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I följande kapitel kommer jag att gå igenom en del av de studier som 

har gjorts om skolval och effekterna av skolvalet från mitten av 1980-

talet och framåt. Eftersom valet av skola och dess effekter på staden 

innehåller komplexa orsakssamband är det inte lätt att i en forsknings-

översikt tematisera forskningen men jag har ändå försökt att göra det i 

fyra övergripande teman; boendesegregation och grannskapseffekter, 

skolan som mötesplats, valet av skola samt fristående skolor. Vart och 

ett av dessa teman kopplas ihop med skolvalet och effekterna av skol-

valet och de tongivande studier som har gjorts på området.   

 

Boendesegregation och grannskapseffekter 
En av de tidigaste studierna om skillnader mellan skolor är Göran 

Arnman och Ingrid Jönssons (1985) avhandling. Där studerar de hur 

den sociala bakgrunden påverkar elevers utbildningsväg.  Bakgrunden 

till avhandlingen var ett antal studier gjorda i Malmö som visade att 

elever från olika sociala skikt gick i skilda skolor, en effekt som man 

trodde skulle försvinna när det enhetliga skolsystemet infördes på 

1960-talet. Arnman och Jönsson undersökte olika rektorsområden i tio 

kommuner i Stockholmsregionen, Malmö, Linköping och Borås. Först 

undersöktes kommunerna som helhet med avseende på bostadssegrega-

tion och befolkningens sociala karaktär. Efter att de rektorsområden 

som skulle ingå i studien valts ut gjordes en djupare beskrivning av 

runt 4000 elevers sociala bakgrund och eleverna placerades i fyra olika 

socialgrupper. Eleverna följdes sedan under nio år för att se vilka typer 

av val de gjorde under sin skoltid. Forskarna gjorde också en intervju-

undersökning med lärare i utvalda klasser för att få en bild av situatio-

nen i skolklasserna. Syftet med studien var att visa hur placeringen av 

skolorna i den fysiska miljön, hur upptagningsområden och klasser or-

ganiseras, samt elevers egna val av inriktning under skoltiden, påverkar 

den sociala sammansättningen på skolorna. De fann att den sociala 

sammansättningen i olika skolor skilde sig åt och att det till stor del 

berodde på att segregationen i boendet speglades i skolorna. Elever i 

vad som betecknas som högstatusklasser utmärker sig genom att de 
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hade ett starkt stöd hemifrån och betoningen i lärandet låg på skolkun-

skaperna. Lärare i högstatusklasserna betonade elevers individuella ut-

veckling som ett viktigt arbetsområde. Elever i vad som betecknas som 

lågstatusklasser hade inte i lika hög grad stöd hemifrån och lärarna var 

tvungna att arbeta med att lösa olika problem och konflikter istället 

för att fokusera på den individuella utvecklingen. Genom att Arnman 

och Jönsson också analyserade uppsatser som elever i årskurs 8 skrev 

om sina framtidsutsikter framkommer att elever från högstatusklasser 

ansåg att de hade en bra chans att gå vidare i utbildningssystemet och 

göra karriär i arbetslivet, en möjlighet som elever från lågstatusklasser 

inte såg i lika hög utsträckning. Den övergripande slutsatsen i avhand-

lingen är att man endast genom utbildningspolitik inte kan komma åt 

de problem som ligger till grund för ett ojämlikt samhälle, vilket visar 

att det mål man under 1960 -och 1970-talen hade framhållit när skol-

systemet gick från ett parallellskolesystem till en sammanhållen en-

hetskola inte hade realiserats.  

 

Konsekvenserna av grundskolereformen (reformen 1962 min 

anm.) kan sägas endast ha blivit en något mjukare och mindre tyd-

lig differentiering av olika samhällsklassers barn än vad som sked-

de inom det tidigare parallellskolesystemet. Arbetarklassens barn 

undervisas visserligen inom samma skolform som högre samhälls-

klassers barn, men resultatet blir ändå genom segregation i boen-

det, genom elevgrupperingar i skolan, genom kursval och tillval 

och genom skolans inre arbete att de skolas i olika skolformer 

inom den sammanhållna grundskolan till olika positioner i sam-

hället(…) En utgångspunkt för förståelsen av våra resultat – skill-

nader i olika sociala skikts fördelning i det fysiska rummet och de 

olika sätt varpå skolorna fungerar i dessa sociala miljöer – är de 

djupare bakomliggande skillnaderna i människors livsvillkor. 

(Arnman & Jönsson 1985, sid 148) 

 

Bostadsområdets betydelse för skolornas sociala sammansättning visas 

också i senare studier. Blomquist och Rothstein (2000) försöker i bo-

ken Välfärdens nya ansikte – demokrati och marknadsreformer inom 

den offentliga sektorn ta reda på om införandet av valfrihet och kon-
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sammansättningen i olika skolor skilde sig åt och att det till stor del 

berodde på att segregationen i boendet speglades i skolorna. Elever i 

vad som betecknas som högstatusklasser utmärker sig genom att de 
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hade ett starkt stöd hemifrån och betoningen i lärandet låg på skolkun-

skaperna. Lärare i högstatusklasserna betonade elevers individuella ut-

veckling som ett viktigt arbetsområde. Elever i vad som betecknas som 

lågstatusklasser hade inte i lika hög grad stöd hemifrån och lärarna var 

tvungna att arbeta med att lösa olika problem och konflikter istället 

för att fokusera på den individuella utvecklingen. Genom att Arnman 

och Jönsson också analyserade uppsatser som elever i årskurs 8 skrev 

om sina framtidsutsikter framkommer att elever från högstatusklasser 

ansåg att de hade en bra chans att gå vidare i utbildningssystemet och 

göra karriär i arbetslivet, en möjlighet som elever från lågstatusklasser 

inte såg i lika hög utsträckning. Den övergripande slutsatsen i avhand-

lingen är att man endast genom utbildningspolitik inte kan komma åt 

de problem som ligger till grund för ett ojämlikt samhälle, vilket visar 

att det mål man under 1960 -och 1970-talen hade framhållit när skol-

systemet gick från ett parallellskolesystem till en sammanhållen en-

hetskola inte hade realiserats.  

 

Konsekvenserna av grundskolereformen (reformen 1962 min 

anm.) kan sägas endast ha blivit en något mjukare och mindre tyd-

lig differentiering av olika samhällsklassers barn än vad som sked-

de inom det tidigare parallellskolesystemet. Arbetarklassens barn 

undervisas visserligen inom samma skolform som högre samhälls-

klassers barn, men resultatet blir ändå genom segregation i boen-

det, genom elevgrupperingar i skolan, genom kursval och tillval 

och genom skolans inre arbete att de skolas i olika skolformer 

inom den sammanhållna grundskolan till olika positioner i sam-

hället(…) En utgångspunkt för förståelsen av våra resultat – skill-

nader i olika sociala skikts fördelning i det fysiska rummet och de 

olika sätt varpå skolorna fungerar i dessa sociala miljöer – är de 

djupare bakomliggande skillnaderna i människors livsvillkor. 

(Arnman & Jönsson 1985, sid 148) 

 

Bostadsområdets betydelse för skolornas sociala sammansättning visas 

också i senare studier. Blomquist och Rothstein (2000) försöker i bo-

ken Välfärdens nya ansikte – demokrati och marknadsreformer inom 

den offentliga sektorn ta reda på om införandet av valfrihet och kon-
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kurrens i ett välfärdssystem leder till minskad politisk jämlikhet och 

ökad social segregation. De studerar bland annat utvecklingen inom 

grundskolan genom att sammanfatta nationell och internationell 

forskning och kommer fram till att den rådande boendesegregationen 

är en bidragande orsak till den etniska och sociala segregationen som 

återfinns mellan skolorna. Skolor som har problem med ett utflöde av 

elever och därmed också minskade resurser ligger i områden som präg-

las av arbetslöshet, etnisk segregation och stora inkomstskillnader 

(Blomquist & Rothstein, 2000). 

 

De flesta studier stannar vid att konstatera att den rådande boendeseg-

regationen påverkar elevsammansättningen och skolans popularitet, 

men Nihad Bunar har i sin avhandling Skolan mitt i förorten – fyra 

studier om segregation, integration och multikulturalism (2001) för-

sökt förklara sambanden mellan närområde och skola i utsatta bo-

stadsområden. Han visar att segregationen i boendet alstrar en stigma-

tisering där etnicitet och andra socioekonomiska faktorer gör att om-

råden och dess skolor automatiskt betraktas som segregerade av det 

övriga samhället. Studien baseras på intervjuer med skolledare, elever 

och lärare i fyra skolor som ligger i vad som kallas invandrartäta för-

orter i stockholmsområdet, men materialet innefattar också intervjuer 

med olika lokala aktörer samt studier av olika dokument och tidnings-

artiklar. Huvudfrågan är varför vissa områden uppfattas som segrege-

rade och vilken roll skolan spelar i upprätthållandet av denna segrega-

tion och stigmatisering. Teoretiskt används Bourdieus teorier om kapi-

tal och habitus för att åskådliggöra hur segregerade områden skapas 

och återskapas i relationen mellan olika positioner, levda erfarenheter 

och representationer.   

 

Det är således först när positioner, levda erfarenheter och repre-

sentationer ställs i relation till varandra i en specifik kontext, ett 

fält, vi kan synliggöra den komplexitet som möjliggör en förklar-

ing till varför och hur segregationen av de invandrartäta områdena 

och deras skolor skapas och vidmakthålls. (Bunar 2001, sid 32) 
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En av slutsatserna är att invånare i segregerade och stigmatiserade om-

råden har en underordnad social och ekonomisk position vilket gör att 

makten över vardagslivet inskränks.  Det innebär att föräldrarnas sva-

ga socioekonomiska position ger dem begränsat inflytande över den 

egna vardagssituationen och begränsad tillgång till olika kapitalformer. 

Skolan tar i allt högre grad över föräldrarnas roll i barnens utveckling, 

vilket fördjupar och bekräftar föräldrarnas positioner. Anledningen är 

att föräldrarna definieras som oförmögna att uppfostra sina barn, till 

följd av den sociala marginaliseringen. Föräldrarna blir därigenom 

också marginaliserade i förhållande till barnens skolgång.  

 

Individers framtid styrs i högre grad av den lokala byråkratiska 

apparatens föreställningar om olika kulturer eller av förekomsten 

av olika integrationsprojekt, deras innehåll och tillgänglighet. Ut-

bildningsbakgrund, färdigheter och motivation kan visa sig vara 

mindre värda individuella kapital än den etniska tillhörigheten. 

(Bunar 2001, sid 277)  

 

Genom samverkan med de sociala villkoren, invånarnas etnicitet och 

det övriga samhällets bild av området (en s.k. negativ representation) 

skapas en territoriell hexis.4 Det innebär att samtidigt som olika medi-

er förmedlar en stereotyp bild av ett segregerat område påverkar det 

människor som bor där genom individers självuppfattning och identi-

tet, men också de institutioner som finns i området påverkas vilket 

också innefattar skolan.   

 
4 Begreppet territoriell hexis står i analogi med Pierre Bourdieus begrepp kroppslig 
hexis som används för att beskriva hur människor för sig, dvs. gester, rörelsemöns-
ter, gångstil, hur man står osv. Den kroppsliga Hexisen påverkas av omgivningen, 
det är länken mellan den individuella subjektiva världen och den kulturella världen 
(samhället), mellan individen och det fysiska rummet (s e Bourdieu 1972, Jenkins 
2002)   
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När en skola drabbas av dåligt rykte och börjar tappa elever och 

därmed ekonomiska resurser ligger det nära till hands för rektorer 

och lärare att peka på effekterna av vissa aspekter av områdets 

hexis (arbetslöshet, många invandrare, stigmatisering, omorganisa-

tioner etc.) som orsaken. (Bunar 2001, sid 278) 

 

När rektorer och lärare förmedlar en sådan bild av skolans närområde, 

och på ett sätt för fram vem som bär skulden för skolans problem, an-

ser Bunar att det skapar problem i sig. Bilden av skolan och dess när-

område försvagas ytterligare och förstärker områdets negativa repre-

sentation, dvs. en negativ representation som avspeglas på skolan som 

får en stämpel på grund av närområdets stigmatisering. Elevernas in-

vandrarbakgrund används som förklaring till sämre inlärningsmiljö 

och stökighet när grundorsaken egentligen är marginaliserade och ar-

betslösa föräldrar och minskade resurser till skolan, vilket får till följd 

att en skillnad uppstår gentemot den ”svenska skolan”, och det medför 

i sin tur att föräldrar placerar sina barn i en annan skola, skolor som 

anses mer stabila och har ett bättre rykte.   

 

Charlotte Skawonius (2005) har intervjuat tjugoen familjer i stock-

holmsområdet om hur de ser på skolan och valet av skola. Syftet var 

att se hur familjerna resonerar kring valet av skola och på så sätt för-

söka förstå bakgrunden till familjernas ställningstagande. Som teori-

etisk ram använder, hon liksom Bunar, Bourdieu och hans begrepp ka-

pital, habitus och fält.  Slutsatsen är att alla familjerna gör sina val ut-

ifrån sin egen position, innehav av kapital och sitt eget habitus. Det 

fanns ingen familj som resonerade ologiskt eller på ett obegripligt sätt. 

Skawonius ser att skolvalssystemet, eftersom det är utformat som ett 

marknadssystem, skapar vinnare och förlorare bland både skolor och 

elever.  Hon tar inte upp etnicitet som en strukturerande faktor utan 

studien utgår helt och hållet från socioekonomiska variabler operatio-

naliserade med Bourdieus begrepp kapital och habitus, men den visar 

på liknande mekanismer som Bunar (2001). 
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Enligt Skawonius (2005) har både den geografiska och den sociala po-

sitionen en stor betydelse när det gäller val av skola. Boendet spelar en 

viktig roll vad gäller tillgång till skolor och andra samhälleliga resur-

ser, men också för vilket socialt sammanhang familjen befinner sig i. 

Genom att flytta kan en familj ändra sitt sociala sammanhang, men 

alla har inte denna möjlighet. Det finns olika strukturella faktorer som 

påverkar möjligheten till val av skola, t.ex. brist på tid, pengar, infor-

mation och arbetslöshet. Dessa faktorer har inflytande på de möjlighe-

ter man upplever sig ha vid ett skolval och innebär enligt Skawonius 

att det i praktiken inte finns något fritt val för vissa individer. Hon un-

derstryker också att de populära skolorna är de som ligger i välbärgade 

områden och att många elever vill gå i dessa skolor (Skawonius 2005).  

 

Även Skolverket uppmärksammar detta och har gjort flera studier av 

valfrihetens påverkan på skola och elever. Skolverkets studie ”Att välja 

skola – Effekter av valmöjligheter i grundskolan” utkom 1996 och ba-

seras på ett stort empiriskt material med fallstudier från 30 kommuna-

la skolor och 8 fristående skolor i tolv kommuner. De har också utgått 

från medelbetygen i årskurs 9 1993/94 och övergångsfrekvensen till 

gymnasieskolan 1994/95 i 162 skolor samt en enkätundersökning till 

ett urval av föräldrar till elever i tio av de tolv kommunerna. Studiens 

slutsats är att de områden vilka kännetecknas av segregation i boendet 

också har problem med segregation i skolorna, och de svårigheter som 

ofta kännetecknar dessa skolor gör att föräldrar väljer en annan skola 

åt sina barn. De söker sig till de mer populära skolorna som karakteri-

seras av ett närsamhälle med hög utbildningsnivå och låg arbetslöshet 

(Skolverket 1996, Skolverket 2004). Andersson (2001) visar att sko-

lorna i Malmö och Göteborg tenderar att segmenteras där barn med 

utländsk bakgrund koncentreras till vissa skolor och barn med svensk 

bakgrund samlas i andra skolor, slutsatsen är att: 

Den bristande skolintegrationen speglar boendesegregationen och 

den skapar olika socialisationsmönster inom en samhällsinstitution 

som har stor betydelse för individernas framtida karriärmöjlighe-

ter. (Andersson 2001, sid 118 -126) 
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Samtidigt bidrar den etniska segregationen i skolan också till att för-

stärka boendesegregationen eftersom den påverkar människors flytt-

ningsmönster (Andersson 2001). Det finns alltså ett påtagligt samband 

mellan segregation i boendet och segregation i skolan, vilket också kan 

ses i internationell forskning. Som exempel på den ganska digra inter-

nationella forskningen från både USA och Storbritannien kan nämnas 

Sinkink och Emerson (2008), som visar att andelen svarta i amerikans-

ka bostadsområden spelar en roll för de vita elevernas val av skola. De 

vita eleverna väljer helt enkelt bort den skola som de karakteriserade 

som alltför etniskt blandad. Burgess och Briggs (2009) studerar fattiga 

hushåll i Storbritannien och deras val av skola och kommer fram till 

att det är mindre sannolikt att elever från fattiga områden går i en bra 

skola, dvs. en skola med bra prestationsmässiga resultat utanför det ut-

satta bostadsområdet. Rea och Lucey (2003) kopplar samman elevers 

sociala avstånd med geografiskt avstånd och ser det som en viktig an-

ledning till att vissa elever i praktiken inte har någon valsituation vad 

gäller vilken skola de ska gå på (jmf.  Burgess & Wilson 2003, Butler 

& Hamnetta 2007, Bagley & Woods & Glatter 2001, Gorad & Taylor 

& Fitz 2003). 

 

Inom forskningen om grannskapseffekter finns det olika studier som 

visar att grannskapet påverkar individen, men hur denna påverkan tar 

sig uttryck och hur stark den är råder det delade meningar om. Flera 

nationella och internationella studier pekar dock på att närområdet 

kopplat till skolan påverkar individen på olika sätt (jmf. Kallstenius 

2011, Skolverket 2003, Bunar 2001, Skolverket 1995, Garner & Rau-

denbush 1991, Andersson & Subramanian 2006, Gorad & Taylor & 

Fitz 2003). Faktorer som den enskilda familjens ekonomi, utbildning 

och arbetssituation tenderar dock oftast att spela en större roll för in-

dividen än grannskapet (Lupton 2003, Ellen & Turner 1997). Men 

faktorerna är hoptvinnade vilket gör att det blir svårt att säga vilken 

faktor som påverkar mest eller hur samspelet ser ut mellan dem. Det är 

få studier som behandlar grannskapets påverkan på grundskoleelever, 

vilket betyder att mer forskning behövs för att reda ut sambanden (El-

len & Turner 1997).  I de få studier som har gjorts i Sverige vad gäller 
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grannskapseffekter kopplat till skolan har man sett en mindre påver-

kan på individen än i internationell forskning, vilket troligtvis beror på 

att det svenska välfärdssystemet tenderar att jämna ut olikheter. I en 

studie av Brännström (2004) följdes individer födda 1953 i Stockholm 

fram till 1983 och det gick inte att dra slutsatsen att det fanns någon 

stark grannskapseffekt, vilken påverkade individernas slutliga utbild-

ning och arbetsstatus. Men samtidigt anser författaren att effekten kan 

ha växt sig starkare på senare år då boendesegregationen är mycket 

större och välfärdssystemet har en annan karaktär än den hade under 

undersökningsperioden, vilket medför att dagens samhälle ser annor-

lunda ut och eventuella grannskapseffekter då kan ha en annan påver-

kan på individers utbildning (Brännström 2004).  

 

Det finns få nyare studier i ämnet men ett exempel är Petra Sundlöf 

(2008) som i sin avhandling bland annat studerar hur grannskapseffek-

ter påverkar gymnasieungdomars utbildningskarriär i Stockholm. Ge-

nom en klusteranalys skapar hon fem olika sociala områdestyper, från 

”resursstarka villaområden” till ”utsatta områden”. För att undersöka 

ungdomars utbildningskarriärer använder hon avgångsbetyget från 

gymnasiet mellan åren 1992 och 1995. Resultatet visar att särskilt 

ungdomar bosatta i utsatta områden löper större risk att få låga eller 

ofullständiga betyg och att denna risk är större för kvinnor än för män. 

Slutsatsen är att vuxnas roll som förebilder är av betydelse för ungdo-

mars betygsresultat, dvs. i ett område med många lågutbildade föräld-

rar finns inte samma förebilder som kan påverka attityder och beteen-

den till att studera som i ett område med många högutbildade föräld-

rar. Dessutom påverkar ungdomarnas kamratnätverk också attityder 

och beteenden som i sin tur påverkar studieresultatet. Effekterna som 

uppmätts är förhållandevis små, men inte betydelselösa (Sundlöf 

2008). 

De kvarvarande skillnaderna som uppmätts mellan ungdomar från 

olika områdestyper efter kontroll av individ -och familjeegenska-

per är dock inte uppseendeväckande stora. Resultatet tyder på att 

omgivningen har en tydlig – om än i vissa avseenden begränsad – 

betydelse för såväl skolprestationer som utbildningsnivå, liksom 
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Samtidigt bidrar den etniska segregationen i skolan också till att för-
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för ungdomars sysselsättning i förvärvsarbete samt arbetsinkomst. 

(Sundlöf 2008, sid 181) 

 

Skolverket (2009a) lyfter också fram kamratnätverket som en variabel 

som påverkar elevernas studieresultat. De menar att elevens skola och 

dess elevsammansättning har fått en ökad betydelse för elevens presta-

tion, i den meningen att kamrateffekter påverkar beteenden och attity-

der vilket i slutändan också påverkar den enskilde elevens resultat 

(Skolverket 2009a).  

 

I Zara Bergstens avhandling Bättre framtidsutsikter? Blandade bo-

stadsområden och grannskapseffekter (2010) används en statistisk 

flernivåanalys för att undersöka olika typer av grannskapseffekter. 

Bland annat undersöks uppväxtsmiljöns betydelse för ungdomars stu-

dieresultat i gymnasieskolan. Hon följer en urvalspopulation om 

14 710 gymnasieelever som tagit studenten mellan 1997 och 2004 i 

Örebro, Linköping och Uppsala. Resultaten från delstudien visar att 

det inte är bostadsområdets karaktär som har den största betydelsen 

för elevers studieresultat utan det är istället skolornas elevsammansätt-

ning som har den största förklaringsgraden på de betygsmässiga varia-

tioner som finns mellan olika individer. Arbetslöshetens nivå i bo-

stadsområdet har också en betydelse för elevernas studieresultat, me-

dan andelen utlandsfödda i bostadsområdet inte har så stor effekt. Det 

innebär att det främst är elevsammansättningen i skolorna och sedan 

ett områdes socioekonomiska struktur som påverkar elevers studiere-

sultat. Vad gäller skolornas elevsammansättning finns en positiv rela-

tion mellan elevers socioekonomiska bakgrund och resultat, dvs. ju re-

surstarkare elever en skola har desto bättre blir studieresultatet (Berg-

sten 2010). 

Skolan som integrationsarena 
Liksom Arnman och Jönsson (1985) anser Bunar att områdets boende-

former samt sociala- och etniska struktur avgör om skolan fungerar 

som en mötesplats mellan elever med olika bakgrund.   
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Den process som jag har belyst i några av de studerade skolorna 

vittnar snarare om mötesplatsvisionens fortsatta urholkning än om 

dess stärkande. Till följd av skolans stigmatisering, ansträngda re-

lationer mellan lärare och föräldrar och i vissa fall även mellan 

skolledning och skolförvaltning har många föräldrar börjat ta sina 

barn från sådana skolor och sätta dem i skolor som anses mer sta-

bila, med fler svenskar och bättre rykte.  Men inte nödvändigtvis 

bättre pedagogik. För det var faktiskt få av de intervjuade föräld-

rarna, politikerna, rektorerna, lärarna och eleverna som pratade 

om lärarnas didaktiska färdigheter, däremot pratade alla om sko-

lans rykte. (Bunar 2001, sid 280) 

 

Skolans roll som arena för integration har enligt Bunar (2001) än så 

länge varit ett misslyckat projekt. Skolans integrationsroll som mötes-

plats i ett delat närområde blir ett underordnat mål när den socialt 

starkare gruppens sociala och kulturella kapital och reproduktion upp-

fattas stå på spel.   

 

Det finns olika studier som ger stöd åt detta resonemang. I Skolverket 

(2003) finns mönster som tyder på att byte av skola främst sker mellan 

områden som har olika sociala och kulturella strukturer där områden 

som anses vara ”fattigare” förlorar elever och därmed resurser till sko-

lan. Skolverkets studie baseras bland annat på en enkätundersökning 

som gick ut till förvaltningschefer i olika kommuner och i storstäder 

och förortskommuner. Cheferna upplevde att kvalitetsskillnader hade 

uppstått mellan skolor och att det fanns skolor som var attraktivare än 

andra.  Även i rapporten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola 

(Skolverket 2009a) tydliggörs att skillnaderna mellan skolor vad gäller 

föräldrars sociala bakgrund och elevernas studieresultat har ökat och 

att elevsammansättningen på skolorna därmed har blivit mer homo-

gen.  

 

Två liknande studier som behandlar barns identitetsbyggande och hur 

de tänker och upplever sin närmiljö visar att skolan som mötesplats i 
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ett områdes socioekonomiska struktur som påverkar elevers studiere-

sultat. Vad gäller skolornas elevsammansättning finns en positiv rela-

tion mellan elevers socioekonomiska bakgrund och resultat, dvs. ju re-

surstarkare elever en skola har desto bättre blir studieresultatet (Berg-

sten 2010). 
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former samt sociala- och etniska struktur avgör om skolan fungerar 
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de studerade områdena till stor del har försvunnit.  Katarina Gustafs-

son (2006) har i sin avhandling Vi och dom i skola och stadsdel – 

barns identitetsarbete och sociala geografier genom deltagande obser-

vation följt ett femtiotal barn i deras skolor och stadsdelar. Utöver de 

deltagande observationerna har hon också gjort intervjuer med barnen 

och låtit barnen fotografera viktiga platser och arbetat med olika men-

tala kartor för att de ska beskriva sin närmiljö och hur de tänker kring 

sitt område i relation till andra områden.  Studien är gjord i två olika 

områden, ett ”svenskt” villaområde och ett etniskt blandat bostadsom-

råde med både villor, hyresrätter och bostadsrätter. En av slutsatserna 

är att barnen i hög grad tänker sig ett ”vi” om sin skolklass och sina 

skolkamrater och genom att införliva och utesluta olika platser i det 

fysiska rummet avgränsar man sig också från ”de andra”. Gustavsson 

kommer också fram till att genom skolvalet ställs detta identitetsarbete 

på sin spets, där många elever från villaområdet väljer bort den skola 

som ligger i det heterogena området. Valet av skola är också mer aktu-

ellt bland de elever som kommer från villaområdet, det är viktigare för 

dem att välja rätt skola än för de barnen som kommer från det hetero-

gena området. Detta tyder på att skolvalet fungerar som en segrega-

tionsgenererande process.  

 

Det är när barnen från de två stadsdelarna förväntas mötas i sam-

ma skola som gränsarbetet blir som mest framträdande och skill-

naderna mellan vi och dom görs mycket tydlig. Att det framförallt 

är familjer från Tallvik (det homogena området, min anm.) och 

inte Skogskullen (det heterogena området, min anm.) som utnytt-

jar möjligheten att välja skola ligger i linje med annan forskning 

som visar att skolvalsmöjligheten i första hand utnyttjas av välut-

bildade föräldrar. (Gustavsson 2006, sid 149) 

 

En annan studie som fokuserar på barnens identitetsarbete och sociala 

geografier är kulturgeografen Danielle van der Burgt (2006), som i sin 

avhandling Där man bor tycker man det är bra – barns geografier i en 

segregerad stadsmiljö studerar individer i sju bostadsområden som so-

cioekonomiskt, etniskt och demografiskt skiljer sig åt. Syftet är att 
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åskådliggöra och analysera barnens sociala geografi, deras perspektiv 

på olika platser och diskutera eventuella grannskapseffekter som fram-

kommer i studien (Van der Burgt 2006). 

 

Hon har använt sig av en dagboksstudie där 135 femteklassare och 

sjundeklassare fick skriva ned vad de gjorde under en vecka. Dagboks-

studien användes för att kartlägga den rumsliga utbredningen av bar-

nens sociala nätverk, hur mycket tid de tillbringar på olika platser, vad 

de gör där och med vem. Utöver detta skickades enkäter ut till barnens 

föräldrar där de fick svara på frågor angående boendesituation, utbild-

ning, födelseplats etc. för att ta reda på barnens familjebakgrund.  En 

kartstudie liknande den i Gustavsson (2006) genomfördes också, dvs. 

barnen fick göra ett slags mentala kartor över bostadsområdet. Van 

der Burgt gjorde också gruppintervjuer med sammanlagt 22 barn upp-

delade på sex grupper från olika bostadsområden (Van der Burgt 

2006). 

 

Van der Burgt (2006) ser att skolklassens upptagningsområde har en 

stor betydelse för hur spritt den enskilda elevens kamratnätverk är, och 

liksom i Gustavsson (2006) pekar det på skolklassen och dess upptag-

ningsområde som en viktig aspekt vad gäller barnens nätverk.  Det 

framkommer att elevernas kamratnätverk påverkar den tid som de till-

bringar utanför skolan. Elever med kamrater i andra områden till-

bringar mindre tid hemma eller i det egna bostadsområdet än de elever 

som inte har några kamratkontakter utanför det egna bostadsområdet. 

Av de sju olika områdena finns ett område som stämplas som ett 

”problemområde” av elever (och även vuxna, media etc.) som inte bor 

i området. De som förhåller sig negativt till området, som kallas Back-

hagen, är framförallt de som inte har några relationer till området. De 

elever som har kompisar i området har inte denna negativa inställning 

och de elever som bor i Backhagen trivs, känner trygghet, säkerhet och 

hemmahörande i området, men är väl medvetna om områdets dåliga 

rykte. Eleverna i Backhagen kan genom att de vistas i sitt bostadsom-

råde se bortom de rykten som sprids om platsen, men samtidigt fram-

kommer det att de måste placera in sig i ett lugnt delområde inom 
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ningsområde som en viktig aspekt vad gäller barnens nätverk.  Det 

framkommer att elevernas kamratnätverk påverkar den tid som de till-

bringar utanför skolan. Elever med kamrater i andra områden till-

bringar mindre tid hemma eller i det egna bostadsområdet än de elever 

som inte har några kamratkontakter utanför det egna bostadsområdet. 

Av de sju olika områdena finns ett område som stämplas som ett 

”problemområde” av elever (och även vuxna, media etc.) som inte bor 

i området. De som förhåller sig negativt till området, som kallas Back-

hagen, är framförallt de som inte har några relationer till området. De 

elever som har kompisar i området har inte denna negativa inställning 

och de elever som bor i Backhagen trivs, känner trygghet, säkerhet och 

hemmahörande i området, men är väl medvetna om områdets dåliga 
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råde se bortom de rykten som sprids om platsen, men samtidigt fram-

kommer det att de måste placera in sig i ett lugnt delområde inom 
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Backhageområdet. De kan alltså inte identifiera sig med hela bostads-

området så som elever i andra områden gör. Samtidigt förs hela tiden 

en diskussion om ryktena om Backhagen är sanna eller inte, barnen 

från andra områden reflekterar över den bild de ser i media eller får 

från sina föräldrar och om den stämmer överens med verkligheten. 

Kopplat till skolan formas rykten om olika bostadsområden, och bar-

nens föreställningar om skolans status, vilket i sin tur formar skolans 

upptagningsområde (Van der Burgt 2006). 

 

Skolans geografiska upptagningsområde är en viktig faktor att ta 

hänsyn till. Upptagningsområdet har betydelse för var barn har 

kompisar, och var barn har kompisar har i sin tur betydelse för var 

de tillbringar sin tid(…) de barn som lever det mest rumsligt kon-

centrerade vardagslivet är barn från resursfattiga familjer som inte 

deltar i organiserade fritidsaktiviteter och som bor i ett område 

och går i en skola som av stadens invånare betraktas som dålig. 

(Van der Burgt 2006, sid 193) 

 

Van der Burgt (2006) kommer bland annat fram till att elevgrupper 

med olika bakgrund inte möts och att man genom närhet och kontakt 

mellan olika elevgrupper kan minska de fördomar och missförstånd 

som ligger till grund för de rykten som sprids om olika bostadsområ-

den och elevgrupper (Van der Burgt 2006).      

 

Samtidigt finns det studier som visar att de mönster av socioekonomis-

ka skillnader och homogenisering som ses internationellt endast kan 

hänföras till valet av friskolor i det svenska skolsystemet och den ten-

dens till segregation som finns vägs upp av att det är en förhållandevis 

liten del av föräldrarna som utnyttjar det fria valet (Blomqvist & 

Rothstein 2000). Enligt Blomqvist och Rothstein (2000) är anledning-

en till att skolvalsreformen överlag inte har påverkat den sociala sam-

mansättningen i skolan, att skolorna är relativt låsta vad gäller utök-

ning av antalet elever, alla som vill får helt enkelt inte plats i de popu-

lära skolorna. De flesta föräldrar gjorde inte heller ett aktivt val utan 

eleven går i den skola som de tillhör rent administrativt. Men samtidigt 
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ser de också att även om andelen aktiva val är få, så är det främst ele-

ver vars föräldrar har en hög utbildningsbakgrund som gör dessa val.  

 

Men någonting verkar ha hänt sedan dess, för nyare studier visar på 

att den etniska och socioekonomiska segregationen ökar mellan olika 

skolor.  

 

En nyare studie av Bunar och Kallstenius (2006), som undersöker valet 

av skola i Stockholms innerstad, visar att segregationen tvärtom kan 

minskas med hjälp av valet av skola. De åskådliggör en rörelse där ele-

ver från svenskglesa förortsområden väljer att gå i kommunala skolor i 

innerstaden med motiven att lära sig bättre svenska, tillgodogöra sig 

djupare kunskaper och hitta en lugn skolmiljö. Eleverna vill komma 

bort från den upplevda stigmatiseringen i förorten med målet att skaffa 

sig ett bra nätverk och umgänge (Bunar & Kallstenius 2006, Kallsteni-

us 2011). Det tyder på att det finns en motsatt rörelse där elever från 

utsatta områden genom sitt val av skola utvecklar skolan som mötes-

plats. Men frågan är också vilka elever som söker sig från skolorna i de 

svenskglesa områdena. Ove Sernhede och ett antal forskare har, i pro-

jektet Omvärlden och skolan, arbetat med att studera två olika skolor 

och hur de upplever och handskas med situationen i förorten, och 

kommer fram till följande. 

 

Det generella mönstret är att de kommunala skolorna i miljonpro-

gramsområden med mångdimensionell fattigdom inte bara förlorar 

status, de tappar också just de elever de mest av allt behöver ha 

kvar(…) 40-60 procent av alla niondeklassare i de av oss studerade 

skolorna fick 2009 inga fullständiga avgångsbetyg. Dessa unga le-

ver i områden där 35 procent av de unga mellan 20-25 år saknar 

såväl utbildning som arbete. (Sernhede 2010, sid 109) 

 

Inom ramen för forskningsprojektet visas med en fallstudie hur en sko-

la i ett svenskglest område blivit en skola för de barn som inte kan väl-

ja. De flesta elever i området väljer att gå i andra skolor så skolan får 

karaktären av en ”utanförskapets utanförskapsskola”, genom att den 
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ligger i ett svenskglest bostadsområde och skolan blir då en utanför-

skapsskola i sitt eget område (Gustafsson 2010). Homogeniseringen av 

elevernas sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga bakgrund ökar 

och de blir en marginaliserad grupp i ett redan marginaliserat område, 

dvs. skolan som mötesplats försvinner. Enligt Sernhede (2010) är ele-

verna medvetna om att de inte har någon större chans på arbets- , bo-

stads-och utbildningsmarknaden eftersom de inte har svensk bakgrund. 

Men det leder inte till att de gör aktivt motstånd, utan de accepterar si-

tuationen eftersom skola och utbildning inte ingår i deras framtidspla-

ner. 

De ser sin kommande försörjning snarare knuten till de möjlighe-

ter som familjemedlemmar, släktingar och andra kontakter kan ge; 

att jobba på farbrors pizzeria, att köra taxi, att hjälpa till i broder-

na cykelverkstad eller att flytta runt är några av de svar vi fått när 

vi frågat hur de unga ser på sitt framtida yrkesliv. (Sernhede 2010, 

sid 108)  

 

Skolan blir istället en plats där man kan äta lunch, träffa kamrater och 

få nyheter om vad som är på gång i området (Sernhede 2010).  

Ett fritt skolval? 
En studie av Skolverket (2003) visar att föräldrar och elever oavsett 

bakgrund är positiva till valfriheten i skolsystemet, det finns alltså en 

vilja att få välja trots att inte alla föräldrar utnyttjar detta val.  Det 

finns en rad olika studier som visar hur elever och föräldrar tänker 

kring skola, skolval och det område de bor i. Skawonius (2005) visar 

att en del familjer inte väljer skola eftersom de inte känner till valalter-

nativen eller för att individen inte känner sig hemma i de nya skolmil-

jöerna. Hon menar att elevens sociala bakgrund gör att vissa skolor 

inte känns lockande, istället kan nya miljöer innebära en osäkerhet. 

 

Människor både väljer och blir valda(…) Skolor drar till sig elever 

med en viss habitus. De elever som samlas i en skola bidrar till 

dess status och position. Positionerna är relationella, de definieras 

av närhet, avstånd och inbördes hierarki i förhållande till var-
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andra, det vill säga likheter och skillnader. Det praktiska sinnet 

har förmåga att särskilja, urskilja och uppfatta socialt betydelseful-

la skillnader. Det är inte bara över -och medelklasserna som kan 

urskilja, även arbetarklassen gör det. De vet så väl - det här är inte 

för oss. Vilket är en förmåga att urskilja, som så att säga, fungerar 

i motsatt riktning. (Skawonius 2005, sid 326)    

 

Slutsatsen är att föräldrar och elever väljer skola utifrån var de hör 

hemma, dvs. där de känner att de kan få ett erkännande, ett samman-

hang och nå framgång med vad de gör. Istället för att välja en skola 

som innebär att eleven befinner sig i ett annat sammanhang och en ny 

miljö, väljer de en skola som de känner till. Anledningen är att elever 

och föräldrar känner en osäkerhet om hur uppskattad och etablerad 

eleven skulle bli på en ny typ av skola (Skawonius 2005).   

 

Föräldrarna i Skawonius (2005) studie kunde inte motivera varför de 

hade valt som de hade gjort. Valet gjordes ofta utifrån faktorer som 

stod i konflikt med det viljebaserade, kalkylerade och rationella valet. 

Istället baserades valet på känslor och skolors rykte etc. Det visade sig 

också att föräldrarnas syn på sina barns skolgång i stor grad präglades 

av det minne de själva hade av sin egen skolgång. 

 

I studien framkom också att valet inte enbart gjordes av elever och för-

äldrar, det förekom också en selektion från skolornas sida.  De elever 

som stod i kö till populära skolor valdes mer eller mindre ut av skolor-

na genom inofficiella överenskommelser mellan rektorerna. Överens-

kommelserna gick ut på att behålla elever med utländsk härkomst i 

vissa skolor där det fanns ”kompetens” att arbeta med dem. Det gjor-

de att de intervjuade föräldrarna ibland upplevde att det inte spelade 

någon roll vilken skola de valde, eftersom skolorna i alla fall fördelade 

eleverna mellan sig. Samtidigt hade de skolor som inte hade kö till sina 

platser inte råd att välja ut elever, vilket ökade segregationen mellan 

olika skolor (Skawonius 2005). I hur stor grad detta förekommer gene-

rellt och hur många som drabbas tas inte upp i studien, men det kan 

vara en del i det som också internationell forskning har uppmärksam-
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mat, nämligen att existerande skolhierarkier oftast cementeras istället 

för att brytas upp vid införandet av valfrihet i skolsystemet (jfr. Gorard 

& Taylor 2002, Adnett & Bougheas & Davies 2000, Adnett & Davies 

2003). 

 

I boken Choosing Choice (2003) jämförs olika länders erfarenheter av 

valfrihet i skolan, där ingår bland annat studier från Nya Zeeland, 

England, Sydafrika, Australien Kina, Chile, Ungern och Tjeckien. De 

övergripande slutsatserna är att konkurrensen mellan skolor inte i nå-

gon större grad hjälper redan stigmatiserade skolor, tvärtom innebär 

det bara större problem för dessa skolor, eftersom familjerna flyttar 

sina barn från en sådan skola till andra mer populära skolor. Valfrihe-

ten har hjälpt vissa elever från olika grupper att flytta till skolor som 

annars inte skulle ha varit möjligt, t.ex. Maori på Nya Zeeland eller i 

Sydafrika där barn till färgade medelklassfamiljer kunde gå i skolor 

som annars bara hade vita elever. Men i det stora hela gynnas ändå 

medel - och höginkomsttagarfamiljer med europeisk eller vit bakgrund 

av valfriheten, eftersom det är de som i praktiken har alla möjligheter 

till ett val (Ladd 2003). 

 

A closely related effect of choice schemes in many countries was 

increased polarization of the student body. Students within schools 

became more similar and across schools became more different in 

terms of income levels, ethnicity, and achievement. (Ladd 2003, 

sid 18) 

 

Dovemark (2008) har i rapporten En skola - skilda världar följt perso-

nal och elever på två olika skolor. Genom observationer, fältsamtal, in-

tervjuer och dokumentstudier framkommer det att det finns stora et-

niska, socioekonomiska och prestationsmässiga skillnader mellan de 

två skolorna trots att de bara ligger 500 meter från varandra. De två 

skolorna, Tallskolan och Granskolan, ligger i två helt olika områden 

där Tallskolans elever främst kommer från ett hyreshusområde och 

Granskolans elever kommer från ett villaområde. I Tallskolan gick en 
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stor andel elever med svenska som andraspråk och de diskuterade inte 

skolan hemma, de kunde inte heller få lika mycket hjälp med läxor och 

hemuppgifter som eleverna i Granskolan.  På Granskolan rådde istället 

ett slags betygshets, vilket till en del berodde på att eleverna fick belö-

ning i form av pengar för uppnådda betyg av sina föräldrar, lärarna 

förväntade sig också att föräldrarna var involverade i sina barns skol-

gång och kunde ställa upp med läxhjälp.  Då alltmer av skolans verk-

samhet i form av projektarbeten och läxläsning förläggs till hemmet 

(för diskussion se, Dovemark 2004, 2008) drabbar det de elever som 

inte har det stöd som förutsätts. 

 

Vi föreställer oss att föräldrar är engagerade, välinformerade och 

välvilligt inställda till skolan. Vi vet genom bl.a. Skolverkets atti-

tydundersökningar att de flesta föräldrar ser positivt på sina barns 

skolor, men vi vet också att en förhållandevis stor grupp föräldrar, 

av den ena eller andra anledningen, inte har möjlighet att engagera 

sig i sina barns skolgång. Om skoluppgifter förväntas göras i 

hemmet, faller det tungt på de elever med ett social och kulturellt 

kapital som inte faller inom skolan norm, med andra ord när ele-

vernas egen kultur och bakgrund kolliderar med skolans. (Dove-

mark 2008, sid 106) 

 

Att det finns en fara med att organisera skolarbetet i projektform med 

hemuppgifter är något som också uttrycks i Skawonius (2005), där 

föräldrar ville engagera sig i sina barns skolgång men där vissa föräld-

rar oroade sig för att projektpedagogiken i skolan skulle göra att bar-

nen skulle få det svårare att tillgodogöra sig den kunskap som de be-

höver (Skawonius 2005). 

 

Variationen som uppmätts vad gäller föräldrars benägenhet att engage-

ra sig i sina barns skolgång förklaras till stor del av föräldrarnas ut-

bildning och sociala klass, där föräldrar med hög utbildning i större 

grad väljer skola och engagerar sig i sina barns skolgång än andra för-

äldrar (Skolverket 1996, 2003, Kjellman 2001). Att föräldrars benä-

genhet att välja skola och engagera sig i sina barns skolgång till stor 
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mat, nämligen att existerande skolhierarkier oftast cementeras istället 

för att brytas upp vid införandet av valfrihet i skolsystemet (jfr. Gorard 

& Taylor 2002, Adnett & Bougheas & Davies 2000, Adnett & Davies 

2003). 

 

I boken Choosing Choice (2003) jämförs olika länders erfarenheter av 

valfrihet i skolan, där ingår bland annat studier från Nya Zeeland, 

England, Sydafrika, Australien Kina, Chile, Ungern och Tjeckien. De 

övergripande slutsatserna är att konkurrensen mellan skolor inte i nå-

gon större grad hjälper redan stigmatiserade skolor, tvärtom innebär 

det bara större problem för dessa skolor, eftersom familjerna flyttar 

sina barn från en sådan skola till andra mer populära skolor. Valfrihe-

ten har hjälpt vissa elever från olika grupper att flytta till skolor som 

annars inte skulle ha varit möjligt, t.ex. Maori på Nya Zeeland eller i 

Sydafrika där barn till färgade medelklassfamiljer kunde gå i skolor 

som annars bara hade vita elever. Men i det stora hela gynnas ändå 

medel - och höginkomsttagarfamiljer med europeisk eller vit bakgrund 

av valfriheten, eftersom det är de som i praktiken har alla möjligheter 

till ett val (Ladd 2003). 

 

A closely related effect of choice schemes in many countries was 

increased polarization of the student body. Students within schools 

became more similar and across schools became more different in 

terms of income levels, ethnicity, and achievement. (Ladd 2003, 

sid 18) 

 

Dovemark (2008) har i rapporten En skola - skilda världar följt perso-

nal och elever på två olika skolor. Genom observationer, fältsamtal, in-

tervjuer och dokumentstudier framkommer det att det finns stora et-

niska, socioekonomiska och prestationsmässiga skillnader mellan de 

två skolorna trots att de bara ligger 500 meter från varandra. De två 

skolorna, Tallskolan och Granskolan, ligger i två helt olika områden 

där Tallskolans elever främst kommer från ett hyreshusområde och 

Granskolans elever kommer från ett villaområde. I Tallskolan gick en 
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stor andel elever med svenska som andraspråk och de diskuterade inte 

skolan hemma, de kunde inte heller få lika mycket hjälp med läxor och 

hemuppgifter som eleverna i Granskolan.  På Granskolan rådde istället 

ett slags betygshets, vilket till en del berodde på att eleverna fick belö-

ning i form av pengar för uppnådda betyg av sina föräldrar, lärarna 

förväntade sig också att föräldrarna var involverade i sina barns skol-

gång och kunde ställa upp med läxhjälp.  Då alltmer av skolans verk-

samhet i form av projektarbeten och läxläsning förläggs till hemmet 

(för diskussion se, Dovemark 2004, 2008) drabbar det de elever som 

inte har det stöd som förutsätts. 

 

Vi föreställer oss att föräldrar är engagerade, välinformerade och 

välvilligt inställda till skolan. Vi vet genom bl.a. Skolverkets atti-

tydundersökningar att de flesta föräldrar ser positivt på sina barns 

skolor, men vi vet också att en förhållandevis stor grupp föräldrar, 

av den ena eller andra anledningen, inte har möjlighet att engagera 

sig i sina barns skolgång. Om skoluppgifter förväntas göras i 

hemmet, faller det tungt på de elever med ett social och kulturellt 

kapital som inte faller inom skolan norm, med andra ord när ele-

vernas egen kultur och bakgrund kolliderar med skolans. (Dove-

mark 2008, sid 106) 

 

Att det finns en fara med att organisera skolarbetet i projektform med 

hemuppgifter är något som också uttrycks i Skawonius (2005), där 

föräldrar ville engagera sig i sina barns skolgång men där vissa föräld-

rar oroade sig för att projektpedagogiken i skolan skulle göra att bar-

nen skulle få det svårare att tillgodogöra sig den kunskap som de be-

höver (Skawonius 2005). 

 

Variationen som uppmätts vad gäller föräldrars benägenhet att engage-

ra sig i sina barns skolgång förklaras till stor del av föräldrarnas ut-

bildning och sociala klass, där föräldrar med hög utbildning i större 

grad väljer skola och engagerar sig i sina barns skolgång än andra för-

äldrar (Skolverket 1996, 2003, Kjellman 2001). Att föräldrars benä-

genhet att välja skola och engagera sig i sina barns skolgång till stor 
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del beror på föräldrarnas utbildningsbakgrund är något som framhålls 

i flera nationella såväl som internationella studier (Kallstenius 2011, 

Jönsson et.al. 1993, Skawonius 2005, Söderström & Uusitalo 2010, 

Skolverket 1996, 2003, Dustman 2004, Bargley & Woods & Glatter 

2001, Sikkink & Emerson 2008).  

 

Skolvalen görs i ett sammanhang som bland annat är beroende av 

föräldrars historia, särskilt deras utbildningshistoria, familjens nu-

varande situation, vad de har för ekonomiskt och kulturellt kapi-

tal, var de bor och hur tillgången på skolor ser ut där. Personerna 

talar från den plats i det sociala rummet, där de befinner sig. 

(Skawonius 2005, sid. 5) 

 

Forskning visar att föräldrar med eftergymnasial utbildning har mer in-

formation om själva skolvalet och de valalternativ som finns, än för-

äldrar med gymnasial eller förgymnasial utbildning. Trots att vissa för-

äldrar inte känner sig informerade nog för att göra ett aktivt skolval 

finns det inte någon större skillnad i vad föräldrar och elever tycker om 

möjligheten att välja skola i sin helhet. En majoritet tycker att det är 

bra med valfriheten i grundskolan men de tror också att valfriheten 

kommer att öka segregationen mellan skolor (Skolverket 2003). 

 

När det gäller den etniska segregationen mellan skolor är det främst 

barn som har föräldrar med svenskt ursprung som byter skola. Ten-

densen finns också att dessa elever lämnar områden med hög andel in-

vandrare, en utveckling som flera nationella och internationella studier 

också påvisar (Kjellman 2001, Skolverket 1996, 2003, Andersson et.al. 

2010, Sikking & Emerson 2008, Lankford & Wyckoff 2001, Smith & 

Meier 1995).   

 

Bagley et.al (2001) studerade tre olika områden, ett medelklassområde, 

ett arbetarklassområde och ett ruralt område, i Storbritannien. De in-

tervjuade lärare och rektorer i elva skolor och genomförde en enkät-

studie med uppföljande djupintervjuer av föräldrar med syftet att ta 

 71
 

reda på varför man inte väljer vissa skolor. Föräldrarna uppgav att av-

ståndet till skolan var den största anledningen till att man inte valde en 

viss skola, en anledning som var tydligare i det rurala området efter-

som de hade större avstånd till skolan samt att det inte fanns så många 

valmöjligheter. Den andra anledningen till att välja bort skolor var att 

de tyckte att de elever som redan gick i den bortvalda skolan inte upp-

förde sig och var stökiga. Föräldrarna ville helt enkelt placera sina 

barn i en skola som passade deras bakgrund, det fanns en rädsla för att 

det egna barnet inte skulle passa in (Bargley et.al. 2001). 

 

Bargley et.al (2001) finner också att skolors etniska elevsammansätt-

ning spelar en roll vid skolval, särskilt i arbetarklassområdet. Där flo-

rerade många fördomar vilket ledde till att föräldrar från majoritetsbe-

folkningen inte valde skolor som de tyckte hade en ogynnsam etnisk 

blandning, vilket ledde till en white flight från dessa skolor, eller som 

en förälder uttrycker det: 

 

Too many blacks. There´s too many blacks there (…) I didn´t want 

her to go there with all them. I mean I´m not prejudiced nor noth-

ing (…) I mean if there´s a lot of blacks in the class and not many 

whites, she might get picked on and all that and I don´t, these 

blacks do they speak English? I mean, you know, will the blacks 

hold the whites behind if they don´t understand what´s going on. 

(Bargley et.al. 2001, sid 316) 

 

Många föräldrar valde också bort skolor på grund av skolans rykte, 

men de kunde i intervjuerna inte direkt redogöra för eller gå in i detalj 

vad dessa rykten baserades på. Ryktena baserades ofta på hörsägen 

och var väldigt vaga men spelade trots det en viktig roll i föräldrarnas 

val av skola (Bargley et.al 2001).  

 

Samma orsaker till val av skola kan ses i den svenska kontexten. An-

dersson et.al (2010) har i artikeln “Ethnic segregation and performan-

ce inequality in the Swedish school system: A regional perspective” 

studerat hur elever från majoritetsbefolkningen reagerar om andelen 
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del beror på föräldrarnas utbildningsbakgrund är något som framhålls 

i flera nationella såväl som internationella studier (Kallstenius 2011, 

Jönsson et.al. 1993, Skawonius 2005, Söderström & Uusitalo 2010, 

Skolverket 1996, 2003, Dustman 2004, Bargley & Woods & Glatter 
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bra med valfriheten i grundskolan men de tror också att valfriheten 

kommer att öka segregationen mellan skolor (Skolverket 2003). 
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barn som har föräldrar med svenskt ursprung som byter skola. Ten-

densen finns också att dessa elever lämnar områden med hög andel in-

vandrare, en utveckling som flera nationella och internationella studier 

också påvisar (Kjellman 2001, Skolverket 1996, 2003, Andersson et.al. 

2010, Sikking & Emerson 2008, Lankford & Wyckoff 2001, Smith & 

Meier 1995).   

 

Bagley et.al (2001) studerade tre olika områden, ett medelklassområde, 

ett arbetarklassområde och ett ruralt område, i Storbritannien. De in-

tervjuade lärare och rektorer i elva skolor och genomförde en enkät-

studie med uppföljande djupintervjuer av föräldrar med syftet att ta 
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reda på varför man inte väljer vissa skolor. Föräldrarna uppgav att av-

ståndet till skolan var den största anledningen till att man inte valde en 

viss skola, en anledning som var tydligare i det rurala området efter-

som de hade större avstånd till skolan samt att det inte fanns så många 

valmöjligheter. Den andra anledningen till att välja bort skolor var att 

de tyckte att de elever som redan gick i den bortvalda skolan inte upp-

förde sig och var stökiga. Föräldrarna ville helt enkelt placera sina 

barn i en skola som passade deras bakgrund, det fanns en rädsla för att 

det egna barnet inte skulle passa in (Bargley et.al. 2001). 

 

Bargley et.al (2001) finner också att skolors etniska elevsammansätt-

ning spelar en roll vid skolval, särskilt i arbetarklassområdet. Där flo-

rerade många fördomar vilket ledde till att föräldrar från majoritetsbe-

folkningen inte valde skolor som de tyckte hade en ogynnsam etnisk 

blandning, vilket ledde till en white flight från dessa skolor, eller som 

en förälder uttrycker det: 

 

Too many blacks. There´s too many blacks there (…) I didn´t want 

her to go there with all them. I mean I´m not prejudiced nor noth-

ing (…) I mean if there´s a lot of blacks in the class and not many 

whites, she might get picked on and all that and I don´t, these 

blacks do they speak English? I mean, you know, will the blacks 

hold the whites behind if they don´t understand what´s going on. 

(Bargley et.al. 2001, sid 316) 

 

Många föräldrar valde också bort skolor på grund av skolans rykte, 

men de kunde i intervjuerna inte direkt redogöra för eller gå in i detalj 

vad dessa rykten baserades på. Ryktena baserades ofta på hörsägen 

och var väldigt vaga men spelade trots det en viktig roll i föräldrarnas 

val av skola (Bargley et.al 2001).  

 

Samma orsaker till val av skola kan ses i den svenska kontexten. An-

dersson et.al (2010) har i artikeln “Ethnic segregation and performan-

ce inequality in the Swedish school system: A regional perspective” 

studerat hur elever från majoritetsbefolkningen reagerar om andelen 
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elever med utländsk bakgrund ökar i grundskolan. De utgår från den 

sk. Shelling-modellen, vilken säger att relativa små förändringar i den 

etniska sammansättningen i ett område kan starta en process där majo-

ritetsbefolkningen flyttar ut från området. Vid en viss tidpunkt då man 

uppnår ett så kallat tröskelvärde ökar utflyttningen av majoritetsbe-

folkningen. Det empiriska materialet baseras på alla niondeklassare i 

Sverige 20035. Om Schelling-modellen stämmer skulle skillnaderna6 

mellan skolorna vara större i områden som har en stor andel elever 

tillhörande den synliga minoriteten.7 Förutom etnicitet testar de också 

om elevernas socioekonomiska bakgrund har någon betydelse för skol-

segregationen. Slutresultatet blir att områden med en hög andel elever 

från de synliga minoriteterna också har en stor skillnad mellan skolor i 

fråga om prestationer, att det främst är ett storstadsfenomen och att 

skolorna är viktigare än grannskapet för elevens prestation, dvs.  vil-

ken skola eleven går i påverkar i högre grad elevens prestation än var 

eleven bor. (Andersson et.al. 2010). Resultatet visar också att det kan 

finnas ett tröskelvärde för områden med en hög andel befolkning med 

utländsk bakgrund, då elever från majoritetsbefolkningen väljer en an-

nan skola, men fler djupare studier måste till för att kunna fastställa ett 

sådant resultat. Författarna drar paralleller till Brännström (2004), 

som inte hittade några grannskapseffekter när han under 30 år följde 

olika individer i Stockholm, och drar slutsatsen att de effekter som kan 

ses i studien tyder på en ny utveckling inom det svenska skolsystemet, 

en utveckling som har växt fram under 1990-talet och 2000-talet, där 

skillnaderna mellan olika skolor uppkommer först efter 1980 och där 

 
5 Elever som har en fader född i Afrika, Mellanöstern eller Sydamerika klassas som 
elever tillhörande en synlig minoritet (se not 7), alla andra tillhör majoritetsbefolk-
ningen.(Andersson et.al 2010) 
6 För att mäta skillnaderna mellan skolor användes PISA (Programme for Interna-
tional Student Assessment) undersökningen för 2003, där resultaten i testen för 
läsning, matematik, problemlösning och naturkunskap vägdes ihop till ett mått.  
7 Synlig minoritet = Grupper av invandrad befolkning som är föremål för rasism 
och diskriminering och som majoriteten betraktar som icke-vita eller icke- europé-
er. Begreppet uppmärksammar majoritetssamhällets värderingar och normer och 
utgår ifrån vilket bemötande de olika grupperna får i det svenska samhället. (Social 
rapport 2010), Klassningen i artikeln, se not 5 
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skolvalen ligger till grund för segregationen mellan skolorna och skill-

nader i elevers resultat (Andersson et.al 2010, Östh et.al 2010).  

 

Men varför väljer människor som de gör? Mats Trondman (2007) be-

skriver utifrån elevernas resonemang vilka tankar som finns kring 

skolval och vilket svårt val det egentligen är. Han har intervjuat ung-

domar i övre tonåren om deras utbildningsval och hur de förhåller sig 

till de segregations -och integrationsfrågor som de möter i vardagen. 

Han visar på en komplex bild av den egna identiteten kopplat till den 

kollektiva identiteten och samhället i stort, en koppling som ibland är 

svår att få ihop och som gör att man handlar mot sina egna övertygel-

ser. De intervjuade ungdomarna i studien är överlag positiva till social 

och etnisk blandning på skolorna men agerar på ett annat sätt när de 

väljer skola (Trondman 2007). 

 

Nio av tio ungdomar instämmer helt eller delvis i påståendet ”att 

det är viktigt att elever från olika sociala miljöer och länder går på 

samma skola, då det förhindrar konflikter i samhället”. Drygt nio 

av tio instämmer helt eller delvis i påståendet ”att det viktigaste är 

hur en människa är som individ och inte om han eller hon är in-

vandrare eller inte”. Drygt åtta av tio instämmer helt eller delvis i 

”att flyktingar som kommit till Sverige berikat det svenska samhäl-

let med sina kulturer eller språk”(…) Men samtidigt instämmer sju 

av tio helt eller delvis i påståendet ” att högutbildade inte vill att 

invandrarungdomar ska gå på deras barns skolor”. Min tes om 

grammatikens varför är således att de som, å ena sidan, är mest 

positiva till social integration och det multikulturella samhället är 

de som i störst utsträckning i praktiken kommer att verka däremot 

för att säkra sin egen sociala reproduktion eller mobilitet. Och 

dessa ”de” är främst barn från den välutbildade medelklassen. 

(Trondman 2007, sid 187) 

 

Samma komplexa ställningstagande gäller även för föräldrar och elever 

i lägre årskurser, vilka anger etnisk elevsammansättning på skolan som 

en orsak till att de vill byta skola. Det kan handla om både elever med 

utländsk bakgrund från utsatta förorter som tycker att det finns för få 
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elever med utländsk bakgrund ökar i grundskolan. De utgår från den 

sk. Shelling-modellen, vilken säger att relativa små förändringar i den 

etniska sammansättningen i ett område kan starta en process där majo-

ritetsbefolkningen flyttar ut från området. Vid en viss tidpunkt då man 

uppnår ett så kallat tröskelvärde ökar utflyttningen av majoritetsbe-

folkningen. Det empiriska materialet baseras på alla niondeklassare i 

Sverige 20035. Om Schelling-modellen stämmer skulle skillnaderna6 

mellan skolorna vara större i områden som har en stor andel elever 

tillhörande den synliga minoriteten.7 Förutom etnicitet testar de också 

om elevernas socioekonomiska bakgrund har någon betydelse för skol-

segregationen. Slutresultatet blir att områden med en hög andel elever 

från de synliga minoriteterna också har en stor skillnad mellan skolor i 

fråga om prestationer, att det främst är ett storstadsfenomen och att 

skolorna är viktigare än grannskapet för elevens prestation, dvs.  vil-

ken skola eleven går i påverkar i högre grad elevens prestation än var 

eleven bor. (Andersson et.al. 2010). Resultatet visar också att det kan 

finnas ett tröskelvärde för områden med en hög andel befolkning med 

utländsk bakgrund, då elever från majoritetsbefolkningen väljer en an-

nan skola, men fler djupare studier måste till för att kunna fastställa ett 

sådant resultat. Författarna drar paralleller till Brännström (2004), 

som inte hittade några grannskapseffekter när han under 30 år följde 

olika individer i Stockholm, och drar slutsatsen att de effekter som kan 

ses i studien tyder på en ny utveckling inom det svenska skolsystemet, 

en utveckling som har växt fram under 1990-talet och 2000-talet, där 

skillnaderna mellan olika skolor uppkommer först efter 1980 och där 

 
5 Elever som har en fader född i Afrika, Mellanöstern eller Sydamerika klassas som 
elever tillhörande en synlig minoritet (se not 7), alla andra tillhör majoritetsbefolk-
ningen.(Andersson et.al 2010) 
6 För att mäta skillnaderna mellan skolor användes PISA (Programme for Interna-
tional Student Assessment) undersökningen för 2003, där resultaten i testen för 
läsning, matematik, problemlösning och naturkunskap vägdes ihop till ett mått.  
7 Synlig minoritet = Grupper av invandrad befolkning som är föremål för rasism 
och diskriminering och som majoriteten betraktar som icke-vita eller icke- europé-
er. Begreppet uppmärksammar majoritetssamhällets värderingar och normer och 
utgår ifrån vilket bemötande de olika grupperna får i det svenska samhället. (Social 
rapport 2010), Klassningen i artikeln, se not 5 
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skolvalen ligger till grund för segregationen mellan skolorna och skill-

nader i elevers resultat (Andersson et.al 2010, Östh et.al 2010).  

 

Men varför väljer människor som de gör? Mats Trondman (2007) be-
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skolval och vilket svårt val det egentligen är. Han har intervjuat ung-

domar i övre tonåren om deras utbildningsval och hur de förhåller sig 

till de segregations -och integrationsfrågor som de möter i vardagen. 

Han visar på en komplex bild av den egna identiteten kopplat till den 

kollektiva identiteten och samhället i stort, en koppling som ibland är 

svår att få ihop och som gör att man handlar mot sina egna övertygel-

ser. De intervjuade ungdomarna i studien är överlag positiva till social 

och etnisk blandning på skolorna men agerar på ett annat sätt när de 

väljer skola (Trondman 2007). 

 

Nio av tio ungdomar instämmer helt eller delvis i påståendet ”att 

det är viktigt att elever från olika sociala miljöer och länder går på 

samma skola, då det förhindrar konflikter i samhället”. Drygt nio 

av tio instämmer helt eller delvis i påståendet ”att det viktigaste är 

hur en människa är som individ och inte om han eller hon är in-

vandrare eller inte”. Drygt åtta av tio instämmer helt eller delvis i 

”att flyktingar som kommit till Sverige berikat det svenska samhäl-

let med sina kulturer eller språk”(…) Men samtidigt instämmer sju 

av tio helt eller delvis i påståendet ” att högutbildade inte vill att 

invandrarungdomar ska gå på deras barns skolor”. Min tes om 

grammatikens varför är således att de som, å ena sidan, är mest 

positiva till social integration och det multikulturella samhället är 

de som i störst utsträckning i praktiken kommer att verka däremot 

för att säkra sin egen sociala reproduktion eller mobilitet. Och 

dessa ”de” är främst barn från den välutbildade medelklassen. 

(Trondman 2007, sid 187) 

 

Samma komplexa ställningstagande gäller även för föräldrar och elever 

i lägre årskurser, vilka anger etnisk elevsammansättning på skolan som 

en orsak till att de vill byta skola. Det kan handla om både elever med 

utländsk bakgrund från utsatta förorter som tycker att det finns för få 
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elever med svensk bakgrund, och elever med svensk bakgrund som 

tycker att skolan har blivit alltför etniskt blandad. Anledningen till 

dessa byten, oavsett åt vilket håll de går, är att elever och föräldrar vill 

uppnå de värden som premieras av samhället, t.ex. ett bra språk, för 

att sedan kunna få en så gynnsam framtid som möjligt (jfr. Kallstenius 

2007, Bunar 2009, Skolverket 1996). Enligt Kallstenius (2007) innebär 

valet att en del elever kan fly från förorternas stigmatisering och upp-

levda marginalisering. Skolvalet blir en strategi för att komma bort 

från en miljö till en annan som upplevs som mer gynnsam. Det betyder 

att eleverna i viss mån byter socialt sammanhang, till ett sammanhang 

som bedöms ge bättre avkastning, vilket i Stockholm utgörs av de 

kommunala innerstadsskolorna (Kallstenius 2007). 

 

Att byta skola har blivit ett sätt att hantera effekter av den urbana 

miljöns socioekonomiska, etniska och symboliska segregering. 

(Kallstenius 2007, sid 127) 

 

Eleverna vill med andra ord uppnå något som de inte kan få i de stig-

matiserade och segregerade områden de kommer ifrån eftersom kvali-

tén på skolorna anses vara bättre i innerstaden, något som i sin tur ger 

dem en biljett till en gynnsammare framtid. Men det är inte helt oprob-

lematiskt att byta miljö. Eleverna upplever ett ”annorlundaskap” i in-

nerstadsskolornas svensktäta miljö där fördomarna om hemområdet 

överfördes på dem själva, samtidigt som de får höra fördomar om in-

nerstadsskolorna och valet av skola från individer i hemområdet (Kall-

stenius 2007, Bunar 2009). Det innebär också att de skolor som upp-

levs som sämre dräneras på högpresterande elever, vilket leder till en 

prestationsmässig segregation. Om de högpresterande eleverna stanna-

de kvar skulle det med all sannolikhet, via kamrateffekter, leda till att 

elevernas prestationer överlag skulle höjas (Skolverket 2003, 2009). 

 

Jenny Kallstenius (2011) har i sin avhandling De mångkulturella inner-

stadsskolorna – om skolval, segregation och utbildningsstrategier i 

Stockholm undersökt sex skolor i Stockholms innerstad för att ta reda 
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på hur elevers val av skola påverkar skolor, föräldrar och elever. Hon 

fokuserar på de elever från Stockholms ytterområden som väljer skolor 

i innerstaden och intervjuar rektorer, lärare, föräldrar och elever. Med 

hjälp av Bourdieus teorier analyseras intervjuer och observationer i 

skolorna. Kallstenuis (2011) beskriver en konkurrenssituation som 

vuxit fram under 2000-talets första år där innerstadsskolorna har ett 

ökat söktryck från elever boende i ytterområdena och att elever i in-

nerstaden söker sig till andra fristående alternativ. Rektorerna på in-

nerstadsskolorna har svårt att planera eftersom de inte vet hur många 

elever som kommer att gå på skolan och skolvalet görs i stor utsträck-

ning på basis av skolans rykte, geografiska position och social och et-

nisk elevsammansättning, istället på basis av skolornas resultat och pe-

dagogisk verksamhet. De elever som bor i ytterområdena men som väl-

jer en innerstadsskola, förklarar sina val med att de vill lära sig bättre 

svenska och få en lugnare inlärningsmiljö. Att gå i en mer ”svensk” 

skola är målet för att komma in det svenska samhället, men samtidigt 

blir dessa elever medvetna om vilket område de kommer ifrån och det 

finns en känsla av att inte passa in.  Personalen på innerstadsskolorna 

uppfattar den ökade blandningen och mångfalden av elever som ett 

problem då de tycker att de elever som väljer till innerstadsskolorna 

har bristande kunskaper och att den ökade blandningen leder till olika 

spänningar i elevgruppen. De föräldrar som bor i innerstaden och som 

väljer andra skolor, främst fristående alternativ, känner i sin tur en 

press på sig att just välja andra skolor eftersom den ökade blandningen 

av elever upplevs sänka kvalitén på skolorna. Men på en av de under-

sökta skolorna upplevs situationen annorlunda, det beror på att det är 

svårt att bli antagen till skolan, dvs. den ökade blandningen av elever 

upplevs inte som ett hot då svårigheten att bli antagen till skolan blir 

en garanti för en hög standard. Kallstenius (2011) kommer fram till att 

valen i någon mån leder till en ökad integration eftersom elever från yt-

terområdena använder valfriheten som ett sätt att komma bort från en 

segregerad boendemiljö, men den mer generella slutsatsen blir dock att 

elevers val av skola leder till en ökad segregation mellan olika skolor 

(Kallstenius 2011). 
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att sedan kunna få en så gynnsam framtid som möjligt (jfr. Kallstenius 

2007, Bunar 2009, Skolverket 1996). Enligt Kallstenius (2007) innebär 

valet att en del elever kan fly från förorternas stigmatisering och upp-

levda marginalisering. Skolvalet blir en strategi för att komma bort 
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elever som kommer att gå på skolan och skolvalet görs i stor utsträck-

ning på basis av skolans rykte, geografiska position och social och et-

nisk elevsammansättning, istället på basis av skolornas resultat och pe-

dagogisk verksamhet. De elever som bor i ytterområdena men som väl-

jer en innerstadsskola, förklarar sina val med att de vill lära sig bättre 

svenska och få en lugnare inlärningsmiljö. Att gå i en mer ”svensk” 

skola är målet för att komma in det svenska samhället, men samtidigt 

blir dessa elever medvetna om vilket område de kommer ifrån och det 

finns en känsla av att inte passa in.  Personalen på innerstadsskolorna 

uppfattar den ökade blandningen och mångfalden av elever som ett 

problem då de tycker att de elever som väljer till innerstadsskolorna 

har bristande kunskaper och att den ökade blandningen leder till olika 

spänningar i elevgruppen. De föräldrar som bor i innerstaden och som 

väljer andra skolor, främst fristående alternativ, känner i sin tur en 

press på sig att just välja andra skolor eftersom den ökade blandningen 

av elever upplevs sänka kvalitén på skolorna. Men på en av de under-

sökta skolorna upplevs situationen annorlunda, det beror på att det är 

svårt att bli antagen till skolan, dvs. den ökade blandningen av elever 

upplevs inte som ett hot då svårigheten att bli antagen till skolan blir 

en garanti för en hög standard. Kallstenius (2011) kommer fram till att 

valen i någon mån leder till en ökad integration eftersom elever från yt-

terområdena använder valfriheten som ett sätt att komma bort från en 
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(Kallstenius 2011). 
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En del studier pekar dock på att den ökande valfriheten i skolsystemet 

inte leder till en ökande segregation i och mellan skolor. Lindbom & 

Almgren (2007) hävdar t.ex. att de studier som har tagit upp valfrihe-

tens påverkan på segregationen ger svaga bevis på att så är fallet. De 

hänvisar främst till Skolverkets olika undersökningar, (Skolverket 

1996, 2005), och att resultaten, att valfriheten i skolsystemet gör att 

skolsegregationen ökar, inte är generaliserbara eftersom de bygger på 

för få fall. Kritiken riktar in sig på att Skolverkets resultat från inter-

vjustudierna (Skolverket 2005), där kommunala skolchefer intervjuats, 

bara bygger på hur några personer uppfattar verkligheten och inte på 

verkliga fakta. Segregationen i och mellan skolor skulle istället vara en 

effekt av den ökande boendesegregationen. Genom att undersöka hur 

segregationen påverkar elevsammansättningen på skolor i Stockholm, 

Malmö och Göteborg 1990, dvs. före valfrihetsreformen, och 2004, 

dvs. efter valfrihetsreformen, förväntar de sig se hur segregationen i 

och mellan skolorna har utvecklat sig med avseende på skolornas soci-

ala och etniska elevsammansättning, och om den beror på den rådande 

bostadssegregationen eller på att elever väljer en annan skola än den 

som är närmast hemmet. Slutsatserna är att boendesegregationen har 

en stor påverkan på skolornas sociala och etniska elevsammansättning 

och att valfriheten som sådan inte har någon påverkan alls. Överlag 

har inte heller de fristående skolorna någon påverkan på skolsegrega-

tionen.  De efterlyser dock mer forskning, främst i mellanstora städer 

och med data på individnivå istället för med data på skolområdesnivå 

(SAMS-nivå) (Lindbom & Almgren 2007). Slutsatsen kritiseras dock 

av Gustavsson (2007) som menar att en rad metodologiska problem, 

främst klassificeringen av skolornas upptagningsområden via SAMS, 

gör att analysen bortser från effekterna av valfriheten, och att den ef-

fekten egentligen är mycket större eftersom skolsegregationen har ökat 

ca 30 % mer än omfattningen av boendesegregationen under den un-

dersökta perioden. Gustavssons (2007) slutsats blir istället att valfrihe-

ten spelar en roll för segregationen i och mellan skolor. 

 

I PISA 2009 där alla OECD-länder ingår undersöks elevprestationerna 

i läsförmåga, matematik och naturvetenskap baserad på nationella 
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prov i nionde klass. Undersökningen visar på försämrade resultat för 

de svenska eleverna och att även likvärdigheten i det svenska skolsy-

stemet har försämrats. Genom att mäta spridningen av elevers resultat 

inom varje land mäts likvärdigheten inom utbildningssystemet, resulta-

tet visar att Sverige har en högre spridning än OECD- genomsnittet 

och att spridningen har ökat genom åren. Det svenska utbildningssy-

stemet har också blivit sämre i att utjämna de skillnader som finns i 

elevers bakgrund, dvs. hur väl man lyckas i skolan beror mer och mer 

på vilken skola eleven går på samt elevens sociala bakgrund (Skolver-

ket 2010c). 

 

Tidigare har det inte spelat så stor roll vilken skola eleverna gått i, 

men nu är trenden åt motsatt håll. Här krävs fördjupningar för att 

förstå vad som orsakar detta och speciellt krävs studier kring ef-

fekterna av det fria skolvalet. (Skolverket 2010c, sid. 137) 

 

Enligt Skolverket (2009a) förklaras den minskade likvärdigheten med 

decentraliseringen och skillnaden mellan olika kommuner vad gäller 

hur mycket resurser som läggs på skolan. Men också på att arbetet har 

blivit mer individualiserat och att elever oftare delas in i grupper efter 

kunskapsnivå, behov av stöd etc. som gör att elevgrupperna blir mer 

homogena. Skolverket anser dock också att den ökande valfriheten 

kombinerat med en ökad boendesegregation kan ha lett till en ökad 

segregation mellan olika skolor. (Skolverket 2009a) 

Friskolornas roll på utbildningsmarknaden 
Även om det största antalet skolval sker mellan olika kommunala sko-

lor är det ofta de fristående skolorna som används som slagträ i debat-

ten. Deras vara eller icke vara har debatterats under en lång tid men 

den borgerliga regeringen har, genom en rad reformer och inte minst 

den nya skollagen, förstärkt de fristående skolornas ställning på skol-

marknaden. De ska nu jämställas med de kommunala skolorna, vilket 

innebär ökade rättigheter men också ökade skyldigheter, t.ex. att delta 

i utvärderingar osv.  
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En fristående skola är en skola som drivs av en annan huvudman än 

kommunen, det kan vara föräldrakooperativ, lärare, stiftelser eller fö-

retag.  De fristående skolorna har inte någon skyldighet att erbjuda ut-

bildning till alla skolpliktiga elever i kommunen, vilket innebär att de 

kan anpassa sin skolorganisation från år till år och vid behov öppna8 

eller stänga en skola som de vill.  De fristående skolorna har ända från 

början av valfrihetsreformen ökat i antal; 1992 fanns det drygt 100 fri-

stående skolor, 1995 238 skolor som tillsammans härbärgerade cirka 

20 000 elever och 2010 var siffran uppe i 709 fristående skolor med 

omkring 100 000 elever, vilket motsvarar cirka 11 % av landets 

grundskoleelever. Vad gäller de fristående skolornas geografiska ut-

bredning har främst storstadskommuner och större städer fler friståen-

de skolor och därmed också en högre andel elever i fristående skolor 

än andra kommuner (Skolverket 2010a, Internet 8).  

 

Inriktningarna på de fristående skolorna skiljer sig åt, det finns skolor 

med en speciell pedagogik så som Waldorfskolor, konfessionellt inrik-

tade skolor, skolor med olika profiler etc., men tendensen är att de fri-

stående skolorna mer och mer börjar likna de ”vanliga” kommunala 

skolorna med en mer allmän inriktning (Skolverket 2005). Av de elever 

som går i en fristående skola 2010 (ca100 000 elever) går 85 %  i fri-

stående skolor med allmän inriktning, 8 % i konfessionella skolor och 

4 % i skolor med Waldorfinriktning. Resten av eleverna går i interna-

tionella skolor eller riksinternat (Skolverket 2010a). 

 

Fram till slutet av 1990-talet har de fristående skolorna fungerat som 

buffertar då elevantalet i den kommunala skolan varit högt, men i 

dagsläget sjunker antalet elever och kommunala skolor tvingas lägga 

ned. Ett sätt att förhindra en kommunal skolnedläggning är att ett fö-

retag, föräldrar etc. ombildar skolan till en fristående skola. Denna typ 

av övertagande är vanlig och ligger till grund för en del av ökningen av 

de fristående skolorna. Att antalet fristående skolor ökar gör också att 

 
8 Efter godkännande från Skolverket. 
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den kostnadseffektivitet som var ett av målen med friskolereformen 

inte infriats. Reformen har istället bidragit till en merkostnad för 

kommunerna. Anledningen är att de måste fördela pengar till den ny-

bildade fristående skolan, vilket i sin tur kan leda till ytterligare ned-

läggningar av kommunala skolor (Skolverket 2005). 

 

Skolverket (2005) menar dock att för vissa kommuner kan etablering-

en av fristående skolor bidra till minskande kostnader. Om kommunen 

har en ökad andel individer i skolpliktig ålder innebär etableringen av 

fristående skolor att kommunen inte behöver göra investeringar i loka-

ler och utrustning, skolskjutskostnaderna sjunker också eftersom 

kommunen inte har någon skyldighet att erbjuda skolskjuts till elever 

som går i fristående skolor. Men för flertalet kommuner har etable-

ringen av fristående skolor inte gett någon kostnadsminskning för 

kommunen, snarare tvärtom (Skolverket 2005). 

 

Flera av Skolverkets undersökningar visar också att fristående skolor 

bidrar till en uppdelning mellan elever, där elever segmenteras utefter 

socioekonomiska, prestationsmässiga och etniska faktorer. (Skolverket 

2005, Blomqvist & Rothstein 2000, Daun 2003). Andelen elever med 

utländsk bakgrund är dock totalt sett större i fristående skolor än i den 

kommunala skolan (Skolverket 2010a, 2005). År 2010 var andelen 

elever med utländsk bakgrund 20 % i de fristående skolorna och 17,5 

% i de kommunala skolorna. Av de fristående skolorna är det främst 

de internationella skolorna som har en hög andel elever med utländsk 

härkomst (ca 60 % av eleverna) medan motsvarande siffra för de fri-

stående skolorna med allmän inriktning var 19 % (Skolverket 2010a). 

Enligt Skolverket (2005, 1996) och PISA 2009 (Skolverket 2010c) är 

dock föräldrarnas utbildningsbakgrund och andra socioekonomiska 

markörer högre i de fristående skolorna, både för elever med svensk 

bakgrund och utländsk bakgrund, dvs. de flesta elever som byter till el-

ler som går i en fristående skola har föräldrar med en eftergymnasial 

utbildning. Rent prestationsmässigt lyckas också friskolorna bättre än 

de kommunala skolorna, men Skolverket (2005) konstaterar i sin rap-

port att: 
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En fristående skola är en skola som drivs av en annan huvudman än 

kommunen, det kan vara föräldrakooperativ, lärare, stiftelser eller fö-

retag.  De fristående skolorna har inte någon skyldighet att erbjuda ut-

bildning till alla skolpliktiga elever i kommunen, vilket innebär att de 

kan anpassa sin skolorganisation från år till år och vid behov öppna8 

eller stänga en skola som de vill.  De fristående skolorna har ända från 

början av valfrihetsreformen ökat i antal; 1992 fanns det drygt 100 fri-

stående skolor, 1995 238 skolor som tillsammans härbärgerade cirka 

20 000 elever och 2010 var siffran uppe i 709 fristående skolor med 

omkring 100 000 elever, vilket motsvarar cirka 11 % av landets 

grundskoleelever. Vad gäller de fristående skolornas geografiska ut-

bredning har främst storstadskommuner och större städer fler friståen-

de skolor och därmed också en högre andel elever i fristående skolor 

än andra kommuner (Skolverket 2010a, Internet 8).  

 

Inriktningarna på de fristående skolorna skiljer sig åt, det finns skolor 

med en speciell pedagogik så som Waldorfskolor, konfessionellt inrik-

tade skolor, skolor med olika profiler etc., men tendensen är att de fri-

stående skolorna mer och mer börjar likna de ”vanliga” kommunala 

skolorna med en mer allmän inriktning (Skolverket 2005). Av de elever 

som går i en fristående skola 2010 (ca100 000 elever) går 85 %  i fri-

stående skolor med allmän inriktning, 8 % i konfessionella skolor och 

4 % i skolor med Waldorfinriktning. Resten av eleverna går i interna-

tionella skolor eller riksinternat (Skolverket 2010a). 

 

Fram till slutet av 1990-talet har de fristående skolorna fungerat som 

buffertar då elevantalet i den kommunala skolan varit högt, men i 

dagsläget sjunker antalet elever och kommunala skolor tvingas lägga 

ned. Ett sätt att förhindra en kommunal skolnedläggning är att ett fö-

retag, föräldrar etc. ombildar skolan till en fristående skola. Denna typ 

av övertagande är vanlig och ligger till grund för en del av ökningen av 

de fristående skolorna. Att antalet fristående skolor ökar gör också att 

 
8 Efter godkännande från Skolverket. 
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den kostnadseffektivitet som var ett av målen med friskolereformen 

inte infriats. Reformen har istället bidragit till en merkostnad för 

kommunerna. Anledningen är att de måste fördela pengar till den ny-

bildade fristående skolan, vilket i sin tur kan leda till ytterligare ned-

läggningar av kommunala skolor (Skolverket 2005). 

 

Skolverket (2005) menar dock att för vissa kommuner kan etablering-

en av fristående skolor bidra till minskande kostnader. Om kommunen 

har en ökad andel individer i skolpliktig ålder innebär etableringen av 

fristående skolor att kommunen inte behöver göra investeringar i loka-

ler och utrustning, skolskjutskostnaderna sjunker också eftersom 

kommunen inte har någon skyldighet att erbjuda skolskjuts till elever 

som går i fristående skolor. Men för flertalet kommuner har etable-

ringen av fristående skolor inte gett någon kostnadsminskning för 

kommunen, snarare tvärtom (Skolverket 2005). 

 

Flera av Skolverkets undersökningar visar också att fristående skolor 

bidrar till en uppdelning mellan elever, där elever segmenteras utefter 

socioekonomiska, prestationsmässiga och etniska faktorer. (Skolverket 

2005, Blomqvist & Rothstein 2000, Daun 2003). Andelen elever med 

utländsk bakgrund är dock totalt sett större i fristående skolor än i den 

kommunala skolan (Skolverket 2010a, 2005). År 2010 var andelen 

elever med utländsk bakgrund 20 % i de fristående skolorna och 17,5 

% i de kommunala skolorna. Av de fristående skolorna är det främst 

de internationella skolorna som har en hög andel elever med utländsk 

härkomst (ca 60 % av eleverna) medan motsvarande siffra för de fri-

stående skolorna med allmän inriktning var 19 % (Skolverket 2010a). 

Enligt Skolverket (2005, 1996) och PISA 2009 (Skolverket 2010c) är 

dock föräldrarnas utbildningsbakgrund och andra socioekonomiska 

markörer högre i de fristående skolorna, både för elever med svensk 

bakgrund och utländsk bakgrund, dvs. de flesta elever som byter till el-

ler som går i en fristående skola har föräldrar med en eftergymnasial 

utbildning. Rent prestationsmässigt lyckas också friskolorna bättre än 

de kommunala skolorna, men Skolverket (2005) konstaterar i sin rap-

port att: 
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Statistiken visar att eleverna i fristående skolor är ett selektivt ur-

val av elever med föräldrar som har relativt hög utbildning och 

som är engagerade i sina barns skolgång vilket är faktorer som 

samvarierar med goda elevresultat. Dessa förhållanden pekar mot 

att man i fristående skolor har mer gynnsamma förutsättningar att 

driva en verksamhet med hög kvalitet. En del hänger dock sam-

man med det selektiva elevurvalet och inte med att skolorna är fri-

stående. (Skolverket 2005, sid 61) 

 

Men att de fristående skolorna skulle bidra till segregationen och att 

konkurrensen mellan olika skolor skulle medföra att det bildas ett pre-

stationsmässigt A– och B- lag i skolvärlden motsägs av en rapport från 

Finansdepartementet (Ds 2001:12). 

 
Genom att statistiskt undersöka hur konkurrensen från de fristående 

skolorna påverkar elevprestationerna i årskurs 9 blir slutsatsen: 

 

(...) att det inte finns något stöd för att fler friskolor leder till att 

den kommunala skolan utarmas. Tvärtom finner vi stöd för att 

även elever i den kommunala skolan gynnas av att denna möter 

ökad konkurrens från friskolan. Konkurrensen från friskolan har 

således lett till att de kommunala skolorna blivit bättre på att ut-

nyttja sina resurser och därigenom lyckats höja undervisningskva-

liteten. (Ds 2001:12, sid 10) 

 

Finansdepartementet (Ds 2001:12) drar också samma slutsats efter att 

ha gått igenom en stor del av den ekonomiska forskningen om hur 

konkurrens mellan fristående och kommunala skolor påverkar elevers 

prestationer. För att optimera konkurrensen mellan skolor efterlyser de 

mer och bättre information så att elever, föräldrar och skolledare ska 

veta vilka skolor som är bra respektive mindre bra.  I ett led att för-

bättra konkurrensen anser de att alla skolor ska få drivas i vinstsyfte 

samt tillåta terminsavgifter (Finansdepartementet 2001).  Det finns en 

del andra studier av nationalekonomisk art som pekar på samma sak, 

dvs. att konkurrensen på marknaden hindras eftersom individer inte 
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har tillräcklig information och att det måste bli lättare för kommuner 

att kunna lägga ned skolor som elever inte vill gå i. Konkurrensen ses 

som ett medel att motverka den segregation som finns (jmf. Bergström 

& Sandström 2001, 2007, Sandström & Bergström 2002).  

 

I artikeln ”Konkurrens mellan skolor för kvaliténs skull” belyser Berg-

ström och Sandström (2007) friskolornas roll i det svenska grundsko-

lesystemet med syfte att undersöka om konkurrensen mellan de kom-

munala och de fristående skolorna har lett till bättre resultat. De utgår 

från nationalekonomiska och företagsekonomiska idéer om hur kon-

kurrens leder till ekonomiskt och pedagogiskt effektivare skolor. De 

undersöker 33 kommuner och sambanden mellan fristående skolor och 

elevers prestationer (slutbetyg och resultat av nationella prov) i varje 

kommun. Med hjälp av olika regressionsanalyser mäter de sambandet 

mellan andelen fristående skolor i en kommun och elevprestationer i 

den kommunala skolan. Frågan är om andelen elever som lämnar 

grundskolan med godkända betyg i alla ämnen är högre i kommuner 

med större inslag av fristående skolor? Materialet består av 30 000 

elever i nionde klass och de ser klara samband mellan antalet friståen-

de skolor i en kommun och elevernas prestation. Slutsatsen är att ett 

ökat antal elever i fristående skola påverkar resultatet i den kommuna-

la skolan positivt, dvs. fler fristående skolor ger ett bättre skolsystem 

eftersom konkurrensen höjer alla skolors prestationsmässiga resultat. 

Därför blir slutsatsen att det behövs mer fristående skolor och i slutsat-

serna hävdas att vikten av information till föräldrar, möjligheten att 

stänga skolor som inte når ett bra resultat, göra det mer lönsamt att 

starta skolor i rent vinstsyfte, införa terminsavgifter och möjligheten 

att byta ut en skolledning som inte klarar av att förbättra en skola, 

skulle vara en väg att gå för att ytterligare skapa mer konkurrens mel-

lan skolor, och därmed få ett bättre och effektivare skolsystem (Berg-

ström & Sandström 2007).  

 

I den mån en ökad risk för segregering finns, är den som störst om 

etableringen av nya friskolor nu skulle bromsas upp. De befintliga 

friskolorna skulle då skyddas från ny konkurrens. Eftersom många 
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Statistiken visar att eleverna i fristående skolor är ett selektivt ur-

val av elever med föräldrar som har relativt hög utbildning och 

som är engagerade i sina barns skolgång vilket är faktorer som 

samvarierar med goda elevresultat. Dessa förhållanden pekar mot 

att man i fristående skolor har mer gynnsamma förutsättningar att 

driva en verksamhet med hög kvalitet. En del hänger dock sam-

man med det selektiva elevurvalet och inte med att skolorna är fri-

stående. (Skolverket 2005, sid 61) 

 

Men att de fristående skolorna skulle bidra till segregationen och att 

konkurrensen mellan olika skolor skulle medföra att det bildas ett pre-

stationsmässigt A– och B- lag i skolvärlden motsägs av en rapport från 

Finansdepartementet (Ds 2001:12). 

 
Genom att statistiskt undersöka hur konkurrensen från de fristående 

skolorna påverkar elevprestationerna i årskurs 9 blir slutsatsen: 

 

(...) att det inte finns något stöd för att fler friskolor leder till att 

den kommunala skolan utarmas. Tvärtom finner vi stöd för att 

även elever i den kommunala skolan gynnas av att denna möter 

ökad konkurrens från friskolan. Konkurrensen från friskolan har 

således lett till att de kommunala skolorna blivit bättre på att ut-

nyttja sina resurser och därigenom lyckats höja undervisningskva-

liteten. (Ds 2001:12, sid 10) 

 

Finansdepartementet (Ds 2001:12) drar också samma slutsats efter att 

ha gått igenom en stor del av den ekonomiska forskningen om hur 

konkurrens mellan fristående och kommunala skolor påverkar elevers 

prestationer. För att optimera konkurrensen mellan skolor efterlyser de 

mer och bättre information så att elever, föräldrar och skolledare ska 

veta vilka skolor som är bra respektive mindre bra.  I ett led att för-

bättra konkurrensen anser de att alla skolor ska få drivas i vinstsyfte 

samt tillåta terminsavgifter (Finansdepartementet 2001).  Det finns en 

del andra studier av nationalekonomisk art som pekar på samma sak, 

dvs. att konkurrensen på marknaden hindras eftersom individer inte 
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har tillräcklig information och att det måste bli lättare för kommuner 

att kunna lägga ned skolor som elever inte vill gå i. Konkurrensen ses 

som ett medel att motverka den segregation som finns (jmf. Bergström 

& Sandström 2001, 2007, Sandström & Bergström 2002).  

 

I artikeln ”Konkurrens mellan skolor för kvaliténs skull” belyser Berg-

ström och Sandström (2007) friskolornas roll i det svenska grundsko-

lesystemet med syfte att undersöka om konkurrensen mellan de kom-

munala och de fristående skolorna har lett till bättre resultat. De utgår 

från nationalekonomiska och företagsekonomiska idéer om hur kon-

kurrens leder till ekonomiskt och pedagogiskt effektivare skolor. De 

undersöker 33 kommuner och sambanden mellan fristående skolor och 

elevers prestationer (slutbetyg och resultat av nationella prov) i varje 

kommun. Med hjälp av olika regressionsanalyser mäter de sambandet 

mellan andelen fristående skolor i en kommun och elevprestationer i 

den kommunala skolan. Frågan är om andelen elever som lämnar 

grundskolan med godkända betyg i alla ämnen är högre i kommuner 

med större inslag av fristående skolor? Materialet består av 30 000 

elever i nionde klass och de ser klara samband mellan antalet friståen-

de skolor i en kommun och elevernas prestation. Slutsatsen är att ett 

ökat antal elever i fristående skola påverkar resultatet i den kommuna-

la skolan positivt, dvs. fler fristående skolor ger ett bättre skolsystem 

eftersom konkurrensen höjer alla skolors prestationsmässiga resultat. 

Därför blir slutsatsen att det behövs mer fristående skolor och i slutsat-

serna hävdas att vikten av information till föräldrar, möjligheten att 

stänga skolor som inte når ett bra resultat, göra det mer lönsamt att 

starta skolor i rent vinstsyfte, införa terminsavgifter och möjligheten 

att byta ut en skolledning som inte klarar av att förbättra en skola, 

skulle vara en väg att gå för att ytterligare skapa mer konkurrens mel-

lan skolor, och därmed få ett bättre och effektivare skolsystem (Berg-

ström & Sandström 2007).  

 

I den mån en ökad risk för segregering finns, är den som störst om 

etableringen av nya friskolor nu skulle bromsas upp. De befintliga 

friskolorna skulle då skyddas från ny konkurrens. Eftersom många 
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elever söker sig till friskolorna skulle friskolorna kunna välja att 

bara erbjuda platser för t.ex. de mest studiemotiverade eleverna el-

ler elever som har ekonomiskt bättre förutsättningar, vilket skulle 

förstärka de tendenser till boende -och inkomstsegregering som re-

dan finns idag. (Bergström & Sandström 2007, sid 45) 

 

Lindbom & Almgren (2007), Finansdepartementet (2001) och Berg-

ström & Sandström (2001, 2007) ansluter sig till den internationella 

forskningen som belyser hur konkurrens genom valfrihet leder till ett 

effektivare utbildningssystem (jmf. Hoxby 2003, Greene 2001). Resul-

taten i den forskning som har ingången mot konkurrens och effektivi-

tet skiljer sig därmed ganska radikalt från den forskning som visar på 

att valfrihet leder till ökad segregation och ett mindre likvärdigt skol-

system.  

Avslutning 
I forskningsöversikten tydliggörs två huvuddrag eller inriktningar inom 

forskningen, dels forskning vars resultat pekar på att valfrihetens effek-

ter leder till segregation och mindre likvärdighet dels en inriktning som 

fokuserar på ökande konkurrens och effektivitet.  

 

Den forskning som hittills har gjorts i Sverige handlar i huvudsak om 

hur skolsystemet har påverkats ur ett segregations -och likvärdighets 

perspektiv, dvs. den mer sociala forskningsinriktningen. Ett genomgå-

ende drag är att den rådande boendesegregationen är grogrunden för 

segregationen i och mellan skolor. En delad stad ger en delad skolgång 

där elever i skolan segmenteras utefter de socioekonomiska och etniska 

mönster som finns i olika bostadsområden. Redan i mitten av 1980-

talet ses en socioekonomisk segregation i skolorna, vilken följer i bo-

endesegregationens spår, men efterhand har segregationen i skolorna 

också fått en mer etnisk dimension (Arnman & Jönsson 1985, Skol-

verket 2003). De studier som är mer kvalitativa9 i sin forskningsansats 

och som i de flesta fall riktar in sig på individer i utsatta områden, syn-

 
9 Oftast olika typer av intervjubaserade eller etnografiskt inspirerade studier. 
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liggör olika maktförhållanden mellan individer och mellan individ och 

samhälle, vilket ligger till grund för segregation i boende och skolan. 

Studierna visar att de socioekonomiska faktorerna i kombination med 

individers etnicitet spelar en stor roll vad gäller synen på bostadsområ-

de och skola, och det påverkar också föräldrars val av skola då valet 

styrs av ett områdes eller en skolas rykte. Ryktet, och inte hur väl sko-

lorna lyckas, styr i hög grad en skolas popularitet, och de populära 

skolorna ligger ofta i välbärgade områden. Det innebär att en skola 

vars närområde är stämplat som ett lågstatusområde har mycket svåra-

re att attrahera elever trots att det är en bra skola. Ett exempel ges i en 

studie av Folkhälsoinstitutet (2010), där man gör en rikstäckande en-

kätstudie över hur barn och lärare uppfattar sin skola. En av Örebros 

mest stigmatiserade skolor är också den skola som får bäst resultat i 

kommunen vad gäller arbetet mot mobbning och eleverna känner sig, 

ur den aspekten, väldigt trygga på skolan. Detta borde vara en typ av 

framgångsfaktor, men trots det är skolan en frånvalskola med ett oför-

delaktigt rykte.  

 

Skolan som mötesplats för elever med olika socioekonomiska och et-

niska bakgrunder är något som framhålls som önskvärt från politiskt 

håll, men enligt den forskning som finns på området kan denna arena i 

praktiken vara på väg att försvinna, när skolorna får ett alltmer homo-

gent elevunderlag. Det råder dock delade meningar om segregationen i 

skolan. En del forskare anser att elevsammansättningen överlag inte 

har blivit mer homogen, medan andra studier visar att det finns en be-

tydande förändring vad gäller skolornas elevsammansättning. Här 

finns en viss skillnad vad gäller nyare och äldre studier, vilket sannolikt 

beror på att valfrihetsreformen inte slår igenom med full kraft förrän 

några år in på 2000-talet. Det är också först då som fler och fler fristå-

ende skolor börjar etablera sig och konkurrensen om elever tar fart. 

Även om de flesta studier pekar mot att elevsammansättningen har bli-

vit mer homogen så finns det forskning som inte kan påvisa ett sam-

band mellan en ökad valfrihet och skolornas elevsammansättning. Mer 

forskning behövs sannolikt för att kunna klargöra hur valfriheten på-

verkar segregationen i och mellan skolor. 
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elever söker sig till friskolorna skulle friskolorna kunna välja att 

bara erbjuda platser för t.ex. de mest studiemotiverade eleverna el-

ler elever som har ekonomiskt bättre förutsättningar, vilket skulle 

förstärka de tendenser till boende -och inkomstsegregering som re-

dan finns idag. (Bergström & Sandström 2007, sid 45) 

 

Lindbom & Almgren (2007), Finansdepartementet (2001) och Berg-

ström & Sandström (2001, 2007) ansluter sig till den internationella 

forskningen som belyser hur konkurrens genom valfrihet leder till ett 

effektivare utbildningssystem (jmf. Hoxby 2003, Greene 2001). Resul-

taten i den forskning som har ingången mot konkurrens och effektivi-

tet skiljer sig därmed ganska radikalt från den forskning som visar på 

att valfrihet leder till ökad segregation och ett mindre likvärdigt skol-

system.  

Avslutning 
I forskningsöversikten tydliggörs två huvuddrag eller inriktningar inom 

forskningen, dels forskning vars resultat pekar på att valfrihetens effek-

ter leder till segregation och mindre likvärdighet dels en inriktning som 

fokuserar på ökande konkurrens och effektivitet.  

 

Den forskning som hittills har gjorts i Sverige handlar i huvudsak om 

hur skolsystemet har påverkats ur ett segregations -och likvärdighets 

perspektiv, dvs. den mer sociala forskningsinriktningen. Ett genomgå-

ende drag är att den rådande boendesegregationen är grogrunden för 

segregationen i och mellan skolor. En delad stad ger en delad skolgång 

där elever i skolan segmenteras utefter de socioekonomiska och etniska 

mönster som finns i olika bostadsområden. Redan i mitten av 1980-

talet ses en socioekonomisk segregation i skolorna, vilken följer i bo-

endesegregationens spår, men efterhand har segregationen i skolorna 

också fått en mer etnisk dimension (Arnman & Jönsson 1985, Skol-

verket 2003). De studier som är mer kvalitativa9 i sin forskningsansats 

och som i de flesta fall riktar in sig på individer i utsatta områden, syn-

 
9 Oftast olika typer av intervjubaserade eller etnografiskt inspirerade studier. 
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liggör olika maktförhållanden mellan individer och mellan individ och 

samhälle, vilket ligger till grund för segregation i boende och skolan. 

Studierna visar att de socioekonomiska faktorerna i kombination med 

individers etnicitet spelar en stor roll vad gäller synen på bostadsområ-

de och skola, och det påverkar också föräldrars val av skola då valet 

styrs av ett områdes eller en skolas rykte. Ryktet, och inte hur väl sko-

lorna lyckas, styr i hög grad en skolas popularitet, och de populära 

skolorna ligger ofta i välbärgade områden. Det innebär att en skola 

vars närområde är stämplat som ett lågstatusområde har mycket svåra-

re att attrahera elever trots att det är en bra skola. Ett exempel ges i en 

studie av Folkhälsoinstitutet (2010), där man gör en rikstäckande en-

kätstudie över hur barn och lärare uppfattar sin skola. En av Örebros 

mest stigmatiserade skolor är också den skola som får bäst resultat i 

kommunen vad gäller arbetet mot mobbning och eleverna känner sig, 

ur den aspekten, väldigt trygga på skolan. Detta borde vara en typ av 

framgångsfaktor, men trots det är skolan en frånvalskola med ett oför-

delaktigt rykte.  

 

Skolan som mötesplats för elever med olika socioekonomiska och et-

niska bakgrunder är något som framhålls som önskvärt från politiskt 

håll, men enligt den forskning som finns på området kan denna arena i 

praktiken vara på väg att försvinna, när skolorna får ett alltmer homo-

gent elevunderlag. Det råder dock delade meningar om segregationen i 

skolan. En del forskare anser att elevsammansättningen överlag inte 

har blivit mer homogen, medan andra studier visar att det finns en be-

tydande förändring vad gäller skolornas elevsammansättning. Här 

finns en viss skillnad vad gäller nyare och äldre studier, vilket sannolikt 

beror på att valfrihetsreformen inte slår igenom med full kraft förrän 

några år in på 2000-talet. Det är också först då som fler och fler fristå-

ende skolor börjar etablera sig och konkurrensen om elever tar fart. 

Även om de flesta studier pekar mot att elevsammansättningen har bli-

vit mer homogen så finns det forskning som inte kan påvisa ett sam-

band mellan en ökad valfrihet och skolornas elevsammansättning. Mer 

forskning behövs sannolikt för att kunna klargöra hur valfriheten på-
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Det visar sig också att valet av skola är intimt förknippat med indivi-

ders livssituation och uppfattning om den egna identiteten. Föräldrar 

väljer en skola till sina barn som stämmer in med var man hör hemma 

och vilket minne man har av den egna skolgången. Det gör att elever 

med samma sorts bakgrund tenderar att koncentreras i samma skolor, 

en koncentration som smittar av sig på elevens övriga liv eftersom 

skolklassen spelar en så viktig roll för det sociala nätverket. Även om 

de flesta val sker mellan kommunala skolor, så spelar de fristående 

skolorna en viktig roll i uppdelningen av elever. De har en mer homo-

gen elevsammansättning än de kommunala skolorna och det är främst 

elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning som väljer att gå i 

fristående skola. Engagemanget från föräldrarnas sida i sina barns 

skolgång ligger troligtvis bakom att de fristående skolorna uppvisar ett 

bättre prestationsmässigt resultat än de kommunala skolorna. Men ef-

fekterna av skolvalet är inte helt odelat negativa. Man kan se en rörelse 

från de utsatta områdena där elever byter till fristående eller andra 

kommunala skolor men också att konkurrensen har lett till att skolor-

na måste tänka över sitt pedagogiska arbete och genom att starta olika 

profiler kunna locka till sig elever. Föräldrar och elever är också posi-

tiva till friheten att välja skola, vilket talar för att det fanns en efterfrå-

gan som motsvarades av reformen 1991. En studie pekar också på att 

elever från svenskglesa bostadsområden väljer skolor i Stockholms in-

nerstad. Valet av skola har för dessa elever inneburit en möjlighet att 

bryta sig loss från en stigmatiserad närmiljö, men samtidigt väljer ock-

så elever med svensk bakgrund i sin tur bort dessa skolor. Det måste 

till mer forskning för att reda ut hur omfattande denna rörelse är och 

om det är en generell tendens även i andra städer.  

 

Tidigare forskning visar att elever tenderar att delas upp efter etniska, 

socioekonomiska och prestationsmässiga faktorer, och att boendeseg-

regationen ligger till grund för denna förändring. Att boendesegrega-

tionen har utgjort grunden för segregationen i skolan har varit den 

gängse uppfattningen, men nyare studier påvisar att också valfriheten i 

sig har en viss påverkan på segregationen mellan skolor (Andersson 
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et.al. 2010, Östh et.al. 2010). Det finns dock vissa frågetecken kring 

hur elevsammansättningen på skolorna har påverkats av det fria skol-

valet, dvs. av valfriheten. Min studie kommer förhoppningsvis att kun-

na hjälpa till att bringa ljus över hur valfriheten har påverkat elev-

sammansättningen i skolorna, genom att den åskådliggör hur den soci-

ala, etniska och prestationsmässiga elevsammansättningen har föränd-

rats på ett antal skolor under en tidsperiod på 12 år.  

 

Ingen studie som jag har kommit i kontakt med arbetar heller med re-

ella val av skola, då den statistik som jag har tillgång till från kommu-

nen redovisar antalet skolval till och från respektive skola. De studier 

som hittills har gjorts har också ofta empiriska studieområden begrän-

sade till Stockholm, Göteborg och Malmö. Anledningen är att valfrihe-

ten och dess effekter främst har setts som ett storstadsfenomen och att 

det ofta gäller valen mellan fristående och kommunala skolor. Efter-

som mindre städer inte, ur ett storstadsperspektiv, har så många fristå-

ende skolor tenderar dessa städer att glömmas bort. Anledningen till 

att jag tror att valfriheten även påverkar sorteringen i mellanstora stä-

der är att de flesta val fortfarande sker mellan olika kommunala sko-

lor, vilket talar för att det inte behövs så många fristående skolor för 

att det ska uppstå en valsituation. De studier som har gjorts är också i 

de flesta fall statiska och följer inte utvecklingen över tid, och framför-

allt inte den rumsliga spridningen av elever. Bristen blir att man inte 

kan se om skolvalen har ökat eller minskat eller mellan vilka sko-

lor/bostadsområden de sker. Det är också relativt få studier som kom-

binerar kvantitativa och kvalitativa metoder. Även om jag inte kom-

mer att intervjua föräldrar eller elever kommer min intervjustudie med 

tjänstemän, politiker och rektorer kunna ge en kompletterande bild av 

situationen i staden.  
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Kapitel 4: Det sociala och det fysiska rummet – 
teoretiska utgångspunkter  

Kapitlet redogör för avhandlingens teoretiska ramverk och lägger en 

grund för de perspektiv och begrepp som används i de empiriska av-

snitten. Pierre Bourdieus teorier och även tidsgeografin har ett brett 

användningsområde och spänner över många olika forskningsområ-

den. I denna studie används de dock för att studera elevers val av sko-

la. Bourdieus koppling till skolvärlden ligger i att han har studerat det 

franska utbildningssystemet och använder det som utgångspunkt för 

sina resonemang om samhälleliga maktförhållanden. Med utbildnings-

systemet kan de teoretiska begreppen så som kapitalarter, habitus, fält 

och strategier exemplifieras och få mening. Men begreppen kan även 

användas inom andra studieområden för att belysa olika maktaspekter, 

hur de reproduceras och upprätthålls. Det tidsgeografiska synsättet har 

också det ett brett användningsområde men ingen direkt koppling till 

skolans värld.  Tidsgeografin fokuserar på individens rumsliga rörelser 

från stora skeenden, t.ex. på årsbasis, till små vardagliga rörelser, t.ex. 

en timme uppdelad i minuter. De starkaste beröringspunkterna mellan 

Bourdieus teorier och tidsgeografin är att båda beskriver det vardagli-

ga, skeenden på individnivå, och belyser olika maktförhållanden i 

samhället, om än i olika sfärer. 

Intentionen är inte att helt och fullt redogöra för Bourdieus teorier eller 

tidsgeografin, inte heller att göra någon omfattande granskning och 

genomgång av forskningen (se Broady 1990, Åquist 1992).  Istället vill 

jag presentera en rad nyckelbegrepp som beskriver kärnan i respektive 

teori eller synsätt. Syftet är att finna en teoretisk grund för att tolka 

hur individuella sociala faktorer tar sig uttryck i rummet, dvs. binda 

samman det sociala rummet med det fysiska tidrummet, och att koppla 

individens sociala bakgrund och val av grundskola till det fysiska 

rummet med hjälp av det tidsgeografiska synsättet och Bourdieus teori 

om symboliskt kapital.  
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Den första delen av kapitlet handlar om Pierre Bourdieus teori om ka-

pital, habitus och sociala fält, som belyser relationen mellan individ 

och social struktur. Fokus riktas här mot det sociala rummet och reso-

nemang om hur människor rör sig i det fysiska rummet lämnas till stor 

del utanför.  

Torsten Hägerstrands tidsgeografiska synsätt utgör den andra delen av 

kapitlet. Detta synsätt beskriver individers rörelse i rummet och vilka 

restriktioner som hindrar individer från att genomföra vissa projekt. I 

den tidsgeografiska modellen kan människors individbanor konstrue-

ras i ett diagram och därmed kan rörelser i rum och tid åskådliggöras. 

Tidsgeografin fokuserar på det fysiska tidrummet och inte, som Bour-

dieu, på människors sociala värld.  

Sista delen i kapitlet undersöker om det går att sammanföra Bourdieus 

teori och det tidsgeografiska synsättet. Tanken är att dessa teorier kan 

komplettera varandra. I denna del återfinns också en utveckling av den 

tidsgeografiska modellen där inte bara tid och rum finns med utan 

också en social dimension. 

Kapital, habitus och sociala fält  
Pierre Bourdieu försöker förstå relationen mellan den subjektiva och 

den sociala världen som det subjektiva verkar i, en social värld som in-

dividen producerar och reproducerar. Det handlar om det vi alla kän-

ner till, det vi möter i vardagen. Dessa händelser är viktiga då de säger 

något om samhällets struktur och de faktorer som skapar villkoren för 

dess fortlevnad. Han menar att det inte bara är kontrollen av makt och 

resurser som håller samhället samman utan också det faktum att vi alla 

bidrar till detta genom att vi ”spelar med i spelet som om det var natu-

ren själv” (Bosh 1999). Denna reproduktion åskådliggör Bourdieu med 

hjälp av teorin om kapital, habitus och sociala fält. Dessa tre begrepp 

identifierar inte bara olika samhällsfenomen utan förklarar också var-

för och hur dess fenomen har skapats. Bourdieu har ofta kallats struk-

turalist men Donald Broady har i sin avhandling (1990) kategoriserat 
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Bourdieu som en parallell strömning av den franska strukturalismen 

och att Bourdieus teorier snarare har mer relationistiska drag där: 

 

Väsentliga egenskaper hos vart och ett av elementen (habitus, ka-

pital: min anm.) är beroende av detta elements placering i förhål-

lande till de övriga elementen, eller för att vara mer precis: av dess 

placering inom hela systemet av relationer mellan element. (Broady 

1990, sid 462)    

 

Bourdieu lägger tonvikten på relationer mellan individer, där det sym-

boliska kapitalets värde består av beroenderelationen till olika grupper 

som ”laddar” det med värde. Ett socialt fenomen får med andra ord 

sin mening genom att det är infogat i ett system av relationer.  

 

När Bourdieu använder orden rum och plats menar han sociala rum 

och sociala positioner/platser, det finns därför inga speciella referens-

punkter i den fysiska världen. Det måste klargöras eftersom det ur ett 

kulturgeografiskt perspektiv kan kännas obekvämt att en plats inte är 

kopplad till det fysiska rummet. En central idé i Bourdieus teori är 

tanken på olika kapitalarter vilket är de tillgångar som en grupp indi-

vider erkänner ha ett värde. Kapitalbegreppet är alltså inte samma sak 

som i den ekonomiska vetenskapen eller i vardagsspråket. Istället syf-

tar begreppet på det värde, de tillgångar eller resurser som en individ 

har/skapar i ett fält (Bourdieu 1984, Bourdieu 1993, Broady 1990).   

Symboliskt kapital 
Symboliskt kapital används för att ringa in relationen mellan tilltro, 

aktning, anseende och det faktum att dessa värden kan hänföras till 

vissa människor, institutioner, vetenskapliga arbeten etc. Det vill säga 

att vissa människor, institutioner eller vetenskapliga arbeten igenkän-

nes och erkänns ha ett visst mått av symboliskt kapital av en specifik 

social grupp. Så länge det finns en marknad för t.ex. en examen och 

den sociala gruppen anser att den har ett värde så ”laddas” den med 

symboliskt kapital (Bourdieu 1984, Broady 1998). Ett exempel är: 
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 (…) lärarens förmåga att utpeka bestämda elever som begåvade. 

Dessa elever besitter bestämda symboliska tillgångar – nedärvt kul-

turellt kapital, den speciella form av språkbehärskning som skolan 

premierar etc. – som lärarna är snara att tillerkänna värde av det 

enkla skälet att deras, lärarnas, egna dispositioner formats under 

loppet av en levnadsbana där just detta slag av tillgångar skattas 

högt.  (Broady 1998, sid 6) 

 

Kulturellt kapital 
Det symboliska kapitalet delas sedan upp i olika underavdelningar. Det 

kulturella kapitalet är den kapitalform som dominerar ett samhälle i 

dess helhet. Om många människor i ett samhälle erkänner någon viss 

art av symboliskt kapital ett värde så kallas det kulturellt kapital 

(Broady 1998). Exempel på kulturellt kapital är språkbruk, förtrogen-

het med den legitima kulturen, bildning mm. Det kulturella kapitalet 

skiftar beroende på samhälle, det som anses vara kulturellt kapital i 

Frankrike behöver inte nödvändigtvis vara kulturellt kapital i Sverige. 

Det kan också överföras från generation till generation men också för-

värvas genom utbildning. Utbildningssystemet konverterar därmed det 

kulturella kapitalet till utbildningskapital som senare genom yrkesliv 

ger tillgång till ytterligare kulturellt kapital och andra kapitalformer. 

Men det kan också lösas upp eller förlora sitt värde. Om antalet hög-

utbildade ökar kan det förvärvade kulturella kapitalet minska eftersom 

alla har samma utbildning, dvs. utbildningen minskar i värde men det 

kan i sin tur hanteras genom att t.ex. skapa nya marknader för utbild-

ningen eller nya typer av yrken (Broady 1998).  

 

Om individen redan som barn har ett stort mått av kulturellt kapital är 

chansen större att hon, ur samhällelig synpunkt, lyckas i livet. Det kul-

turella kapitalet gör barnet och föräldrarna mer bekanta med vad som 

tillkännages värde och därmed har de bättre kapacitet att värdera de 

möjligheter som utbildningssystemet ger för ett fortsatt fördelaktigt yr-

kesliv (Bourdieu 1994). Det kulturella kapitalet (capital culturel) kan 

enligt Broady (1990) översättas till svenska som bildningskapital, efter-
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som det finns en stark koppling mellan det kulturella kapita-

let/bildningskapital och bildning och utbildning (Broady 1990, 1998). 

Att utbildningssystemet reproducerar individers kulturella kapital är 

centralt i några av Bourdieus studier (jfr. Bourdieu 1979, Bourdieu & 

Passeron 1977). Eftersom det kulturella kapitalet är brett, omfångsrikt 

och därmed svårfångat finns det anledning att tala om utbildningskapi-

tal som en specifik kapitalart av det kulturella kapitalet som kan an-

vändas för att bättre förstå individers agerande på utbildningsfältet 

(Lidegran 2009). Men det är inte enbart det kulturella kapitalet genom 

utbildningskapitalet som påverkar en individs agerande på ett fält utan 

också individens kontakter med andra. 

Socialt kapital 
Det sociala nätverket runt en individ avgör individens sociala kapital. 

Ju större nätverk av släkt, vänner, affärsbekanta osv., desto större mått 

av socialt kapital.   

 

 (…) individer i en grupp (familjen, släkten, en krets av före detta 

elever från samma elitskola etc.) var och en på sitt håll intager po-

sitioner, ackumulerar kulturellt eller ekonomiskt kapital och kny-

ter kontakter, vilket tillsammantaget utgör en särskild slags till-

gång, det sociala kapitalet, som gruppens alla medlemmar kan dra 

fördel av. (Broady 1990, sid. 179)  

 

Socialt kapital kan inte som det kulturella kapitalet lagras utan är istäl-

let förankrat i de band som individer har till varandra i en grupp. Men 

det kan däremot knytas till olika typer av institutioner. Inom utbild-

ningssystemet kan vissa skolor rekrytera elever med stort mått av kapi-

tal (ekonomiskt, kulturellt eller socialt) eller så kan skolans före detta 

elever inneha framstående roller i samhället vilket betyder att institu-

tionen, dvs. skolan, innehar ett visst socialt kapital utöver det skolmäs-

siga anseendet (Broady 1990). Det sociala kapitalet kan sägas vara en 

del i skolornas popularitet och rykte. Om skolorna lyckats att knyta 

till sig tillräckligt med socialt kapital (men också andra kapitalarter) 
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uppfattas de som mer attraktiva än andra skolor. Eleverna kan i sin tur 

tillgodogöra sig det sociala kapitalet i form av ett utökat kontaktnät. 

Ekonomiskt kapital 
Denna kapitalart innebär att en individ har mycket pengar, men också 

att hon har förmågan att handskas med pengar. Individer med ett stort 

mått av ekonomiskt kapital återfinns ofta i den ledande klassen. Denna 

kapitalform är också väl sammanflätad med det kulturella kapitalet. 

Individer med ett stort ekonomiskt kapital är därmed ”de dominerande 

inom den dominerande klassen” medan de intellektuella med ett stort 

mått av kulturellt kapital är ”de dominerade inom den dominerande 

klassen” (Broady 1990, sid. 211). Men bara för att den dominanta 

klassen har ett stort ekonomiskt kapital följer inte att de också har ett 

stort kulturellt kapital eller socialt kapital, det ena ger inte automatiskt 

det andra även om det kan bli lättare att tillskansa sig andra kapital-

former genom olika slags konverteringsstrategier, där t.ex. man kan 

köpa sig en utbildning, dvs. växla in ekonomiskt kapital mot kulturellt 

kapital (Broady 1990). 

 

Figur 2: De grundläggande kapitalformerna på en arena i ett fält 
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Figur 2 beskriver de grundläggande kapitalformerna. Individer i ett fält 

formar ett symboliskt kapital som i sin tur formar ekonomiskt, socialt 

och kulturellt kapital. Det hela utspelar sig i ett fält eller på en mark-

nad, t.ex. en nation, utbildningsmarknaden, en familj etc. De olika ka-

pitalformerna rör sig ständigt och omformas i en process i växelverkan 

med det symboliska kapitalet och individer i det sociala rummet. 

 

På individnivå pågår en ständig kamp om kapitalformer, vilket kan 

liknas vid en kamp om resurser. Olika grupper försöker behålla eller 

öka värdet och/eller tillskansa sig kapital (Broady 1990). För att hålla 

kvar sitt sociala varande och därigenom behålla sina privilegier och 

möjligheter eller för att öka sina privilegier lägger familjer upp olika 

strategier för bl.a. barnafödande, giftermål, ekonomi och utbildning, 

vilket kallas reproduktionsstrategier. Strategierna behöver inte vara 

genomtänkta och rationella, ofta är strävan att förbättra sin position 

på ett fält omedveten, strategierna manifesteras istället i vad som ses 

som självklara handlingar för en grupp individer eller familjer (Lideg-

ran 2009).  

Men strategierna är lika mycket kopplade till bortval, Vissa ut-

bildningsvägar framstår som intressanta att beträda medan andra 

inte ens är synliga(…) Det finns ett uttryck som är mycket an-

vändbart i sammanhanget och det är ”horisont av möjligheter”. 

Vilka utbildningar, skolor, språkval och betygssatsningar som är 

synliga är inte jämnt fördelat utan ”utbildningshorisonten” beror 

på var i det sociala rummet man befinner sig, de vill säga vilka re-

surser man har tillgång till. (Lidegran 2009, sid 41) 

 

Insatserna i en reproduktionsstrategi gällande utbildning innebär en 

investering av tid, pengar och andra typer av stöd. Familjer som inne-

har kulturellt kapital tenderar överlag att visa mer intresse för och är 

mer involverade i sina barns skolgång. Utbildningssystemet tenderar i 

sin tur att skilja ut de elever som har ett ärvt kulturellt kapital från 

dem som inte har det genom att premiera en viss typ av uppförande, 

språkbruk mm. Därigenom hjälper skolsystemet också till att upprätt-

hålla de sociala skillnaderna (Bourdieu 1994). Här återfinns också ut-
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bildningskapitalet. I skolan konverteras det kulturella kapitalet till ut-

bildningskapital som efter att individen har gått igenom utbildningssy-

stemet ger tillgång till andra former av kapital, t.ex. tillgång till eko-

nomiskt kapital eller kulturellt kapital som hög lön, titlar och aktning. 

För att få ut maximalt av sitt utbildningskapital måste en individ också 

ha ett visst mått av socialt kapital, dvs. en attraktiv examen leder inte 

automatiskt till en fördelaktig livsbana utan en individ är beroende av 

sina kontakter och stöd från familj och vänner.   

Habitus 
Kapitalarterna har också olika former, Bourdieu talar om kulturellt 

kapital i form av examina och titlar som en institutionaliserad form av 

kapital. Men kulturellt kapital kan också ses som objekt genom t.ex. 

konstverk och böcker där objektet är ”laddat” med kapital. Habitus 

hänger samman med kapitalbegreppen och kan sägas vara en av kapi-

talets existensformer genom att det är kapital i förkroppsligad form. 

Det handlar om individers smak, bildning, förmågan att särskilja och 

värdera stilar etc. (Broady 1990). Varje människa innehar ett sorts ha-

bitus men olika människors habitus värderas olika högt, ett värde som 

kan skifta beroende på vilken grupp individen tillhör. Gruppen eller 

arenan där individen agerar är viktig, ett exempel på detta är att ett 

språkbruk och kroppsspråk som tillkännages värde i den akademiska 

världen troligtvis inte fungerar så bra på ett fabriksgolv eller tvärtom. 

Det centrala i begreppet är alltså hur vi agerar som individer i vårt dag-

liga liv och varför vi agerar som vi gör.  För att sammanfatta innebär 

Habitusbegreppet att dispositioner för tankar, känslor och olika hand-

lingsscheman, finns inbäddade i individen. Habitus finns alltså inne i 

individens ”huvud och kropp” och existerar i och genom olika indivi-

ders interaktion med varandra och interaktionen med den omgivande 

miljön. Habitus manifesteras genom vardagliga handlingar så som hur 

man pratar med varandra, hur man utför saker, hur man rör sig osv. 

och den blir därför en del av individens uppförande. Det är således ge-

nom kroppen som habitus verkar, som en bro mellan den enskilde in-

dividen, det subjektiva och den omgivande sociala miljön.  
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Habitus utgörs av vanor och vanemönster som vi delvis är omedvetna 

om och som grundläggs i olika socialiserings -och inlärningsprocesser 

under den tidiga barndomen (Jenkins 2002). Men individen är också 

medveten och kan påverka sitt habitus. Uppväxten som formar habitus 

utgör grunden men sedan kan vi under vår levnadsbana lära oss nya 

saker i de situationer som vi hamnar i, och då vävs dessa nya förhåll-

ningssätt in i ett ”nytt” habitus (Bourdieu 1994, Broady 1990 ). Där-

med är inte en individ på något sätt förutbestämd att från ett visst 

startkapital följa en speciell utbildning eller social bana, även om san-

nolikheten är stor att det blir så.   

 

Om vi säger om medlemmarna av en (social, min anm.) klass som 

förfogar över ett visst ekonomiskt och kulturellt startkapital att de 

med viss sannolikhet är förutbestämda för en utbildningsbana och 

social bana ledande fram till en given position, så säger vi i själva 

verket också att några inom klassen är förutbestämda att avvika 

från den bana som är vanligast inom klassen i övrigt, och att ge sig 

in på en högre eller lägre bana som är den mest sannolika för med-

lemmarna i en annan klass. Därmed kommer de att byta klass 

uppåt eller nedåt. (Bourdieu 1993, sid 266) 

 

Bourdieu diskuterar här en präglingseffekt, vilken formas av uppväx-

ten i familjen och vilken typ av startkapital man kan tillgodogöra sig 

under de första åren av sitt liv. Men individen präglas också av effekter 

under sin sociala bana, dvs. om individen är socialt uppåtstigande eller 

nedåtgående jämfört med ursprungsdispositionen (Bourdieu 1993). Det 

är svårt att dra någon tidsmässig gräns mellan dessa olika perioder i en 

individs liv. Men det blir ändå viktigt att skilja dessa två effekter åt ef-

tersom en elevs socioekonomiska bakgrund kanske inte i det stora hela 

avgör elevens framtid men ändå utgör en grundplåt för elevens framti-

da livsbana. I Bourdieus sociala värld innebär det att människors habi-

tus är en ram för deras handlande, den avgränsar olika tillgängliga 

handlingsstrategier. Men hur individen faktiskt kommer att handla av-

görs i mötet mellan deras habitus och den omgivande miljön (det socia-

la fältet eller marknaden) (Broady 1990). 
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Sociala rum, fält och marknader 
I figur 3, som ska ses som ett exempel på den övergripande strukturen 

av det sociala rummet i Frankrike, är olika sociala positioner och livs-

stilar tydliggjorda. Här beskrivs det sociala rummet vilket enligt Bour-

dieu karakteriseras som en motsättning mellan det kulturella kapitalet 

och det ekonomiska kapitalet. Han menar att en del av den domine-

rande klassen i Frankrike baserar sin reproduktion och sina positioner 

på innehav av kulturellt kapital (t.ex. universitetslärare vid de mest an-

sedda universiteten) och den andra delen individer inom den domine-

rande klassen baserar sin reproduktion och sina positioner på ekono-

miskt kapital (t.ex. ledare för stora företag). Modellen är uppdelad i 

två dimensioner, en vertikal dimension som beskriver det övergripande 

kapitalägandet och en horisontell dimension som beskriver mängden 

av kulturellt och/eller ekonomiskt kapital. 

 

Figur 3: Den sociala världens struktur i Frankrike. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Källa: Bourdieu, 1994, sid. 17) 
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Denna modell är konstruerad efter de kapitalarter som bestämmer det 

sociala rummets struktur i Frankrike, där det ekonomiska kapitalet 

och det kulturella kapitalet är av stor vikt. Andra länder kan ha andra 

kapitalarter som spelar en större roll. I t.ex. det forna Östtyskland spe-

lade ett politiskt kapital en större roll och det ekonomiska kapitalet var 

inte lika viktigt eftersom det privata ägandet inte var så utvecklat 

(Bourdieu 1994). 

 

Sannolikheten att individer överhuvudtaget ska mötas och känna sam-

hörighet och sympati med varandra beror på avståndet i modellen (fi-

gur 3). Det betyder att människor som placerar sig långt uppe i model-

len oftast inte går väl ihop med människor som befinner sig på den 

nedre halvan. Det beror på att de har svårt att möta varandra personli-

gen eftersom de rör sig i olika delar av det fysiska rummet och om de 

mot all förmodan skulle mötas skulle de inte förstå/begripa varandra 

eller ens trivas tillsammans, eftersom deras habitus är så olika (Bour-

dieu 1994).  

 

I Frankrike har skolan formats av den kulturellt dominerande klassen 

och dess habitus är det som tillkännages värde inom utbildningsfältet 

(Bourdieu & Passeron 1977). Om en elev kan tillgodogöra sig rätt 

sorts habitus genom olika socialiseringsprocesser under uppväxten för-

stärks detta habitus genom livet. Det gör att eleven har ett försprång 

vad gäller att klara skolgången jämfört med de klasskamrater som inte 

har samma grundförutsättningar. Skolväsendet är ett fält i det sociala 

rummet vars aktörer är föräldrar, lärare, elever och administratörer. 

Inom skolväsendet konkurrerar individer om utbildningskapital men 

det är bara en genomgångsstation på vägen ut i yrkeslivet (Broady 

1998). Det kan liknas vid ett konsumtionsfält, vilket är en skillnad mot 

det Bourdieu kallar produktionsfält.  

 

För pedagogikens vidkommande existerar således dels ett produk-

tionsfält där pedagogiska idéer lanseras av journalister, politiker, 

forskare och studieestradörer, dels ett konsumtionsfält där lärare 

elever och föräldrar återfinns. (Broady 1998, sid 3) 
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Genom att använda fältbegreppet kan man därigenom analysera mer 

avgränsade grupper och områden i den sociala världen. Ett fält är en 

speciell arena/marknad (i det sociala rummet) som består av en upp-

sättning positioner, relationer och aktiviteter (Andersen & Kaspersen 

1996). Fälten definieras av de olika andelar kapital som sätts på spel, 

t.ex. livsstil (kulturella vanor) och intellektuella skillnader (utbildning). 

Varje fält har också sin egen logik och struktur vilket fodrar specialis-

ter av olika slag, institutioner samt erkända värdehierarkier (Broady 

1990, Jenkins 2002).  

 

Med sociala fält avses ett system av relationer mellan positioner 

besatta av specialiserade agenter och institutioner som strider om 

något för dem gemensamt. (Broady 1990, sid 266) 

 

Eftersom kapitalarterna ses som ett socialt förhållande, något som 

skapas och erkänns av individerna, betyder det att den sociala rang och 

makt individerna har på en arena beror på hur mycket av det specifika 

kapitalet de kan mobilisera. De konkurrerar med andra ord med var-

andra om de olika kapitalarterna som tillkännages värde på ett fält. 

Den empiriska undersökningen i denna avhandling rör sig på en typ av 

utbildningens konsumtionsfält där elever, lärare, föräldrar och admi-

nistratörer befinner sig och olika kapitalarter ställs på spel. Där åter-

finns också olika typer av reproduktionsstrategier vilket avgör hur in-

divider agerar på fältet.  

 

Det franska i Sverige? 
Men kan man verkligen använda Bourdieus teorier på svenska förhål-

landen? Bourdieu abstraherar utifrån den franska samhällsstrukturen, 

som han betonar är en form av elitsamhälle. Det kulturella fältet är 

t.ex. svårare att se i de svenska förhållandena eftersom den svenska 

kulturen inte har en lika dominerande och hierarkisk position som den 

franska kulturen i Frankrike. Men det betyder inte att det inte finns ett 

 99
 

dominerande kulturellt fält, det är bara inte lika tydligt. I Sverige finns 

även fler vägar för socialt avancemang t.ex. komvux, folkhögskolor 

och en stark folkrörelsetradition som påverkar och understödjer makt-

positioner i samhället. Vad gäller skolan så har den franska eliten an-

vänt sig av det offentliga utbildningssystemet för att mejsla fram olika 

elitskolor. Den svenska skolan har mer fungerat som en arena där in-

divider med olika bakgrund har mötts och knutit kontakter. Den 

svenska eliten har istället sökt sig till olika privata alternativ eller till 

speciella fristående skolor. Här är det snarare medelklassen som an-

vänder sig av de offentliga skolorna för att skydda och bevara sitt in-

nehav av kapital (Broady 1990).  

 

Det finns därför en del skillnader mellan Frankrike och Sverige vilket 

gör det svårt att ta Bourdieus resultat och direkt applicera dem på 

svenska förhållanden. Men själva grundteorin lär oss att se den sociala 

världen på ett nytt sätt. Teorin fokuserar på relationerna mellan indi-

vider och maktförhållandena däremellan, något som mycket väl kan 

appliceras på svenska förhållanden. Sedan kan de kapitalarter som till-

kännages värde i skolans värld eller på skolans konsumtionsfält juste-

ras allteftersom. Teorierna om kapital, habitus och sociala fält är 

fruktbara för att förstå relationen mellan individer och åskådliggöra 

olika maktförhållanden mellan individer.  

 

Kapital, habitus och fält är nyckelbegrepp i Bourdieus sociologi, de 

bör betraktas som redskap att brukas i sociologins hantverk. De 

får sin fulla mening när de sätts i rörelse i empiriska undersök-

ningar. (Broady 1990, sid 294) 

 

Även om Bourdieu anser att det sociala rummet påverkar, eller kan 

översättas till, positioner i det fysiska rummet, t.ex. att individer från 

olika sociala världar/arenor/fält inte möts i det fysiska rummet (se figur 

3), är det fysiska rummet endast en förlängning av individers positio-

ner i det sociala rummet (Bourdieu 1997).  
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Social space tends to be translated, with more or less distortion in-

to physical space, in the form of certain arrangement of agents and 

properties. It follows that all the divisions and distinctions of so-

cial space (high/low, left/right, etc.) are really and symbolically ex-

pressed in the physical space appropriated as refined social space. 

(Bourdieu 1997, sid 134) 

Tidsgeografi 
Till skillnad från Bourdieus teori behandlar tidsgeografin och dess mo-

dell individen i det fysiska rummet. Tid och rum betraktas här som 

sammansvetsade med varandra i något som kallas tidrum. I detta tid-

rum utspelar sig olika händelser och processer vilket kräver fysiskt ut-

rymme i en individs bana genom livet. Med ett tidsgeografiskt perspek-

tiv följs de händelser och processer som utspelar sig i tidrummet 

(Åquist 1992). Tidrummet är en begränsad resurs eftersom dygnet bara 

har 24 timmar och varje process kräver en viss tid av dessa timmar. 

Den tidsgeografiska modellen är ett diagram där rummet är X-axeln 

och tiden är Y-axeln.   

 

Det geografiska rummet är hoptryckt till ett plan och tiden anges längs 

höjdaxeln vilket gör att individens rörelser kan omvandlas till en geo-

metrisk form, (se figur 4). Det betyder att även om något ligger stilla i 

rummet får det en rörelse i tiden. En isolerad händelse anges som en 

punkt men den har då både rums- och tidsläge i diagrammet (Häger-

strand 1970, 1991).  

Centrala begrepp 
Individen kommer under sin livstid att skapa en bana i tid och rum, en 

individbana, se figur 4. Det innebär i korthet att varje individ tecknar 

en bana i tidrummet. Individbanan kan vara en dygnsbana eller en 

timme i individens liv beroende på vilken skala man väljer att använda 

(Hägerstrand 1970). 

 

Figur 4: Tidrummet med individbanor. 
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(Källa: efter Hägerstrand 1970) 

Varje bana representeras av en individ. Med modellen kan man kart-

lägga en individs aktivitet och hur det tar sig uttryck i tidrummet samt 

vilka restriktioner som individen begränsas av när den ”ritar” sin bana 

i tidrummet. 

 

Ett annat centralt begrepp är projekt. Med det menas den verksamhet 

som utförs av individer eller organisationer. Många av projekten är 

knutna till olika stationer i tidrummet. Projektet utbildning är t.ex. 

knutet till stationen skola. Ett projekt ska ha ett mål och består van-

ligtvis av ett antal moment som måste utföras i en viss ordning. De oli-

ka momenten kan utföras enskilt av individen men det behövs ofta nå-

gon form av samverkan mellan flera individer. I skolan måste det t.ex. 

finnas lärare, elever och lokaler som är öppna, de olika momenten som 

utgör en skoldag ska samordnas mellan de individer som är involvera-

de i skolverksamheten. Individer som utför projekt formar s.k. verk-

samhetsknippen. Projekten kan därigenom vara individuella eller kol-

lektiva. Utbildning är därmed ett kollektivt projekt där det krävs sam-

ordning mellan olika individers aktiviteter. Projektet utbildning tar 

också en väsentlig del av tidrummet för de individer som deltar. Skolan 

börjar vid en viss tidpunkt, skoldagen kräver samordning av lärare, 

elever och administratörer. Eleverna och lärarna behöver olika typer av 

redskap, läromedel, projektorer, pennor etc. för att kunna genomföra 

projektet utbildning (Hägerstrand 1982). 

Rum
Individbana
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När vi avbildar projektet i tidrummet kan vi se vilka krav projektet 

ställer på tid och rum, samordning av individer, redskap och material. 

Men tidrummet är inte en oändlig resurs, och genom att avbilda ett 

projekt ser vi också dess begränsningar. Den konkurrens som finns om 

olika projekt gör att några individer måste vänta eller helt avstå från 

sina projekt. Det finns med andra ord en inneboende hierarki där vissa 

projekt är dominanta och går före andra projekt. Många av projekten 

genomförs heller aldrig. De havererade projekten utgör ett intressant 

studieobjekt eftersom de visar på de gränser för vad som är möjligt 

inom tidrummet. 
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I figur 5 kan vi se hur en veckodag för en familj med två barn ser ut. 

Dagen börjar i hemmet för att sedan splittras upp i olika projekt. Pap-

pan åker till arbetet medan mamman lämnar ena barnet på förskolan 

och det andra till skolan. Efter jobbet hämtar de barnen och besöker 

mataffären, sen äter de middag och gör vardagliga bestyr så som att 

tvätta och lägga barnen. Denna modell beskriver en dag men man skul-

le också kunna ha gjort en mer detaljerad modell som täcker in en snä-

vare tidsram. Då skulle vi åskådligöra individernas enskilda och kol-

lektiva projekt mer i detalj. 

Restriktioner 
Att studera individers livsbanor är intressant i sig men det är egentligen 

gränserna, eller de möjligheter som finns, i ett visst tidrum som är det 

verkligt intressanta. Här blir tidrumsrestriktioner viktiga studieobjekt. 

Hägerstrand identifierar tre grupper av restriktioner (Hägerstrand 

1970). 

 

Kapacitetsrestriktioner ser till de begränsningar som kan hänföras till 

den biologiska konstitutionen och kapaciteten hos de redskap som in-

dividen har. Den biologiska konstitutionen innebär att vi måste äta och 

sova någon gång under dygnet. Våra redskap för att kommunicera och 

förflytta oss begränsar också vår kapacitet att utnyttja tidrummet.  

 

Kopplingsrestriktioner innebär att de flesta projekt som kräver någon 

form av samordning är beroende av att individer och redskap finns på 

en viss plats under en viss tid. Eftersom de under samarbetet är låsta 

till det enskilda projektet eller delmomentet förhindras de att delta i 

andra verksamheter. 

 

Styrningsrestriktioner handlar om makt, om kontrollen över rummet 

och tillträde till olika delar av rummet. Här avses generella lagar och 

regler, ekonomiska barriärer och maktrelationer i olika hierarkiska 

domäner i rummet. Det gäller allt från skogsägaren som kontrollerar 

sina marker till en stats territoriella kontroll över sitt land. Vad gäller 
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tillträde till dessa delar av rummet så är reglerna olika stränga. Ibland 

räcker det med en tillhörighet, t.ex. medborgarskap, eller att individen 

ses som konsument på ett köpcentrum. Vissa områden i rummet är 

dock strikt reglerade och skyddade, ofta med lagliga medel. Styrnings-

restriktionerna kontrollerar inte bara individens användning av rum-

met utan också användningen av tid. Här spelar arbetstider och öppet-

tider för serviceanrättningar en viktig roll eftersom det styr individens 

hela dagsprogram (Åquist 1992). Hägerstrand (1970) menar också att 

tidrummet har blivit uppdelat i små och stora enheter, där några enhe-

ter har skarpa och urskiljbara gränser medan andra är vagare. Dessa 

enheter styrs av dem som har makt och befogenheter över respektive 

enhet, dessa enheter fångar han med ordet domäner (Hägerstrand 

1970). Tidrummets uppdelning i domäner kan gälla allt från hur en 

familj delar upp bostaden till hur företag och institutioner organiserar 

sin verksamhet. Tillträdet till dessa domäner är oftast reglerat, t.ex. 

måste ett visst betyg visas upp för högre studier. De är också organise-

rade i en slags hierarki där vissa domäner med vissa individer utövar 

makt gentemot andra domäner (Hägerstrand 1970).   

 

Andra typer av begränsningar i en individbana gäller saker som att en 

individ inte kan vara på två platser samtidigt. Vidare att rörelsen mel-

lan två olika stationer betyder att individen konsumerar tid samt att 

varje projekt färgas av föregående projekt som en individ har företagit 

sig (Pred 1977). 

 

I praktiken finns alla dessa restriktioner oftast samtidigt eller så ger 

den ena upphov till den andra. Om en individ har dåliga möjligheter 

till pendling från och till arbetet finns det inte mycket tid för projekt 

utanför arbetstiden eftersom restiden tar så lång tid. I figur 7 kan vi 

tänka oss att mammans eller pappans arbete skulle förskjutas uppåt 

och att det skulle bli mindre tid hemma.   
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Individens frihet att föra livsbanan från station till station är be-

gränsad, kanske mer än vad vi i allmänhet föreställer oss. Det finns 

en lång rad restriktioner. En del av dem är ålagda individen av fy-

siologisk eller fysisk nödvändighet, om hon önskar överleva. 

Andra beror på privata eller offentliga beslut och på normer för 

uppförande, som utbildats inom särskilda samhällen utan några 

lokaliserbara beslut. (Hägerstrand 1970, bilaga4, sid 17) 

 

Hägerstrand (1970) tänker sig att dessa restriktioner i stor grad inte 

kan påverkas av den enskilde individen utan det är utifrån kommande 

krafter som antingen minskar eller bygger på olika restriktioner som 

påverkar individens vardagsliv, t.ex. teknik och politiska beslut. Ett av 

sätten för en individ att påverka restriktionerna är att flytta, vilket i de 

flesta fall betyder att hon hamnar i en ny uppsättning restriktioner 

(Hägerstrand 1970).  

 

Ofta befinner sig många individer i samma tidrum och deras individu-

ella banor formar en väv, ett mönster där individbanorna formas av en 

vardaglig rutin: vakna, frukost, skjutsa barnen till dagis, arbeta, fika, 

arbeta, lunch osv. En individs bana kopplas därmed ihop med andra 

individbanor på ett rutinmässigt sätt, detta formar en individbaneväv. 

Vävens framkant skapas av individbanorna i nuet, de är då bundna till 

en viss kontext.  Den framtida livsbanan beror på hur bunden indivi-

den är till kontexten: ”varje situation ger vissa begränsningar för vad 

som är möjligt i nästa”. (Åquist 1992, sid 22) 

 

Rent tidsgeografiskt kan världen ses som en väv av olika individbanor 

men också som en värld av verksamheter, domäner och stationer. Be-

roende på projekt söks dessa domäner med sina respektive stationer 

upp av individer. En individs omgivningsstruktur består alltså av olika 

stationer i individens närhet (arbetsplatser, serviceinrättningar etc.) 

som individen kan uppsöka. Men åtkomsten till stationerna är begrän-

sad pga. avstånd, tillgänglighet i tid, krav på behörighet, avtal eller 

brist på information om stationens existens. En plats omgivningsstruk-

tur är i högsta grad en individuell upplevelse beroende på vilka restrik-
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tioner individen har. Omgivningsstrukturen förändras också över tid, 

t.ex. när en skola läggs ned eller genom att det tillkommer fler fristå-

ende skolor i ett område (Åquist 1992). 

 

Det centrala i tidsgeografin är varför vissa val är möjliga i tidrummet 

och varför andra val inte är möjliga (Hägerstrand 1972). Dessa möj-

ligheter och ickemöjligheter regleras dels av restriktionerna, men indi-

videns möjliga val regleras också av: 

 

- Individens medfödda och förvärvade personliga egenskaper, så som 

kön, ålder, hälsa, behov, kunskaper, vanor, värderingar etc.  

- Tillgänglig teknik. 

- Resurserna i omgivningen och deras lägesmässiga gruppering, hit räk-

nas också antal individer som potentiella samarbetspartners.  

- Andra individers val inom samma utfallsrum.  

- Styrande institutioner och organisationer.  

(Hägerstrand 1972, sid 25) 

 

Ann-Cathrine Åquist har i sin avhandling identifierat tre centrala frå-

gor som tidsgeografin har en ambition att besvara (Åquist 1992): 

 

- Hur begränsas individens möjligheter att genomföra projekt i ett givet 

tidrum, vad gör vissa handlingsalternativ möjliga och omöjliga? 

- Vilka är de omständigheter som styr tidsanvändningen, eller närmare 

bestämt tidrumsanvändningen? 

- Vilka effekter uppstår på grund av att fenomenen, av lika och olika 

slag, existerar sida vid sida i tidrummet, vilka är konsekvenserna av 

samexistensen i tidrummet? 

(Åquist 1992, sid 36) 

 

Det är egentligen den tredje frågan som är den verkligt centrala frågan 

medan de två första frågorna kan härledas som specificeringar av den 

tredje. För att besvara dessa frågor inriktar sig tidsgeografin på att stu-

dera restriktioner i tidrummet. Men är det bara restrektionerna i tid-

rummet som begränsar en individs möjliga projekt?  
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Tidsgeografins ambition kan tolkas så att den eftersträvar att un-

dersöka just de restriktioner som uppstår i tidrummet och lämna 

andra faktorer åt sidan. Jag menar att det vore intressant om tids-

geografin innehöll en diskussion om hur restriktionerna i tidrum-

met förhåller sig till andra faktorer som påverkar de frågor som 

tidsgeografin ställer. (Åquist 1992, sid 36)  

 

Tidsgeografin handlar inte, som vi har sett, om subjektiva förklaringar 

till individers beteende utan koncentrerar sig istället på att undersöka 

det som begränsar en individs handlingsutrymme i tidrummet. Det 

handlar om fysiska restriktioner vilka begränsar individens projekt och 

den processen som åskådliggörs med hjälp av individbanor i tidrum-

met. Tidsgeografin kan liknas vid ett partitur över samhällets olika in-

divider och verksamheter (Hägerstrand 1983). Den har med andra ord 

ett fysikaliskt drag, dvs. tidsgeografin tar bara hänsyn till det som fy-

siskt och materiellt uppenbarar sig i världen.  

 

Detta har kritiserats av forskare som kommer från den sociala eller 

humanistiska skolan, individbanorna blir för dem en alltför enkel bild 

av verkligheten. Denna kritik var även något som Torsten Hägerstrand 

på senare tid tog till sig. 

 

I have preferred to take the ` corporeality´ of society as vantage 

point and focus open opportunities and constraints while avoiding 

attempts to explain human purposes and behaviours(…) however, 

I did not clearly see the risks of this kind of one-sidedness until 

Anne Buttimer frankly told me that the world I depicted reminded 

her of a dance macabre(…) in my system of concepts – just as in 

the objective scientific stance in general – there lay hidden a blue-

print of a world which neglected and ran over the more important 

part of human existence: the internal realms of experience and 

meaning. I had to admit that I was trying to walk on only one leg. 

(Hägerstrand 1983, sid 254) 
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Det Anne Buttimer menar med att de tidsgeografiska individbanorna 

liknar en “dance macabre” är att tidsgeografin inte tar hänsyn till psy-

kologiska faktorer eller individuella ”subjektiva” fenomen, så som kul-

turella och sociala normer, inre önskningar etc. Tidsgeografin specifi-

cerar bara de nödvändiga villkoren i interaktionen mellan individ och 

struktur och tillkännager inte andra betingelsers påverkan, dvs. de in-

dividuella subjektiva betingelserna som måste till för att genomföra ett 

projekt (Pred 1977). Även Harvey kritiserar tidsgeografin när han ans-

er att: 

Hägerstrand´s scheme is a useful descriptor of how the daily life of 

individuals unfolds in space and time. But it tells us nothing about 

how “stations” and “domains” are produced, in the way palpably 

does. It also leaves aside the questions of how and why certain so-

cial projects and their characteristic `coupling constraints´ become 

hegemonic(…) and it makes no attempt to understand why certain 

social relations dominate others, or how meaning gets assigned to 

places, spaces, history, and time. (Harvey 1990, sid 211-212) 

 

Harvey kritiserar, liksom Buttimer, tidsgeografin för att bara koncent-

rera sig på tidrumsliga aspekter och utlämna de bakomliggande sociala 

relationer som ligger till grund för tidrummets uppbyggnad och indivi-

ders rörelse i densamma. 

 

Tidsgeografins kritiker efterlyser främst ett maktperspektiv. Eftersom 

varje individ verkar i ett sammanhang och påverkar och påverkas av 

andra individer medför det att vissa individer har förmågan att påver-

ka andra mer, de har så att säga mer social makt. Denna påverkan eller 

maktutövning sker både på ett omedvetet och medvetet plan och det 

sker hela tiden i vardagen, något som det tidsgeografiska synsättet har 

svårt att hantera. 

 

If power may be viewed in one or another way as covering the in-

dividual´s capability to intentionally achieve some particular ob-

servable outcome through participation in everyday events of the 

world, it also may be viewed as involving the individual´s capabili-
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ty to personally carry out some or all of the component tasks of a 

particular project(…) whatever particular project performing pow-

er is held by an individual, it cannot be an attribute that is merely 

given, an attribute that has been bestowed or acquired in a va-

cuum. (Pred 1981a, sid 34). 

 

Individens förmåga eller makt att styra över sina och/eller andras pro-

jekt grundar sig med andra ord på individens bakgrund, dess erfaren-

heter av liknande projekt och de övergripande maktrelationerna i sam-

hället: 

 

The relationship between the power holder(s) and power subject(s) 

is rooted in the previous becoming of individual and society, in the 

historically unbroken and dialectically intertwined process of indi-

vidual socialization and social reproduction and transformation 

which, in turn, is one with the past channeling of individual paths 

into and out of institutional projects at specific geographical and 

temporal location and thereby with past power relationships. (Pred 

1981a, sid 35) 

Även om Torsten Hägerstrand blev medveten om denna kritik var det i 

början andra forskare som försökte utveckla tidsgeografin och ta mer 

hänsyn till individers subjektiva begränsningar. I senare verk, främst i 

den postumt utkomna boken Tillvaroväven (2010), utvecklades tids-

geografin och tog fasta på att individen (alla levande varelser) både le-

ver i och konstruerar ett sammanhang, en kontext, som kallas tillvaro-

väv. Denna tillvaroväv skapas av oss själva och består av vår vardagli-

ga navigering i rummet och vår interaktion med andra individer (Hä-

gerstrand 2010). Vad gäller vår subjektiva inre värld så finns den med 

som en del av tillvaroväven men den behandlas inte djupare utan det är 

fortfarande rörelser och möten i tidrummet som står i fokus.  

 

Också människans livstid är fördelad på möte efter möte, låt vara 

att mötena med medmänniskor ter sig viktigare för livsinnehållet 

än möten med träd, gatstenar, bord och stolar. Denna sociologiska 

poäng bör emellertid inte låta oss bortse från luftens, vattnets, fö-
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dans och artefakternas betydelse för livet(…) Såsom begreppet är 

avsett att förstås ingår vi själva var och en i vävningen av väven 

genom att navigera i rummet för att nå positioner, där vi kan äta 

och dricka eller tvärtom, samtala med gelikar, läsa eller sända 

skriftliga meddelanden eller flytta och forma ting i omgivningen. 

Vanligtvis är dock de flesta i den väldiga mängden elementarhän-

delser så rutiniserade, att vi knappast lägger märket till dem var 

för sig, såtillvida beteendeströmmen råkar på någon oväntad stöte-

sten eller brist. (Hägerstrand 2010, sid 98-101) 

 

En utveckling av den tidsgeografiska modellen 
Allan Pred (1977, 1981a, 1981b, 1984) har använt struktureringsteo-

rier för att täcka in tidsgeografins brist på det ”subjektiva” men också 

för att fylla struktureringsteoriernas brist på åskådliggörandet av de 

sociala processernas uttryck i det fysiska rummet. 

 

Giddens, Bourdieu, Bhaskar and others associated with the struc-

turation school are sensitive to the fact that all social activities take 

the form of concrete interactions in time space(…)yet, nobody 

identifiable with the structuration perspective really has succeeded 

in conceptualizing the means by which the everyday shaping and 

reproduction of self and society come to be expressed as specific 

structure influenced and structure-influencing practices occurring 

at particular locations in time and space(…) they do not capture 

the uninterrupted time-space flow of the structuration process. 

(Pred 1984, sid 281) 

 

De vardagliga projekt som individen genomför och som skapar en in-

dividbana skapas inom de samhälleliga institutionernas ramar (skolor, 

arbete, serviceinrättningar etc.). De samhälleliga institutionerna existe-

rar alltså genom projekt och drar också upp riktlinjer för projekten, 

dvs. de sätter regler och tillhandahåller resurser (Pred 1984). 
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Hoppe och Langton (1986) är inne på samma tanke. 

 

It is what is actually done at the stations that gives them a place in 

an individual´s web of paths, fits the individual into the structures 

of social relations at particular stations and constraints the seeds 

of future possibilities. (Hoppe & Langton 1986, sid. 117) 

 

En plats är därför inte något som ska uppfattas som statiskt. Platsen är 

en del av struktureringsprocessen och kommer ständigt att förändras, 

dvs. plats är en process som skapas av olika projekt (Pred 1984). Den-

na uppfattning om tidrummet gör att även tidrummet i sig är i rörelse, 

i ständig utveckling.  

Tidsgeografin och det sociala 
Både Bourdieu och tidsgeografin behandlar vardagens göromål, det vi 

gör i vardagen säger något om strukturen i samhället. I tidsgeografin 

handlar det om begränsningar av möjligheter till val, det centrala är re-

striktionerna i tidrummet och om konkurrensen mellan projekt 

och/eller resurser som möjliggör olika projekt. Bourdieus beskrivning 

av de sociala fälten kännetecknas av en kamp där individer försöker 

tillgodose eller bevaka sina resurser i form av kapital. Jan Amcoff och 

Gerolf Nauwerck (1993) har i rapporten Övergångsställen – högskole-

rekryteringens geografi kombinerat tidsgeografin med Bourdieus teori-

er. I studien antas att den tidsgeografiska individbanan sammanfaller 

med Bourdieus habitusbegrepp. Ju mer individbanan förstoras desto 

mer detaljrik blir den och till slut åskådliggörs det som Bourdieu kallar 

habitus eller rättare sagt manifestationen av habitus genom de små 

vardagshandlingarna. Habitus kopplas samman med individbanan ef-

tersom båda kräver kontinuitet och fungerar som en strukturerande 

struktur för individen. Vad gäller de tidsgeografiska projekten kopplas 

de samman med Bourdieus fältbegrepp då båda involverar eller inne-

håller någon typ av institution vilken oftast också har en fast position i 

det fysiska rummet (Amcoff & Nauwerck, 1993).  
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Här kan man komma med en del indvändningar. Det som styr individ-

banan är egentligen projekten, dvs. de små vardagsprojekten avslöjar 

habitus och individbanan kan ses som en projektbestämd rörelse i tid-

rummet. Det är alltså inte individbanan i sig som bestämmer individers 

rörelse i tidrummet. Förstorar man den kan man se ett antal projekt 

som fungerar som en strukturerande struktur. Det är också fruktbart 

att använda sig av individens omgivningsstruktur och dess uppdelning i 

olika domäner när man ska tänka sig Bourdieus fält eller marknadsbe-

grepp i rumslig form. Domänerna har en uppsättning regler och regler 

för inträde som bestäms av dem som har makten i respektive domän, 

dvs. de individer som har rätt sort och stort innehav av den kapitalart 

som anses som värdefull för just den domänen. Varje domän behöver 

inte heller innehålla någon institution då de finns överallt i tidrummet. 

Men då domänerna är hierarkiskt organiserade har olika institutioner 

en väldigt stor makt att påverka andra domäner, t.ex. påverkar domä-

nen och institutionen skola i stor utsträckning domänen familjen. 

 

I domänen och institutionen skola sammanstrålar elevers olika indi-

vidbanor för några timmar; där befinner sig flera personer samtidigt 

under en längre tid och genomför ett projekt. Skolan är ett rumsligt ut-

tryck för koncentrationen av de dominerande kapitalarterna som 

Bourdieu menar finns i maktens institutioner (institutionaliserad form 

av kapital). De institutionella projekten kan inte existera oberoende av 

individer men de är samtidigt oberoende av enskilda individer. En sko-

la kan med andra ord inte existera om inte de olika individbanorna lö-

per parallellt, dvs. utgör ett verksamhetsknippe. Skolan måste ha ele-

ver, men skolan består fastän enskilda elever slutar och andra börjar. 

(Amcof &, Nauwerck 1993) Vi har redan slagit fast att skolväsendet 

kan ses som ett konsumtionsfält vilket består av föräldrar, elever, lära-

re och administratörer. Det är i skolan som elever, lärare, administra-

törer och föräldrar möts, det är på den arenan som konkurrensen och 

utbytet av kapital sker. Om eleven går i en ”finare” skola kan hon ac-

kumulera mer utbildningskapital kryddat med socialt kapital, dvs. 

vänner och kontakter som hon kan ha nytta av. Det blir viktigt att väl-

ja ”rätt” skola som ger största möjliga avkastning av utbildningskapi-

tal.  

 

Det går alltså att koppla både individbanor och projekt till Bourdieus 

teori. Det går också att koppla utbildningskapitalet till det tidsgeogra-

fiska synsättet men det är svårare att åskådliggöra individens kapital i 

det fysiska rummet i den tidsgeografiska modellen.  

 

I tidsgeografins fysiska rum behövs inget kapital för att inneha en 

position. Den blotta närvaron räcker för att någon befinner sig på 

samma plats som vi. I det sociala rum Bourdieu undersöker måste 

däremot närvaron manifisteras på något annat sätt, nämligen ge-

nom innehav av kapital. (Amcoff & Nauwerck 1993, sid 84)   

 

Amcoff & Nauwerck lägger till en dimension i den tidsgeografiska 

modellen och får därigenom ett tredimensionellt rum, där den sociala 

dimensionen åskådliggörs. Den klassiska tidsgeografiska modellen har 

här två inritade individbanor. De två individbanorna sammanfaller vid 

tidpunkt T1 vilket är början på projektet skola. Vid tidpunkt T2 slutar 

skolan och det gemensamma projektet löses upp.  

 

Figur 6: Den tidsgeografiska modellen med individbanor. 
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I figur 7 vänds modellen så att den ursprungliga x-axeln istället blir en 

z- axel. Om vi samtidigt tillför den sociala dimensionen som ny x-axel 

så skapas en tredimensionell modell där individernas olika sociala posi-

tioner kan åskådliggöras. Genom att rita in olika individbanor kom-

mer den rumsliga individbanan att avspeglas på yta A, men där den so-

ciala positionen kommer att avspeglas på yta B.  

 

Figur 7: Den sociala dimensionen av tidrummet.  
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(Källa: Efter Amcoff & Nauwerck 1993) 

Genom denna utveckling av den tidsgeografiska modellen går det att 

utläsa individers sociala position. Även om de befinner sig på samma 

plats i tidrummet kan de stå långt ifrån varandra socialt. Olika indivi-

der möts i skolan, de är på samma plats under samma tid men kan 

samtidigt befinna sig långt ifrån varandra socialt eftersom de har olika 

sociala positioner. Det kan återspegla sig i olika förmåga att tillgodo-
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göra sig undervisningen, att umgås på rasterna etc. Här åskådliggörs 

inte bara tidsgeografins rent fysiska kapacitetsrestriktioner utan även 

de sociala restriktionerna, i form av olika sociala positioner, blir synli-

ga i modellen(figur 8). 

 
Figur 8: Den fysiska och sociala dimensionen av tidrummet.  
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(Källa: Vidarutveckling av Amcoff & Nauwerck 1993) 
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att individen automatiskt ökar sin mängd kapital. Hon måste aktivt 

engagera sig, vilket innebär en viss handling i tidrummet. Den valda 

handlingen väljs därmed på bekostnad av alla andra möjliga handling-
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I figur 7 vänds modellen så att den ursprungliga x-axeln istället blir en 

z- axel. Om vi samtidigt tillför den sociala dimensionen som ny x-axel 

så skapas en tredimensionell modell där individernas olika sociala posi-

tioner kan åskådliggöras. Genom att rita in olika individbanor kom-

mer den rumsliga individbanan att avspeglas på yta A, men där den so-

ciala positionen kommer att avspeglas på yta B.  

 

Figur 7: Den sociala dimensionen av tidrummet.  
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(Källa: Efter Amcoff & Nauwerck 1993) 

Genom denna utveckling av den tidsgeografiska modellen går det att 

utläsa individers sociala position. Även om de befinner sig på samma 

plats i tidrummet kan de stå långt ifrån varandra socialt. Olika indivi-

der möts i skolan, de är på samma plats under samma tid men kan 

samtidigt befinna sig långt ifrån varandra socialt eftersom de har olika 

sociala positioner. Det kan återspegla sig i olika förmåga att tillgodo-

Rum 

Olika social position
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A 

Tid 

Social dimension 

Samma tid och 
plats: t.ex. skola 

göra sig undervisningen, att umgås på rasterna etc. Här åskådliggörs 

inte bara tidsgeografins rent fysiska kapacitetsrestriktioner utan även 

de sociala restriktionerna, i form av olika sociala positioner, blir synli-

ga i modellen(figur 8). 

 
Figur 8: Den fysiska och sociala dimensionen av tidrummet.  
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(Källa: Vidarutveckling av Amcoff & Nauwerck 1993) 
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ar, och det blir då viktigt att vara på rätt plats för att få ut maximal 

avkastning (Amcoff & Neuwerck 1993). Bourdieu resonerar på lik-

nande sätt kring en reproduktionsstrategi gällande utbildning vilket in-

nebär en investering av tid, pengar och andra typer av stöd. Det hand-

lar om att välja rätt utbildning, tillgodogöra sig utbildningen och kun-

na använda den för att få (ur en samhällelig synvinkel) ett fördelaktigt 

liv.  

 

Amcoff & Neuwerck ser till hur reproduktionsstrategin avbildas i det 

fysiska tidrummet där tidrumkapitalet egentligen inte har något värde i 

sig utan är intimt kopplat till ekonomiskt och kulturellt kapital. Indi-

viden måste veta vilka handlingar som värderas högre än andra, vilket 

kräver ett visst mått av grundkapital, men sedan kan hon genom tid-

rumkapitalet öka mängden kulturellt, ekonomiskt eller socialt kapital 

(Amcoff & Neuwerck 1993).  

 

Tidrumkapitalet är länken mellan olika förändringar av kapitalsorter. 

Alla konverteringar av kapital (socialt, kulturellt ekonomiskt kapital 

etc.) tar vägen genom tidrummet och får ett tidrumsligt uttryck, vilket 

påverkar individbanan. I och med det innebär valet av skola att en sko-

la väljs på bekostnad av ett annat val. Denna handling beror på indivi-

ders mängd av kapital; genom att välja skola konstrueras ett tidrum-

kapital som är den förmedlande länken mellan kapitalet och rummet. 

Valet av skola är ett försök att öka sin mängd symboliskt kapital, ett 

val som sedan kommer att påverka individbanan åt ena eller det andra 

hållet.  

 

Tidrumkapitalet är den rumsliga formen av kapital, eller om man så 

vill kapitalets rumsliga form. Genom tidrumkapitalet kopplas indivi-

ders habitus och innehav av kapital till det fysiska tidrummet vilket i 

sin tur påverkar individbanan. Här kan olika reproduktionsstrategier 

åskådligöras och individers val av handlingar får ytterligare en dimen-

sion. Det Hägerstrand (1972) menar med att valen regleras av med-

födda personliga egenskaper, kunskap, vanor kan förklaras med hjälp 
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av Bourdieus teorier och avbildas i den tidsgeografiska modellen och 

får ett konkret tidrumsligt uttryck.  

 

Modellen ska ses som ett instrument för att förstå att individers olika 

kapitalinnehav spelar en roll för de val som görs i tidrummet. Valet av 

skola ses här som ett utslag av både tidsgeografiska kapacitetsrestrik-

tioner och sociala olikheter i form av kapitalinnehav, vilket i sin tur ger 

olika tidrumkapital och åskådliggör individers reproduktionsstrategier 

inom skolans konsumtionsfält. 

 

Tidrumkapital är länken mellan tidsrummet och den subjektiva värl-

den, men hur denna transformation från kapital till tidrum går till sägs 

det ingenting om. Amcoff och Nauwercks tankegångar om att individ-

banan, om den förstoras, är en manifestation av habitus är trolig men 

eftersom det enligt Hägerstrand (1970) är projekten som leder individ-

banan, är det projekten eller individens omgivningsstruktur som borde 

stå i fokus. Då Hägerstrand har en bild av en individ som ständigt på-

verkas av sin omgivningsstruktur men som endast har en liten chans 

att själv påverka densamma, menar Bourdieu att individen istället på-

verkas av den sociala omgivningsstrukturen. 

 

Tidrumkapital blir den rumsliga formen av det Bourdieu kallar kultu-

rellt, ekonomiskt och socialt kapital. De restriktioner som finns i tid-

rummet beror då på hur mycket av de olika kapitalarterna som indivi-

den bär med sig i sitt habitus, dvs. ett visst mått av socialt kapital kan 

ge tillgång till vissa utbildningsvägar; utbildningar som andra individer 

inte har någon information om eftersom de inte har samma typ av 

kontaktnät, vilket i sin tur utgör en tidrumslig restriktion. De olika re-

striktionerna som individer möter i sin omgivningsstruktur är på så vis 

skapade av individens, och andra individers habitus, särskilt de olika 

typer av styrningsrestriktioner och kapacitetsrestriktioner som finns i 

individers omgivningsstruktur.  

 

Annan forskning om tidrumkapital finns, men den forskningen görs 

främst inom den franska forskningssfären och mycket lite finns publi-
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cerat på engelska, t.ex. har J. Lévy genom sina verk L’espace legitime. 

Sur la dimension géographique de la fonction politique (1994) [The le-

gal space. About the geographical dimension of political function] och 

Dictionnaire de la géographie et de l’espace des societies (2003) [Dic-

tionary of the geography and the space of society] introducerat termen 

spatial capital som definieras som: All resources accumulated by an ac-

tor enabling him or her to benefit according to their strategy, from us-

ing society´s spatial dimension. (Barthon & Monfroy 2010, sid 178). J. 

Lévy särskiljer två typer av spatialt kapital; Positionskapital och situa-

tionskapital. Positionskapital är kopplat till en plats, t.ex. hemmet eller 

arbetsplatsen. Individen påverkas i sitt innehav av positionskapital be-

roende på var hon bor eftersom grannskapet genom dess sociala sam-

mansättning, lokalisering i staden, historia och image/rykte ger mer el-

ler mindre tillgång till positionskapital i form av t.ex. tillgång till bra 

och ansedda skolor. Situationskapital berör förmågan att förflytta sig i 

rummet. Denna förmåga är inte samma för alla människor, tillgången 

till det urbana rummet bestäms av praktiska villkor så som tillgång till 

allmänna eller individuella färdmedel. Men också av restriktioner som 

rör individens innehav av ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital, 

kapital som behövs för att kunna förflytta sig i rummet. Det kan till 

exempel gälla kunskapen om hur man åker buss, tåg, vägar till skolan, 

kostnadsfrågor kopplade till färdmedel och tillgången på information 

(Barthon & Monfroy 2010).  

 

Tyvärr har det mesta som rör spatialt kapital, än så länge, som sagt 

publicerats på franska, dock använder Barthon & Monfroy (2010) 

spatialt kapital när de undersöker föräldrars utbildningsstrategier vad 

gäller val av skola och menar att: 

Parent´s education strategies are highly related to a specific loca-

tion and context, because they form a part of socially differen-

tiated residential and schooling spaces(…) Control over their rela-

tionship with the urban space, including their capacity to strategi-

cally choose their residential neighborhood and/or their mobility 

capacity, which allows them to benefit from a better school provi-

sion, may consequently be considered as a resource in its own 
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rights, turning the spatial dimension into a specific, autonomous 

capital compared with other types of capital, that is, a sort of spa-

tial capital available to parents to invest in their education strate-

gies (Barthon & Monfroy 2010, sid 177-178) 

 

I studien ingår över 6000 elever och alla skolor i staden Lille. Genom 

elevernas hemadresser och vilken skola eleven går på och med hjälp av 

socioekonomiska variabler så som ålder, klass, föräldrarnas yrke, bo-

endeområde etc. görs en statistisk analys i flera steg för att beskriva 

sambanden mellan elevernas avstånd till skolan och elevernas socio-

ekonomiska bakgrund. De kommer fram till att familjers innehav av 

spatialt kapital är ojämnt fördelade och bidrar till segregationen i sko-

lan men att det spatiala kapitalets grund utgörs av ekonomiskt, socialt 

och kulturellt kapital, spatialt kapital utgör därför inte en autonom 

kapitalart. De ekonomiska, kulturella och sociala kapitalarterna på-

verkar var individen bor och arbetar samt vilken kännedom och möj-

ligheter den har att utnyttja sin mobilitet (Barthon & Monfroy 2010). 

Även Poupeau et.al (2007) menar att det spatiala kapitalet drivs av, 

och är ett uttryck för, individens ekonomiska och kulturella kapital. 

Poupeau et.al. beskriver länken mellan valet av skola kopplat till det 

spatiala kapitalet genom att undersöka hur familjers sociala bakgrund 

påverkar valet av skola. Undersökningen som utgörs av en enkätunder-

sökning till 2025 elever i sjätte klass i Paris visar att de familjer som in-

te väljer att byta skola antingen inte behöver, eftersom de bor i ett pri-

vilegierat område med bra skolor, eller så kan familjerna inte byta sko-

la eftersom de inte har tillräckligt med ekonomiskt och kulturellt kapi-

tal, och därför går kvar i den närmaste skolan. Poupeau et.al. drar 

slutsatsen att de familjer som inte väljer skola på grund av att de sak-

nar tillräckligt med kapital också saknar det spatiala kapitalet som be-

hövs för att byta skola. Det spatiala kapitalet blir då ett samlingsnamn 

för de kapitalarter som på något sätt påverkar en individs rumsliga rö-

relser (Poupeau et.al 2007). Det leder oss tillbaka till tidsgeografin där 

de rumsliga restriktionerna begränsar de dagliga rumsliga rörelserna. 

Graden av restriktioner som en individ upplever sig ha kan då översät-
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tas i individens innehav av spatiala kapital, ju större mått av spatialt 

kapital desto mindre restriktioner vad gäller rörelsen i rummet.  

 

Det spatiala kapitalet används i avhandlingen för att belysa varför in-

divider agerar som de gör i det fysiska tidrummet. Begreppet ligger, 

som jag ser det, inte i direkt konflikt med vare sig Bourdieu, som ser 

det fysiska rummet som en förlängning av det sociala rummet, eller 

tidsgeografin som fokuserar på det fysiska rummet men som på senare 

tid har utvecklats till att erkänna det sociala rummets betydelse. Det 

spatiala kapitalet blir ett begrepp som förklarar rörelser i det fysiska 

rummet, i mitt fall de val av skola som görs utefter elevernas position i 

det sociala och fysiska rummet. I avhandlingen kommer jag att resone-

ra kring elevers innehav av kapital, och teorierna är tänkta att fungera 

som en tolkningsram för mina resultat, se diskussion i kapitel 5.  
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Kapitel 5: Metoder, mått och material 

Inledning 
I detta kapitel behandlas de metoder och mått som används i avhand-

lingen samt tillvägagångssättet vid genomförandet. I mitt arbete med 

avhandlingen har jag ställts inför en rad olika valsituationer och alter-

nativa tillvägagångssätt. I ett tidigt skede i avhandlingsarbetet insåg jag 

att det var fruktbart att arbeta med både kvantitativa och kvalitativa 

data, något som jag tycker flertalet tidigare studier i ämnet saknar. Det 

finns tre karaktäristiska drag vad gäller en s.k. metodkombination. För 

det första används både kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt 

eller eventuellt olika kvantitativa eller kvalitativa metoder i samma 

studie, för det andra måste kopplingen mellan de två metoderna för-

klaras, varför de är fördelaktiga och hur de ska sammanföras och för 

det tredje innebär det att forskaren har en pragmatisk inställning till de 

olika metodernas filosofiska bakgrunder (Denscombe 2009). 

 

Metodkombination som tillvägagångssätt utmanar i denna bemär-

kelse förutsättningen att samhällsforskningen ska eftersträva över-

ensstämmelse mellan de olika komponenterna i forskningsproces-

sen – frågorna, utformningen, datainsamlingen, analysen av data – 

när det gäller deras bakomliggande antaganden om den sociala 

världens natur och de möjligheter som detta ger forskningen. Den 

intar i stället en pragmatisk position som gör det möjligt att sam-

manföra metoder hämtade från ”forskningsparadigm” som kon-

ventionellt betraktas som oförenliga. (Denscombe 2009, sid 151) 

 

För att bedöma hur elevers olika innehav av kapital påverkar valet av 

skola måste jag på något sätt översätta kapitalarterna i tolkningsbara 

mått. Det har givit mig en del huvudbry för det är inte enkelt att fånga 

Bourdieus kapitalarter i hela sitt omfång med statistiska data. Vid be-

skrivningen av individers innehav av ekonomiskt och kultu-

rellt/utbildningsmässigt kapital ska man vara medveten om att det 

finns flera aspekter av kapitalbegreppen som inte går att komma åt. 
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tas i individens innehav av spatiala kapital, ju större mått av spatialt 
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Kapitel 5: Metoder, mått och material 
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Styrkan ligger dock i att det kvantitativa materialet är stort, vilket gör 

att en större population kan undersökas. Statistiska data är också nå-

got som Bourdieu nyttjar i sina undersökningar, bl.a. i sina korrespon-

densanalyser. Han menar att statistisk data kan vara till hjälp vid soci-

ologiska undersökningar därför att de kan ge nya hypoteser och nya 

relationer och samband kan upptäckas (Broady 1990). 

 

Val av undersökningsområde och tidsperiod 
Örebro är en socioekonomiskt och etniskt uppdelad stad och olika 

studier visar en ökad segregation i Örebro och andra mellanstora stä-

der (Örebro kommun 2009b, Integrationsverket 2007). Kopplat till 

elevers val av skola blir det extra intressant eftersom skolorna och ele-

vers val av skola påverkas av det närområde skolorna befinner sig i 

(jmf. Skawonius 2005, Bunar 2001, Gustavsson 2006). Eftersom de 

flesta studier av elevers val av skola har ett storstadsperspektiv finns 

det anledning att rikta strålkastarljuset mot de mellanstora städerna, 

deras situation och hur de påverkas av elevers val av skola. Sundlöf 

(2008) pekar på att storstäderna är de enda städerna som har tillräck-

ligt stora områden, med en koncentration av invånare med utländsk 

bakgrund att de kan bilda underlag för en skolas upptagningsområde, 

och att man därför tydligare kan skönja segregationens effekter i stor-

städerna (Sundlöf 2008). Även om segregationens effekter är starkare i 

storstäderna så finns de även i de mellanstora städerna, något som 

Sundlöf (2008) också påpekar, och troligtvis är dessa effekter stora 

nog att påverka skolornas sammansättning av elever.  

 

Avhandlingens fokus ligger på elever som går i nionde klass och hur 

skolornas etniska och socioekonomiska sammansättning förändras un-

der en 12-årsperiod. Egentligen skulle det vara önskvärt att gå längre 

ner i åldrarna men med den statistik som krävs för en geografisk ana-

lys är detta inte möjligt; data finns bara för de elever som går i nionde 

klass. Med hjälp av kommunens egen statistik kan jag däremot ge en 

bild av antalet val som har skett under ett antal år, men däremot inte 

göra någon djupare geografisk analys eftersom materialet bara innehål-
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ler antalet val till respektive skola och inga uppgifter om elevers boen-

de. Valet av åren 1992, 1998 och 2004 grundar sig på att skolvalsre-

formen genomfördes 1991, och de tre nedslagen syftar till att visa på 

den utveckling som har skett i fråga om skolval, där 1992 är precis ef-

ter reformen, 1998 är sju år efter och 2004 är 13 år efter reformen 

genomfördes. Med de tre valda åren kan jag sedan skissera en bild av 

utvecklingen över tid, något som inte tidigare analyserats i en sam-

manhållen studie. 

 

Jag genomför också en analys av utvecklingen av boendesegregationen 

under samma tidsperiod, och då används hela populationen i de 

SAMS-områden som Örebro kommun är indelad i. SAMS-områden är 

en förkortning för Small Areas for Market Statistics och bygger i tätor-

terna på s.k. nyckelkodsområden (NYKO) som används av varje 

kommun för olika typer av verksamhetsplanering. Indelningen av Sve-

rige i SAMS-områden10  skapades av kommunerna 1994 och indel-

ningen har inte ändrats över åren. Områdena varierar i storlek och 

kommunerna har utformat dem så att de ofta innehåller samma typ av 

bebyggelse, t.ex. villaområden och hyreshusområden (www.scb.se). 

SAMS-områden lämpar sig för analyser av sociala fenomen och an-

vänds ofta som geografisk indelning i svenska studier av segregation 

(jmf t.ex. Palander 2006, Andersson 2001). Örebro kommun består av 

147 SAMS-områden, men genom att vissa områden har en väldigt liten 

befolkning, t.ex. industriområden, har jag sorterat bort de områden 

som har en befolkning under 25 invånare. Jag använder mig endast av 

de SAMS-områden som ingår i Örebro tätort, vilka är 83 till antalet 

1992 och 1998 samt 84 områden 2004. Ett område tillkommer genom 

att befolkningen ökat till över 25 personer. Urvalet gjordes genom att 

jämföra tätortskartan för Örebro med SAMS-områden och sedan välja 

ut de områden som till största delen befann sig innanför tätortsgrän-

sen.   

 
10 Sverige är indelat i ca 9200 SAMS-områden. 
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Tillvägagångssätt 
Först görs en analys av kommunen i sin helhet och bostadsområdena 

(SAMS) i Örebro för att identifiera och beskriva de skillnader som rå-

der mellan olika bostadsområden, men också hur segregationen har 

utvecklats under perioden 1992 till 2004. Områdesanalysen ligger se-

dan till grund för det andra empiriska kapitlet som beskriver situatio-

nen i och mellan skolor. För att beskriva segregationen och dess ut-

veckling används olika mått som segregationsindex och interaktionsin-

dex (dessa mått beskrivs närmare under respektive rubrik nedan).  

 

Eftersom jag är intresserad av hur den rumsliga fördelningen av elever 

ser ut och har förändrats genom åren gör jag en geografisk analys av 

ett antal skolor för att åskådliggöra elevers avstånd från hemmet till 

skolan. Det innebär att jag genom att identifiera var eleven bor samt i 

vilken skola eleven går, undersöker om eleven går i skolan närmast 

hemmet eller om hon har valt en annan skola. Genom att koppla olika 

socioekonomiska mått till de enskilda individerna kan jag sedan se om 

valet av skola innebär att skolorna blir mer homogena till sin elev-

sammansättning, och också redogöra för eventuella socioekonomiska 

skillnader mellan skolor.  

 

För att komplettera den statistiska och geografiska analysen har jag 

också genomfört en intervjustudie med berörda tjänstemän, politiker 

samt rektorer för några utvalda skolor i kommunen. Intervjuerna syf-

tar till att ge en beskrivning av situationen i kommunen idag och hur 

valet av skola präglar kommunens arbete och tankar kring skolval, 

samt skillnader i och mellan skolor. Rent tidsmässigt har intervjustudi-

en tagit mindre tid än de kvantitativa delarna. Anledningen har främst 

varit att jag har varit tvungen att utveckla den geografiska analysen, ef-

tersom få sådana studier har gjorts i forskningen kring skolor och ele-

vers val av skola. Studien baseras också på kvantitativt material från 

kommunen som beskriver elevernas val av skola från 2004 och framåt. 

Det empiriska materialet kommer därmed från tre olika källor och det 

föreligger därmed också en slags empirisk triangulering, där data från 

tre helt olika källor vägs samman i analysen. Tidigare studier har 
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främst baserats på intervjuer med föräldrar, elever och skolpersonal el-

ler tagit avstamp i statistiskt material på skol- eller SAMS-nivå, ofta 

med en eller ett par fallstudier. Det är bara en handfull av dessa som 

kombinerar kvantitativ och kvalitativ metod (se Arnman & Jönsson 

1985, Skolverket 1995). Trianguleringen samt studiens GIS-baserade 

analyser är tämligen ovanliga i svensk forskning kring skolor och skol-

val, t.ex. har voroniemetoden (se nedan), så vitt jag vet, aldrig nyttjats 

för att simulera de administrativa skolområdena. 

 

Datamaterial 
Datamaterialet som används i den kvantitativa delen i studien kommer 

från två olika källor, dels från de tjänstemän som arbetar med skolva-

len i kommunen, dels i form av registerdata från Statistiska centralby-

rån.  

 

De tjänstemän som arbetar med att administrera skolvalen i kommu-

nen har egenhändigt samlat in material som används vid prognoser och 

som underlagsmaterial för politiska beslut. Materialet är bristfälligt 

genom att det inte finns tillgängligt för varje år. Insamlingen började år 

2004, vilket betyder att det inte finns någon information om antalet 

skolval före 2004. Materialet för år 2004 från kommunen beskriver 

det totala antalet önskade val av skola, dvs. det säger ingenting om 

från vilken skola eleven kommer eller hur många elever som i prakti-

ken kommer in på respektive skola.  Eftersom det inte heller finns någ-

ra rutiner kring insamlingen innebär det att vissa år saknas i det totala 

materialet. I avhandlingen presenteras data över antalet skolval för 

åren 2004, 2005, 2006 och 2009. En annan brist är att materialets 

kvalité varierar mellan åren då antalet skolval troligtvis är något lägre 

än vad som kan förväntas eftersom vissa fristående skolor inte är med-

räknade för 2009 och saknas totalt för 2004. Det beror främst på att 

de fristående skolorna redovisar sitt elevantal och varifrån eleverna 

kommer vid olika tidpunkter, men också på brister i rutiner för datain-

samlandet. Materialet är redovisat i olika excelblad där det framgår 

vilken skola eleven kommer ifrån och vilken skola hon/han har sökt sig 
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till. Det är med andra ord antalet önskade skolval som redovisas i sta-

tistiken, materialet säger ingenting om hur många som sedan får plats 

på respektive skola. Därför blir möjligheterna att nyttja materialet nå-

got begränsade och kan endast visa på utvecklingen av antalet önskade 

skolval efter 2004 mellan Örebros grundskolor. Det säger dock något 

om hur många som vill göra ett antal val av skola och hur denna vilja 

har utvecklat sig under 2000-talet.    

 

Den största delen av det statistiska materialet kommer från Statistiska 

centralbyrån och består av en databas med sex undergrupper av data. 

Tre av dessa innehåller alla individer i Örebro kommun för åren 1992, 

1998 och 2004 och tre innehåller individer som har fyllt 16 år, och går 

i niondeklass under åren 1992, 1998 och 2004. Det sistnämnda datase-

tet innehåller också uppgifter om elevernas föräldrar. Antalet individer 

som ingår i de sex databaserna framgår av tabellen nedan. Samlings-

namnet för databasen som helhet är Skoldatabasen.  

Tabell 1: Antal individer i skoldatabasen uppdelat på undergrupper. 

 
Antal individer i skoldata-

basen 

1992 1998 2004 

Tot.population i kommu-

nen 

93508 98215 102849 

Antal elever 9:e klass 1193 1299 1613 

(Källa: Skoldatabasen) 

Databasen innehåller en mängd olika variabler hämtade från olika re-

gisterdata och är sammanställda av Statistiska centralbyrån, för en 

fullständig variabelförteckning se bilaga 1. De tre sistnämnda databa-

serna innehåller utöver socioekonomiska och etniska variabler också 

boendekoordinater samt skolkoordinater. En svaghet är att jag bara 

kommer åt de individer som går i nionde klass och det är de som får 

stå som exempel för utvecklingen av antalet skolval i kommunen.  An-

ledningen är helt enkelt att Statistiska centralbyrån inte har tillgång till 

de data som efterfrågas för lägre åldrar än 16 år. Beskrivningen av ele-
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ver i nionde klass ger ändå en bild av hur valet av skola har utvecklats 

och vilka effekter det får på framförallt skolornas sammansättning. De 

centrala variablerna för den geografiska analysen av skolvalen är bo-

ende -och skolkoordinaterna som gör att jag kan kartera vilken skola 

som ligger närmast elevens bostad samt se om eleven har valt att gå i 

denna skola. Det finns dock vissa företeelser som jag inte har möjlighet 

att ta hänsyn till i analysen. Dels kan en elev ha bott i ett område och 

gått i den närmaste skolan, men sedan flyttat till ett annat område men 

fortfarande gå kvar i den gamla skolan. I analysen kommer den eleven 

automatiskt att hamna bland de elever som har valt en annan skola än 

den närmaste trots att skolan är densamma. Analysen av materialet 

kan således inte kompensera eller redogöra för de elever som har bytt 

bostad men inte skola. Men andelen elever som byter bostad mellan 

åren 1991-1992, 1997-1998 och 2003-2004 är relativt konstant, och 

ligger i storleksordningen 6-8 % av det totala antalet elever. Vad gäller 

Voronieanalysen kan bara små skiftningar i antalet elever ses mellan 

1991 och 1992 respektive mellan 2003 och 2004. Den rörelse som jag 

ser i studien är mycket större och det är uteslutet att det enbart kan 

hänföras till elevers byte av bostad. Jag kan inte heller se om elevens 

föräldrar är skilda och bor på olika ställen. Det kan förekomma att 

elevers folkbokförda adress inte stämmer med var de egentligen bor, 

vilket påverkar valet av skola.  Analysen tar inte hänsyn till dessa fe-

nomen, något som läsaren bör vara uppmärksam på. Analysen är ock-

så indirekt eftersom jag åskådliggör var eleven går i skolan och inte de-

ras egentliga skolval. Den direkta analysen av skolvalen sker istället 

med hjälp av de data som kommer från kommunen.  

Variabler 
Genom de variabler som finns i det statistiska materialet från SCB kan 

jag, genom att kombinera olika variabler, konstruera de mått som pas-

sar för min analys. Nedan följer en genomgång av hur jag har definie-

rat de variabler som jag har skapat.  
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Tabell 2: Skapade variabler.  

 
Variabel Definition 

Inkomst Baseras på familjens disponibla inkomst 

Svensk bakgrund Inrikes född med en inrikes och en utrikes-

född förälder eller inrikes född med två in-

rikes födda föräldrar. 

Utländsk bakgrund Utrikes född eller inrikes född med två ut-

rikes födda föräldrar. 

Eftergymnasial ut-

bildning 

Individens utbildning efter gymnasiet och 

forskarutbildning ingår. 

Försörjningsstöd Om familjen uppbär försörjningsstöd eller 

inte 

Arbetslöshet Minst en av elevens föräldrar har syssel-

sättningsstatus ej förvärvsarbetande. 

Medelbetyg  Summan av elevernas medelbetyg delat 

med antal elever. 

 

Variabeln svensk bakgrund respektive utländsk bakgrund följer SCBs 

definition, där en individ med svensk bakgrund antingen är inrikes 

född med minst en inrikes förälder och en individ med utländsk bak-

grund är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräld-

rar. Det finns alternativa mått så som andel utrikes födda, men i skol-

debatten och forskningen om skolor och skolors elevsammansättning 

används ofta utländsk bakgrund eftersom man annars missar de elever 

som har utrikesfödda föräldrar. Eftergymnasial utbildning betyder att 

individen har en utbildning över gymnasienivå, inklusive individer som 

har forskarutbildning. Försörjningsstöd innebär att familjen har kvali-

ficerat sig för och uppbär försörjningsstöd under året. Variabeln ar-

betslöshet baseras på de registerdata som samlas in under november 

månad, dvs. minst en förälder förvärvsarbetar inte när data samlas in. 

Föräldrarna kan dock ha haft ett arbete tidigare samma år men sedan 

blivit arbetslösa. För att få ett mått som säger något om den samlade 

elevprestationen på skolan har jag skapat en variabel som baseras på 

elevers medelbetyg. Då jag bara har tillgång till elevers medelbetyg och 
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inte betygen i varje enskilt ämne har jag summerat upp alla elevers me-

delbetyg per skola och sedan delat summan med antalet elever som går 

på skolan. Måttet beskriver den kunskapsmässiga situationen på sko-

lan, dvs. i vilken mån skolans elever i genomsnitt når de betygsmässiga 

kraven.  

Rumsliga data 
Statistisk information som har en geografisk dimension brukar kallas 

rumslig data och kan vara uppdelad i geografiska områden, enheter el-

ler koordinater. Det finns dock några fallgropar när man arbetar med 

rumslig data. The modifiable areal unit problem (MAUP) innebär att 

data och resultat påverkas av hur gränserna mellan de rumsliga enhe-

terna är dragna, vilket kan skapa allvarliga problem. Vid t.ex. en un-

dersökning av områdesskillnader i årsinkomst blir det problem om ett 

höginkomstområde som förut utgjort ett eget område läggs till ett låg-

inkomstområde. Det kan ge en falsk bild av verkligheten. Det finns an-

ledning att alltid vara kritisk till hur rumsliga enheter definieras i olika 

undersökningar (Henning 2009). Så även i denna avhandling, mer om 

detta under avsnittet om Voronier.  

 

Det finns också andra typer av gränsdragningsproblem, t.ex. att det 

som studeras påverkas av saker som händer utanför det studerade geo-

grafiska området och olika skalproblem som uppstår om man ska jäm-

föra olika geografiskt uppdelade områden. Skalproblemen kan yttra sig 

i att definitionen av närhet blir godtycklig beroende på storleken på de 

jämförda geografiska områdena/regionerna. Närheten till en skola blir 

t.ex. annorlunda beroende på om vi undersöker stadsregioner eller 

glesbygdsregioner och jämförelsen mellan dem riskerar att halta (det 

finns också variationer mellan olika stadsregioner). Det statistiska ur-

valet spelar också en roll och påverkar resultatet, det måste vara ut-

format så att det blir representativt för de regioner som studeras. I av-

handlingen arbetar jag inte med urval utan med data över hela befolk-

ningen eller den ålderskategori elever som jag studerar. 
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Dessutom behöver man vara medveten om att det existerar olika slags 

rumsliga beroenden, dvs. att värdet av en variabel i en geografisk enhet 

i vissa fall samvarierar med värdet i närliggande geografiska enheter, 

sk. rumslig autokorrelation (Henning 2009). Studiens data och de ana-

lyser som jag gör påverkas dock inte av detta problem eftersom de va-

riabler som används är knutna till individer och är av sådan art att de 

inte kan påverkas av närliggande områden.  En stor del av det empiris-

ka material som används i studien faller under kategorin rumslig data, 

och vissa av de problem som nämnts ovan återkommer i de mått och 

metoder som har använts för att bearbeta dessa data. Nedan kommer 

jag att gå igenom fördelar respektive nackdelar med de mått och meto-

der som jag har använt för att hantera det statistiska materialet. 

 

Segregationsindex och interaktionsindex 
För att mäta den generella segrationen i Örebro tätort används ett så 

kallat jämnhetsindex, eller segregationsindex, vilket mäter jämnheten i 

fördelningen mellan individer med svensk respektive utländsk bak-

grund över olika SAMS-områden i Örebro. Indexet utvecklades av 

Duncan och Duncan 1955 för att mäta den etniska boendesegregatio-

nen och det har senare utvecklats ytterligare i olika typer av index, 

men alla kan sägas härstamma från Duncan och Duncan. De nyare ty-

perna av index tar bland annat hänsyn till flera befolkningsgrupper, 

dvs. inte bara fördelningen mellan vita och svarta som var det ur-

sprungliga användningsområdet. Segregationsindexet med dess varia-

tioner har använts i en mängd olika undersökningar och det är ett väl 

genomarbetat mått på boendesegregation. Det index som jag kommer 

att använda mig av i avhandlingen tar hänsyn till två befolkningsgrup-

per och kan sägas vara den ursprungliga formen för att beräkna segre-

gationsindex. 
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Figur 9: Form  för s regationsindex.  el eg

 

 

(Källa: White 1983) 

Dä

(

r: 

1) = Andelen av befolkningskategori 1 (eller 2) som skulle behöva 

omfördelas så att varje område (i) har exakt samma fördelning som 

en/kommunen i sin helhet. stad

(2) = Populationen av befolkningskategori 1 i område i. 

(3)  = Populationen av befolkningskategori 2 i område i . 

(4) = Total population av befolkningskategori 1 i hela staden. 

(5) = Total population av befolkningskategori 2 i hela staden. 

Efter att ha multiplicerat  med 100 antar måttet ett värde mellan 0 

och 100, där 0 innebär att befolkningen är jämnt fördelad över alla 

delområden i staden, medan ett resultat på 100 betyder att befolk-

ningskategorierna bor helt åtskilda från varandra.  Jag har använt mig 

av måttet för att beskriva den generella segregationen, dels mellan oli-

ka områden i Örebro, dels mellan olika skolor. Det sistnämnda indexet 

används som ett mått för att beskriva fördelningen av elever med ut-

ländsk bakgrund och elever med svensk bakgrund mellan Örebros 

högstadieskolor.  

 

Måttet lämpar sig för att beskriva utvecklingen över tid i en kommun, 

men inte om man ska jämföra olika kommuner med varandra. Det 

passar med andra ord bra i undersökningen då jag dels har data för tre 

olika år, dels arbetar med SAMS-områden som har samma avgräns-

ning för alla år. Ett potentiellt problem är dock när jag applicerar måt-

tet på skolnivån, då antalet högstadieskolor varierar mellan åren.  

 

Antalet högstadieskolor ökar från 9 st. 1992, 14 st. 1998 till 16 st. 

2004, men efter att ha konstanthållit de 9 skolorna från 1992 och se-
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dan räknat ut både segregations -och interaktionsindex för alla tre åren 

visade resultatet bara på marginella skillnader.11 Det innebär att de va-

riationer som kan hänföras till det ökande antalet skolor inte nämnvärt 

påverkar resultatet.  

 

Att mäta segregation är således inte enkelt och segregationsindex som 

mått har varit och är omdebatterat. Det är som sagt inte ett bra mått 

vid jämförelser mellan t.ex. olika kommuner eftersom resultatet är be-

roende av hur man har definierat delområdena. Det leder oss in på de 

problem som finns med alla typer av segregationsindex. Man måste 

också vara medveten om att det bara är ett mått på ett tillstånd, det 

säger ingenting om hur eller varför segregation uppstår (Andersson 

et.al. 2001). Det segregationsindex som jag använder utgår från att 

målet är en jämn fördelning, dvs. värdet 0, vilket enligt Winship (1977) 

är ett orealistiskt antagande. Han argumenterar istället för att det för-

väntade värdet alltid är högre än 0 eftersom man kan utgå från att det 

alltid finns ett slumpartat segregationsmönster. 

 

Segregation has been thought of as a deviation from complete de-

segregation. Alternatively we might look at desegregation as exist-

ing if the pattern of residential segregation is random(…) A resi-

dential housing pattern is random if households choose their place 

of residence without regard to the racial composition of the neigh-

borhood (Winship 1977, sid 1061) 

 

Samtidigt menar Winship (1977) att även om segregationsmönstret 

skulle vara slumpartat så betyder det ändå att segregationen påverkar 

individers liv. I avhandlingen används måttet för att ge en bild av hur 

fördelningen mellan befolkning med utländsk bakgrund respektive 

svensk bakgrund ser ut i Örebro, dvs. jag vill i slutändan visa vilken ef-

fekt segregationen har på den etniska och socioekonomiska samman-

sättningen i skolorna. Det spelar för min del inte så stor roll om segre-

gationen kan sägas vara slumpartad eller inte, det är skillnaden mellan 

 
11 Variationen var någon tiondels procentenhet mellan de två olika uträkningarna. 
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befolkningskategoriernas fördelning och hur den har utvecklats som 

jag vill visa, och därför använder jag den ursprungliga formeln.  

 

Segregationsindex varierar också med storleken på delområdena och 

befolkningsgrupperna, något som kan kopplas samman med resone-

manget kring MAUP-problemet. Om en stad har fler små delområden 

eller om andelen befolkning från minoritetsgruppen är liten, kan vi 

förvänta oss ett högre värde på index; därför fungerar indexet dåligt 

vid jämförelser mellan olika städer (Cortese et.al 1976, Withe 1983). 

Jag kommer inte att göra jämförelser mellan olika städer men för att 

minimera dessa effekters påverkan på resultatet har jag sorterat bort de 

SAMS områden som har en befolkning under 25 invånare och använt 

variabeln svensk/utländsk bakgrund istället för att dela in befolkningen 

i ytterligare grupper.    

 

Ett annat problem som alla typer av segregationsindex dras med är att 

de inte tar hänsyn till delområdenas inre struktur eller hur de är lokali-

serade i staden, något som också kan kopplas till MAUP- problemet. 

Det handlar om områdenas inbördes relationer och gränsdragnings-

problem. Det kan liknas vid ett schackbräde där varje ruta represente-

rar ett delområde, och när väl uträkningen är klar för varje delområde 

spelar det ingen roll om vi byter plats på rutorna, resultatet på   blir 

detsamma. I teorin kan en stad ha ett stort delområde där alla har 

svensk eller utländsk bakgrund eller så kan befolkningskategorierna 

vara mer utspridda i delområdena, men det ger fortfarande samma re-

sultat på  (Withe 1983). Det innebär att man, med hjälp av resulta-

tet, inte kan säga hur den verkliga fördelningen ser ut för varje delom-

råde samt områdenas rumsliga lokalisering i staden, det kan se väldigt 

olika ut för varje stad. För att minska effekterna av dessa problem har 

jag använt mig av samma områdesindelning för alla år, och dessutom 

har jag karterat de områden som har en koncentration av en befolk-

ning med svensk respektive utländsk bakgrund för att se om det varie-

rar över åren. Då kan läsaren också bilda sig en uppfattning om områ-

denas rumsliga lokalisering, och se fördelningen mellan individer med 
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dan räknat ut både segregations -och interaktionsindex för alla tre åren 

visade resultatet bara på marginella skillnader.11 Det innebär att de va-

riationer som kan hänföras till det ökande antalet skolor inte nämnvärt 

påverkar resultatet.  

 

Att mäta segregation är således inte enkelt och segregationsindex som 

mått har varit och är omdebatterat. Det är som sagt inte ett bra mått 

vid jämförelser mellan t.ex. olika kommuner eftersom resultatet är be-

roende av hur man har definierat delområdena. Det leder oss in på de 

problem som finns med alla typer av segregationsindex. Man måste 

också vara medveten om att det bara är ett mått på ett tillstånd, det 

säger ingenting om hur eller varför segregation uppstår (Andersson 

et.al. 2001). Det segregationsindex som jag använder utgår från att 

målet är en jämn fördelning, dvs. värdet 0, vilket enligt Winship (1977) 

är ett orealistiskt antagande. Han argumenterar istället för att det för-

väntade värdet alltid är högre än 0 eftersom man kan utgå från att det 

alltid finns ett slumpartat segregationsmönster. 

 

Segregation has been thought of as a deviation from complete de-

segregation. Alternatively we might look at desegregation as exist-

ing if the pattern of residential segregation is random(…) A resi-

dential housing pattern is random if households choose their place 

of residence without regard to the racial composition of the neigh-

borhood (Winship 1977, sid 1061) 

 

Samtidigt menar Winship (1977) att även om segregationsmönstret 

skulle vara slumpartat så betyder det ändå att segregationen påverkar 

individers liv. I avhandlingen används måttet för att ge en bild av hur 

fördelningen mellan befolkning med utländsk bakgrund respektive 

svensk bakgrund ser ut i Örebro, dvs. jag vill i slutändan visa vilken ef-

fekt segregationen har på den etniska och socioekonomiska samman-

sättningen i skolorna. Det spelar för min del inte så stor roll om segre-

gationen kan sägas vara slumpartad eller inte, det är skillnaden mellan 

 
11 Variationen var någon tiondels procentenhet mellan de två olika uträkningarna. 

 133
 

befolkningskategoriernas fördelning och hur den har utvecklats som 

jag vill visa, och därför använder jag den ursprungliga formeln.  

 

Segregationsindex varierar också med storleken på delområdena och 

befolkningsgrupperna, något som kan kopplas samman med resone-

manget kring MAUP-problemet. Om en stad har fler små delområden 

eller om andelen befolkning från minoritetsgruppen är liten, kan vi 

förvänta oss ett högre värde på index; därför fungerar indexet dåligt 

vid jämförelser mellan olika städer (Cortese et.al 1976, Withe 1983). 

Jag kommer inte att göra jämförelser mellan olika städer men för att 

minimera dessa effekters påverkan på resultatet har jag sorterat bort de 

SAMS områden som har en befolkning under 25 invånare och använt 

variabeln svensk/utländsk bakgrund istället för att dela in befolkningen 

i ytterligare grupper.    

 

Ett annat problem som alla typer av segregationsindex dras med är att 

de inte tar hänsyn till delområdenas inre struktur eller hur de är lokali-

serade i staden, något som också kan kopplas till MAUP- problemet. 

Det handlar om områdenas inbördes relationer och gränsdragnings-

problem. Det kan liknas vid ett schackbräde där varje ruta represente-

rar ett delområde, och när väl uträkningen är klar för varje delområde 

spelar det ingen roll om vi byter plats på rutorna, resultatet på   blir 

detsamma. I teorin kan en stad ha ett stort delområde där alla har 

svensk eller utländsk bakgrund eller så kan befolkningskategorierna 

vara mer utspridda i delområdena, men det ger fortfarande samma re-

sultat på  (Withe 1983). Det innebär att man, med hjälp av resulta-

tet, inte kan säga hur den verkliga fördelningen ser ut för varje delom-

råde samt områdenas rumsliga lokalisering i staden, det kan se väldigt 

olika ut för varje stad. För att minska effekterna av dessa problem har 

jag använt mig av samma områdesindelning för alla år, och dessutom 

har jag karterat de områden som har en koncentration av en befolk-

ning med svensk respektive utländsk bakgrund för att se om det varie-

rar över åren. Då kan läsaren också bilda sig en uppfattning om områ-

denas rumsliga lokalisering, och se fördelningen mellan individer med 



134

134   
 

svensk respektive utländsk bakgrund på respektive område, vilket ut-

gör en kompletterande och fördjupande analys av måttet.  

 

Interaktionsindex 

Om segregationsindexet ger värdet 0, dvs. de olika befolkningskatego-

rierna är jämnt fördelade över SAMS-områdena i en stad men minori-

tetsgruppen är förhållandevis liten, är det inte säkert att de exponeras 

för varandra ändå. För att komplettera resultaten av segregationsin-

dexet använder jag ett så kallat interaktionsindex, vilket anger expone-

ringen, eller graden av potentiella kontakter, mellan medlemmar av 

majoritetsgruppen och medlemmar av minoritetsgruppen inom samma 

grannskap. Det ska tolkas som de potentiella möten som kan ske mel-

lan de två olika befolkningskategorierna i ett område. Interaktionsin-

dexet tar till skillnad från segregationsindexet hänsyn till befolknings-

gruppernas relativa storlek (Social rapport 2006). 

 

Indexet mäter i vilken omfattning medlemmar i en given minoritets-

grupp X är exponerade för medlemmar av majoritetsgruppen Y, i sta-

den j. Formeln nedan ger ett värde mellan 0 och 100, där 100 betyder 

att de potentiella kontakterna mellan befolkningsgrupperna är mycket 

goda, med andra ord så är det mycket troligt att en slumpmässigt vald 

person från en befolkningskategori x bor i samma område som perso-

ner från befolkningskategori y (Massey & Denton 1988).  

 

Figur 10: Formel för i
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(källa: Social rapport 2006) 

(1)  xP���= Index av interaktion mellan minoritetsgrupp m och majoritets-

ppen i staden/kommunen j gru

(2) x�
��= Antal medlemmar i minoritetsgrupp m som bor i område i i sta-

den j                                                        
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(3) X��= Totalt antal medlemmar i minoritetsgruppen m som bor i hela 

aden j st

(4) =Total befolkning som bor i område i i staden j t�
� 

(5) y�
� =Antal medlemmar i majoritetsgruppen som bor i område i i staden 

J 

(6) n = Totalt antal områden i staden j 

Interaktionsindex är ett mått som beskriver möjligheten för potentiella 

möten/kontakter mellan olika befolkningsgrupper. Det säger således 

ingenting om så är fallet, dvs. människor kan bo i samma område men 

ändå inte mötas och är liksom segregationsindexet känsligt för MAUP-

relaterade problem. Det ger ändå en rimlig indikation på hur befolk-

ningskategorierna möter segregationen i vardagen. Skillnaden mellan 

de två måtten, segregations -och interaktionsindex, består i att det för-

sta mäter jämnheten i befolkningskategoriernas fördelning över rum-

met, medan det andra mer är ett mått som försöker fånga befolknings-

kategoriernas upplevelse av segregation, dvs. vardagens möten och po-

tentiella kontakter mellan befolkningskategorierna i bostadsområdet 

(Massey & Denton 1988). 

 

Indexet beräknas också, liksom segregationsindexet, på skolnivå för att 

utgöra ett mått på hur de potentiella kontakterna mellan befolknings-

kategorierna ser ut i skolan. De enskilda skolorna får då utgöra områ-

det och staden består av Örebros samlade högstadieskolor. 

Inkomst 
För att beskriva den inkomstmässiga segregationen i Örebro används 

ett mått utarbetat av Storstadskommittén i SOU 1997:118. Beräkning-

arna bygger på relationerna mellan hög -och låginkomsttagare i re-

spektive område, en metod som passar bra för att kunna beskriva den 

ekonomiska situationen i olika delområden i en stad.  I kapitel 6 an-

vänds metoden för att identifiera och beskriva ”fattiga”och ”rika” bo-

stadsområden i Örebro och i kapitel 7 används metoden för att identi-

fiera och beskriva ”fattiga” och ”rika” skolor. I kapitel 6 används 

samtliga individers arbetsinkomst som beräkningsgrund medan jag i 
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kapitel 7 istället har använt mig av elevernas/föräldrarnas disponibla 

familjeinkomst. Anledningen till de olika beräkningsgrunderna är att 

eleverna i de flesta fall inte har någon större arbetsinkomst eftersom de 

går i skolan, och i stället används den disponibla familjeinkomsten. 

Variabeln speglar således elevens ekonomiska bakgrund, då den be-

skriver familjens ekonomiska situation. För utförligare beskrivning av 

metoden se kapitel 6. Det finns en rad alternativa mått som skulle 

kunna ha använts t.ex. någon form av index, men jag tycker detta mått 

passar bra eftersom det är relativt lättöverskådligt och lätt att förstå. 

Geografisk analys 
Den geografiska analysen i avhandlingen sker med hjälp av GIS-

programmet MapInfo och jag har använt mig av underlagskartor i 

form av en tätortskarta för Örebro. De data som används är boende- 

respektive skolkoordinater för de elever som går i nionde klass i Öre-

bros högstadieskolor åren 1992, 1998 och 2004. Bostadskoordinater-

na baseras på 100-metersrutor, dvs. en elevs bostadsadress ligger inom 

en ruta på 100x100 m. För att minimera risken för identifiering av en-

skilda elever och visa de individer som har samma bostadskoordinater, 

har jag i kartorna förskjutit koordinaterna slumpvis runt de ursprung-

liga punkterna. I det fall flera individer har samma boendekoordinater 

stannar en koordinatsatt punkt på sin ursprungsplats och de andra 

fördelas slumpvis ut på angränsande 100-metersrutor, vilket gör att det 

är svårare att identifiera de enskilda eleverna och de individer som har 

samma boendekoordinater (bor inom samma 100x100 ruta).  För-

skjutningen innebär att elevernas bostadskoordinater inte riktigt 

stämmer när jag sedan gör min analys, men efter att ha jämfört mate-

rialet före och efter förskjutningen av koordinaterna kan jag konstate-

ra att avståndet från de ursprungliga koordinaterna är litet, och att de 

förskjutna punkterna är centrerade runt ursprungskoordinaten, och att 

analysen och slutresultatet inte påverkas.   

 

I den geografiska analysen används en del metoder för att beskriva den 

rumsliga fördelningen av elever i och mellan skolor. För att beskriva 

avståndet mellan hemmet och skolan har jag använt Phytagoras sats, 
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där man med hjälp av elevens bostadskoordinater kopplat till skolans 

koordinater kan räkna ut avståndet mellan hem och skola i meter. Av-

ståndet beskriver hur långt eleven har från hemmet till skolan fågelvä-

gen (det euklidiska avståndet), måttet tar alltså inte hänsyn till den 

verkliga resvägen. Vägen till och från skolan kan i verkligheten vara 

längre för den enskilda eleven, men det ger ändå en uppskattning av 

hur avstånden mellan hem och skola har förändrats över tid, vilket i 

sin tur säger något om effekterna av valet av skola. Jag har i mina be-

räkningar sorterat bort extremvärden (elever som har över 5 mil till re-

spektive skola), det rör sig om ett tiotal elever per undersökt år. An-

ledningen till de extrema avstånden är antagligen att de är skrivna på 

annan ort än där de i praktiken bor. Anledningen till att jag har valt 5 

mil är att det ungefär motsvarar kommunens utsträckning. Det är ca 

15 elever per år som ligger i intervallet 30-50 km medan de flesta ele-

ver ligger i intervallet 2-3 kilometer. Avståndet per skola mäts dessut-

om som medianavstånd, eftersom medianen är mer okänslig för ex-

tremvärden än medelvärdet. 

 

Ett problem med den geografiska analysen av materialet är att kom-

munen inte har någon förteckning över hur de enskilda skolornas ad-

ministrativa skolområden ser ut, dvs. det geografiska upptagningsom-

rådet för skolan. Jag har inte fått någon egentlig förklaring till varför 

så är fallet. Gränserna för de administrativa skolområdena förändras 

kontinuerligt år från år beroende på antalet elever som bor i skolornas 

närområde och elevkullarnas storlek. De administrativa skolområdena 

ritas upp på papperskartor och arkiveras inte, och därför är det svårt 

att veta hur de ser ut under de år som jag ska undersöka. Detta är inte 

ett nytt problem utan återfinns i liknande studier så som t.ex. Lindbom 

& Almgren 2007. För att komma runt problemet har jag dels redogjort 

för skolornas faktiska upptagningsområden, dels hur de förändras över 

åren. Det görs genom att, på kartan, ringa in de elever som går i en viss 

skola. Då skapas ett mönster av faktiska upptagningsområden, och hur 

de har förändrats över tid. Men det faktiska upptagningsområdet är 

inte samma sak som skolans administrativa skolområde, vilket baseras 

på elevers närhet till skolan. De administrativa/närhetsbaserade 
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de har förändrats över tid. Men det faktiska upptagningsområdet är 

inte samma sak som skolans administrativa skolområde, vilket baseras 

på elevers närhet till skolan. De administrativa/närhetsbaserade 
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skolområdena har jag istället konstruerat matematiskt med hjälp av 

Voroniemetoden. Metoden delar in ett område i olika polygoner base-

rat på ett antal punkter som i mitt fall utgörs av högstadieskolorna i 

Örebro. Voronien/polygonen runt en punkt beskriver närheten till 

punkten, dvs. de elever som bor i en voronie för en viss skola har den 

skolan som sin närmaste skola. Det finns många användningsområden 

för voronie-metoden och den används inom en mängd olika vetenska-

per, inom t.ex. astronomin används metoden för att hitta centrala 

stjärnor i galaxer och i kemi för att bygga upp atomer (Kang 2008). I 

mitt fall används metoden således som ett sätt att simulera skolornas 

upptagningsområde. Efter att ha skapat voronierna kan jag sedan se 

vilka elever som bor nära en skola men som inte går där, utan väljer en 

skola i ett annat område.  

 

Det finns några uppenbara brister med denna metod. För det första tar 

den, liksom avståndsmåttet, inte hänsyn till den verkliga geografin. Po-

lygonens gränser riskerar t.ex. att skära genom kvarter och SAMS-

områden och vidare tas ingen hänsyn till den rådande infrastrukturen, 

något som de tjänstemän som skapade skolområdena troligtvis har 

gjort. Detta problem kan jag inte tackla då det skulle bli alltför vansk-

ligt att rita om alla gränser med hjälp av en underlagskarta. Då skulle 

basen för uträkningen, närhetsprincipen, gå förlorad. Ett annat pro-

blem är att det begränsade antalet punkter gör att de voronier som 

skapas för de punkter som ligger längst ut i kanten av tätorten får vin-

kelräta gränser mot den sidan där det inte finns några punkter, se figur 

11. För att komma tillrätta med det problemet har jag i två fall ritat 

om de yttre gränserna baserat på de koordinatsatta elever som tillhör 

skolan men som inte omfattas av voronien. Det är uppenbart att sko-

lan är den närmsta skolan för eleverna som bor strax utanför gränsen, 

det är istället metodens begränsningar som gör att de inte ingår i den 

voronie som skapas. Ett liknande problem uppkommer när antalet 

skolor ökar och skapar fler punkter vars voronier ska ritas in. Vissa 

voronier riskerar då att få en så pass liten yta att få individer får plats. 

Här har jag ställts inför ett delikat problem. Ska jag rita om voronien 

på bekostnad av de närliggande skolornas voronier och därmed riskera 

att mista närhetsprincipen och skaka om hela voroniebygget, eller helt 

enkelt låta dem vara. Jag har valt att inte rita om dessa voronier och 

håller en strikt närhetsprincip genom hela avhandlingen. Det medför 

en del effekter där antalet elever som har valt till en skola kan riskera 

att bli högt, dvs. de bor egentligen inom upptagningsområdet men 

hamnar utanför voronien. Jag har inte hittat någon lösning på detta 

problem utan i de fall jag misstänker att så är fallet diskuteras det lö-

pande i texten för att göra läsaren uppmärksam på problemet. Trots 

dessa brister är voroniemetoden enligt min bedömning ett fruktbart 

sätt att tackla problemet med att det inte finns någon förteckning över 

skolområden i kommunen, genom att den utgår från närhetsprincipen, 

vilket är en av de principer som väger tyngst när kommunen bestäm-

mer elevers anvisningsskola och en skolas upptagningsområde. 

 

Figur 11: Voronier baserade på högstadieskolorna i Örebro tätort.  
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Vad gäller de kartor som presenteras i avhandlingen har jag försökt att 

göra en avvägning mellan att skydda identifieringen av de enskilda 

skolorna och eleverna och kartornas tydlighet. Denna avvägning har 

ibland varit svår att göra då det gäller att presentera tydliga kartor som 

är tillräckligt otydliga för att enskilda skolor och individer inte ska 

kunna identifieras. Anledningen till att läsaren inte bör kunna identifi-

era skolorna är att undersökningen annars kan användas som ett slag-

trä i debatten om enskilda skolors resultat. Syftet är istället att bidra 

med kunskap på en generell nivå i debatten om skolvalet och dess ef-

fekter. Jag har därför valt att inte presentera några underlagskartor 

som i och för sig skulle ha hjälpt läsaren att orientera sig geografiskt, 

men också hjälpt till att identifiera de skolor som ingår i undersök-

ningen. Däremot använder jag underlagskartor när jag beskriver olika 

SAMS-områden i Örebro, men det är på en mer generell nivå och syf-

tar till att beskriva den segregation som återfinns i staden, vilket inte 

på samma sätt får en effekt på den enskilde invånaren. Trots detta är 

jag medveten om att avhandlingen riskerar att förmedla en ofördelak-

tig bild av vissa områden och förstärka samt bli en del av en stigmati-

seringsprocess. Jag har dock försökt ge läsaren en så heltäckande bild 

som möjligt genom att beskriva och identifiera områden som klassas 

som höginkomstområden med en homogen svensk befolkning, såväl 

som områden som klassas som låginkomstområden med en heterogen 

invandrad befolkning; båda dessa områdestyper ingår i begreppet seg-

regation. Segregationen ska förstås som en helhet, ett relationellt pro-

blem, dvs. höginkomstområden med en svensk befolkning är lika (om 

inte mer) segregerade än låginkomstområden med en heterogen in-

vandrad befolkning.  

 

Intervjuer 
Kapitel 8 baseras på intervjuer med tjänstemän och skolpolitiker i pro-

gramnämnden för barn- och ungdom i Örebro kommun samt rektorer 

på tre skolor i kommunen. Syftet med intervjustudien är att få en över-

gripande bild av hur skolvalet påverkar kommunen och skolorna och 

det är den informationen som står i fokus i kapitel 8. Kontakten med 
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tjänstemännen togs redan i samband med ett annat arbete och eftersom 

det är ett ytterst begränsat antal tjänstemän som arbetar med dessa 

frågor på central nivå i kommunen var det naturligt att ta kontakt med 

tjänstemännen igen. Tid bokades för en intervju och sedan har ytterli-

gare kommunikation skett via e-post och telefon. De kommunpolitiker 

som arbetar på central nivå är något fler och jag var tvungen att göra 

ett urval. Kriterier för urvalet var att respondenterna tillhörde de olika 

partipolitiska blocken eftersom ett av syftena med intervjuundersök-

ningen var att identifiera eventuella politiska skillnader i synen på 

skolval och segregation. Den första kontakten togs via e-post med en 

representant för majoriteten och en för oppositionen i programnämn-

den för barn och utbildning. Vad gäller rektorerna skickade jag ut en 

förfrågan till ett flertal rektorer via e-post, men då det visade sig att det 

var svårt att få några svar, ringde jag upp och lyckades boka in tre in-

tervjuer. Mitt urval bestod i att jag ville intervjua rektorer som arbeta-

de på skolor som hade olika karaktär baserat på mitt material från 

kommunen gällande skolval. En tillvalsskola, en populär fristående 

skola och en frånvalsskola valdes ut och jag lyckades boka in intervju-

er med rektorerna på respektive skola. Jag har utgått från tre olika in-

tervjuguider, se bilaga 2, en för intervjuerna med tjänstemännen, en för 

intervjuerna med skolpolitikerna och en för intervjuerna med rektorer-

na. Intervjuguiderna ska ses som ett underlag för intervjun och har 

följts upp med olika följdfrågor. Intervjuerna är baserade på fyra olika 

teman12: 

 

 

• Situationen vad gäller skolval och skolpolitiken i kommunen: Tjänste-

männen och rektorer fick beskriva den rådande situationen vad gäller 

skolval och hur det har utvecklats historiskt. Politikerna fick istället 

frågan om hur de utformar sin skolpolitik och hur de vill styra skolan i 

framtiden. Rektorerna fick också frågan hur skolan har påverkats av 

den förda skolpolitiken. 

 
12 För detaljerad information se intervjuguide, bilaga 2 
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• Fristående skolor: Tjänstemän, politiker och rektorer fick ge sin syn på 

de fristående skolorna och hur de har påverkat kommunen i fråga om 

skolval och utvecklingen i kommunens skolor.  

• Byte av skola: Både tjänstemän, politiker och rektorer fick beskriva sin 

syn på hur skolvalen överlag har påverkat kommunen och de kommu-

nala skolorna. 

• Framtid: Tjänstemän, politiker och rektorer fick skildra sin syn på hur 

utvecklingen kommer att se ut i framtiden och vilka lösningar som 

finns på de eventuella problemen med valet av skola som hade fram-

kommit under de tre förstnämnda rubrikerna. 

Figur 12: Upplägg av intervjun i fyra teman. 

 
Intervjuer Situationen 

i kommu-
nen 

Skolpolitiken Fristående 
skolor 

Byte av 
skola 

Framtiden 

Tjänstemän X - X X X 

Politiker - X X X X 

Rektorer X X X X X 

 

En tjänsteman och två skolpolitiker har intervjuats och intervjuerna 

tog ca två timmar vardera, spelades in och transkriberades. Sedan har 

jag gjort en kortare intervju med ytterligare en tjänsteman (tjänsteman 

2), men det samtalet kommer inte att ta så mycket plats i avhandling-

en. Orsaken till detta samtal eller kortare intervju var att det var en 

tillfällighet att mötet med tjänsteman 2 tog den vändningen då me-

ningen var att jag skulle inhämta en del material som hade förberetts 

för mig på programkontoret. Det innebar att jag inte spelade in inter-

vjun utan förde anteckningar samt att strukturen på intervjun inte helt 

och hållet följde intervjuguiden. Intervjuerna med rektorerna tog ca en 

timme vardera och två av dem (rektor 1 och rektor 3) genomfördes på 

respektive skola, medan intervjun med rektor 2 genomfördes på Öre-

bro universitet eftersom rektor 2 var på universitetet i annat ärende. 

Också intervjuerna med rektorerna spelades in och transkriberades. 

Varje respondent har haft möjlighet att läsa igenom den transkriberade 

intervjun och komma med kommentarer. Från början hade jag påtalat 
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att endast tjänstemännen och rektorerna skulle garanteras anonymitet, 

vilket beror på att de inte på samma sätt som politikerna är offentliga 

personer. Jag upplevde också att de kunde prata mer frispråkigt kring 

skolvalen och segregationen i skolorna om de garanterades anonymi-

tet. I avhandlingen är dock både tjänstemän, politiker och rektorer 

anonymiserade vilket beror på att politikerna representerar sitt parti, 

även om en del personliga åsikter kom fram i intervjun; det blir där-

med inte viktigt för läsaren att veta vem personen är bakom intervjun.  

 

Intervjuerna har haft karaktären av vad Uwe Flick (1999) kallar ex-

pertintervjuer, där individen som person hamnar i skymundan men där 

personens expertkunskaper istället hamnar i fokus. Personerna repre-

senterar en grupp (tjänsteman, politiskt parti, skolledare) och studeras 

egentligen inte som enskilda individer. Det gör att det enligt Flick kan 

uppstå vissa problem under intervjun (Flick 1999, sid 92). 

 

• Respondenten blockerar intervjun eftersom det visar sig att hon/han 

inte är expert inom det ämne som intervjun handlar om. 

• Respondenten försöker involvera intervjuaren i pågående interna kon-

flikter istället för att prata om det ämne intervjun handlar om. 

• Respondenten skiftar kontinuerligt roller från expert till privatperson 

under intervjun, vilket resulterar i att intervjuaren får mer information 

om respondenten som privatperson än de expertkunskaper som 

hon/han besitter. 

• Respondenten föreläser om sitt expertområde och sina kunskaper istäl-

let för att svara på frågorna. Om föreläsningen handlar om det inter-

vjuaren vill ta upp kan det vara en fördel, men om det istället handlar 

om något som inte är relevant för intervjun blir det svårare för inter-

vjuaren att återgå till ämnet. 

 

Eftersom jag väljer att intervjua tjänstemän, politiker och rektorer som 

dagligen arbetar med skolfrågor får de nog anses som experter på sitt 

område, men risken finns att de kan glida över och prata om pågående 

konflikter. Det kan enligt min mening vara bra, om konflikterna har 

med skolpolitiken och utformandet av densamma att göra. I de inter-
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nala skolorna. 

• Framtid: Tjänstemän, politiker och rektorer fick skildra sin syn på hur 

utvecklingen kommer att se ut i framtiden och vilka lösningar som 

finns på de eventuella problemen med valet av skola som hade fram-

kommit under de tre förstnämnda rubrikerna. 

Figur 12: Upplägg av intervjun i fyra teman. 

 
Intervjuer Situationen 

i kommu-
nen 

Skolpolitiken Fristående 
skolor 

Byte av 
skola 

Framtiden 

Tjänstemän X - X X X 

Politiker - X X X X 

Rektorer X X X X X 

 

En tjänsteman och två skolpolitiker har intervjuats och intervjuerna 

tog ca två timmar vardera, spelades in och transkriberades. Sedan har 

jag gjort en kortare intervju med ytterligare en tjänsteman (tjänsteman 

2), men det samtalet kommer inte att ta så mycket plats i avhandling-

en. Orsaken till detta samtal eller kortare intervju var att det var en 

tillfällighet att mötet med tjänsteman 2 tog den vändningen då me-

ningen var att jag skulle inhämta en del material som hade förberetts 

för mig på programkontoret. Det innebar att jag inte spelade in inter-

vjun utan förde anteckningar samt att strukturen på intervjun inte helt 

och hållet följde intervjuguiden. Intervjuerna med rektorerna tog ca en 

timme vardera och två av dem (rektor 1 och rektor 3) genomfördes på 

respektive skola, medan intervjun med rektor 2 genomfördes på Öre-

bro universitet eftersom rektor 2 var på universitetet i annat ärende. 

Också intervjuerna med rektorerna spelades in och transkriberades. 

Varje respondent har haft möjlighet att läsa igenom den transkriberade 

intervjun och komma med kommentarer. Från början hade jag påtalat 
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att endast tjänstemännen och rektorerna skulle garanteras anonymitet, 

vilket beror på att de inte på samma sätt som politikerna är offentliga 

personer. Jag upplevde också att de kunde prata mer frispråkigt kring 

skolvalen och segregationen i skolorna om de garanterades anonymi-
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uppstå vissa problem under intervjun (Flick 1999, sid 92). 
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• Respondenten försöker involvera intervjuaren i pågående interna kon-
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Eftersom jag väljer att intervjua tjänstemän, politiker och rektorer som 

dagligen arbetar med skolfrågor får de nog anses som experter på sitt 

område, men risken finns att de kan glida över och prata om pågående 

konflikter. Det kan enligt min mening vara bra, om konflikterna har 

med skolpolitiken och utformandet av densamma att göra. I de inter-
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vjuer som har gjorts med skolpolitiker blir det naturligt att responden-

ten redogör för de konflikter och skillnader som gäller mellan partier-

na i olika sakfrågor och det har inte förekommit att respondenterna 

har glidit över i att beskriva interna konflikter på ett personligt plan.  

 

Att respondenterna kan växla mellan expertrollen och privatpersonen 

har varit mer tydligt i intervjuerna med de kommunala tjänstemännen 

och rektorerna. Men jag har också i viss mån frågat efter vad de tycker 

rent personligen om vissa frågor, när det har handlat om samarbetet 

och styrningen från politikernas sida i olika skolfrågor och hur de ser 

på eventuella problem med elevernas fria val av skola. Vad gäller in-

tervjuerna med skolpolitiker är det mer tydligt att de personliga åsik-

terna stämmer överens med den partipolitiska synen. Jag har också 

försökt att inte hamna i en föreläsningssituation genom att i förväg 

vara medveten om skolvalens utbredning och den socioekonomiska si-

tuationen i olika delar av staden. I vissa fall har det dock varit bra att 

först få en genomgång av den nuvarande situationen för att reda ut 

eventuella missuppfattningar.  

 

Operationalisering av teoretiska begrepp 
Enligt Lidegran (2009) förekommer det en rad olika mått som används 

för att beskriva utbildningsframgångar, bl.a. medelbetyg och val av 

skola. Hon konstaterar att medelbetyget utgör det viktigaste måttet, ef-

tersom det senare i livet blir ett instrument för urval vad gäller högre 

studier. Vad gäller val av skola så har det historiskt sett skett få val 

mellan kommunal och privat skola, vilket beror på att det helt enkelt 

inte har funnits så många privata skolor. Men eftersom det från början 

av 1990-talet har skett en förändring av detta så har valet av skola som 

ett mått på individers utbildningsframgångar blivit allt viktigare (Li-

degran 2009). Jag tolkar här utbildningsframgångarna som ett ”symp-

tom” på individers innehav av utbildningskapital, där medelbetyget ut-

gör ett mått på individers/familjens innehav av utbildningskapital. Ett 

högt medelbetyg betyder att skolan och skolarbetet upplevs som viktigt 

och att familjen troligtvis har kännedom om skolan och hur man ska 
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navigera på utbildningsfältet för att få så stor avkastning som möjligt. 

Skolvalet kan ses som ett mått på individers innehav av kulturellt och 

socialt kapital, där information, nätverk och en strävan efter kapital-

avkastning spelar en viktig roll för drivkrafterna att byta skola. Inne-

havet av kulturellt och socialt kapital formar och utmynnar också i in-

dividens spatiala kapital, dvs. förmågan att röra sig i rummet.  

 

I avhandlingen används medelbetyget som också aggregeras upp på 

skolnivå, dvs. det blir ett mått på hur väl skolan har lyckats förmedla 

kunskaper till eleverna. Det säger dock ingenting om det är en bra sko-

la i sin helhet, bara hur väl skolan lyckas i sin kunskapsförmedling. 

Det finns värden som jag inte kommer åt, t.ex. skolmiljön, skolans ryk-

te, det inre arbetet etc., vilket sannolikt också spelar en viktig roll vid 

val av skola. De variabler som används för att förklara valet av skola, 

är främst föräldrarnas utbildningsnivå. Det har i olika undersökningar 

visat sig att föräldrarnas utbildningsnivå har en särskild genomslags-

kraft vad gäller elevernas utbildningskarriär (Skolverket 2009a), och 

fungerar därför som ett bra mått för att mäta elevernas utbildningska-

pital. Jag har också använt etnicitet, arbetslöshet och försörjningsstöd 

som kompletterande mått. Dessa mått ska försöka fånga de tillgångar i 

form av kapital som eleverna har med sig hemifrån. Jag är medveten 

om att dessa mått har sina brister men tror ändå att de ger bra bild av 

individens innehav av utbildningskapital och kulturellt kapital. Det 

ekonomiska kapitalet försöker jag i kapitel 7 åskådliggöra med hjälp 

av familjens disponibla inkomst, där en hög disponibel inkomst också 

berättar något om förmågan att hantera det ekonomiska kapitalet.  

 

Eftersom jag är intresserad av hur den socioekonomiska och etniska 

segregationen ser ut mellan skolorna är dessa mått centrala. Vad gäller 

kapitel 7 som behandlar skolan har jag använt ett ganska grovt mått 

på etnicitet (svensk respektive utländsk bakgrund). Man skulle kunna 

ha använt en mer detaljerad nivå men eftersom det rör förhållandevis 

få individer per skola finns risken att peka ut någon speciell grupp och 

därmed bidra till en stigmatiseringseffekt. Därför har jag undvikit att 

använda en mer detaljerad gruppindelning vad gäller etnicitet. Det är 
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också ett vanligt mått i många studier som behandlar skolan. Skolver-

ket har t.ex. visat att elevernas etniska bakgrund spelar en roll för be-

tygsresultat, där elever med utländsk bakgrund inte i lika hög grad blir 

behöriga till gymnasieskolan, och där skillnaden i betyg mellan elever 

med utländsk bakgrund och elever med svensk bakgrund i genomsnitt 

är 20 poäng13. Enligt Skolverket försvinner dock en del av dessa skill-

nader när man tagit hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund, 

där föräldrarna har en kortare utbildning och i högre grad är arbetslö-

sa (www.skolverket.se/sb/d/204/a/5253). I kapitel 6 används utländsk 

och svensk bakgrund som mått för att undersöka boendesegregationen 

i Örebro. Men jag har även använt mig av begreppen ”synliga” respek-

tive ”osynliga” minoriteter för att ge en bättre bild av den process som 

ligger till grund för boendesegregationen. Att dela in befolkningen i 

dessa två grupper är inte enkelt. Jag har utgått från att individer från 

Europa, USA och Australien tillhör den ”osynliga” minoriteten medan 

den del av befolkningen som kommer från andra delar av världen till-

hör den ”synliga” minoriteten. Naturligtvis finns det olika grader av 

utsatthet bland både den ”synliga” och ”osynliga” minoriteten men 

det ger ändå en bild av hur mekanismerna i ett bostadsområde funge-

rar. För ytterligare resonemang kring minoritetsbegreppet hänvisas till 

kapitel 6. 

 

Det sociala kapitalet är svårt att få grepp om eftersom jag inte inter-

vjuar eller har data på elevernas kontaktnät. Jag kan inte på samma 

sätt hitta ett mått som fångar denna kapitalart. Men det borde ändå gå 

att resonera om vad en homogenisering av elevgrupperna på respektive 

skola gör med det sociala kapital (och andra kapitalarter) som eleverna 

skulle kunna ha haft om de hade gått på en skola med heterogen elev-

sammansättning. Det är inte heller otänkbart att det sociala kapitalet 

är med och styr valet av skola t.ex. genom informationskanaler, sko-

lans rykte osv. Men resonemanget kommer att ligga på en teoretisk 

 
13 77 % av eleverna med utländsk bakgrund och 91 % av eleverna med svensk 
bakgrund var 2004 behöriga till gymnasieskolan. Genomsnittligt betyg 2004: 189 p 
elever med utländsk bakgrund, 209 p elever med svensk bakgrund. 
(www.skolverket.se/sb/d/204/a/5253) 
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nivå. Detsamma gäller tidsgeografin och hur individers rörelser påver-

kas av de sociala bakomliggande faktorerna. Jag har inte de empiriska 

data som behövs för att se hur familjernas vardagliga rörelser påverkas 

av deras innehav av kapital. Men då jag kan fånga rörelser i rummet 

genom att se till avstånden mellan elevens hem och skola tycker jag att 

det är fruktbart att resonera kring eventuella restriktioner som upp-

kommer kring kopplingen av kapitalinnehav och rörelsen i rummet.  
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Kapitel 6: Den segregerade staden 

Inledning 
Det finns flera studier som pekar på att den sociala och etniska struk-

turen i skolan i hög grad påverkas av närområdets sammansättning 

och den rådande boendesegregationen. Skolor i områden som betrak-

tas som segregerade smittas av områdets rykte vilket gör att vissa för-

äldrar väljer en annan skola åt sina barn. Enligt Skolverket (2004) sker 

också de flesta skolvalen mellan områden med olika socioekonomiska 

och etniska strukturer, där elever söker sig till andra skolor som är be-

lägna i ett närsamhälle som de anser vara mer stabilt och har bättre 

rykte (Skolverket 2004, Bunar 2001, Blomqvist & Rothstein 2000).   

 

Ofta har boendesegregationen etniska förtecken där segregation upp-

står mellan individer med svensk respektive utländsk bakgrund (Moli-

na 2000). Örebro utgör inget undantag, etniskt segregationsindex har 

ökat från 38,8 2005 till 40,6 2009, vilket är en ökning med 1,8 pro-

centenheter. (Örebro kommun 2010). Även om det inte direkt går att 

jämföra kommuner med hjälp av segregationsindex så har Örebro ett 

av de högsta värdena bland landets kommuner, högre än både Stock-

holm och Malmö (Integrationsverket 2007).  Överlag så framträder en 

bild av Örebro som en uppdelad stad både i fråga om befolkningens 

socioekonomiska resurser och etniska bakgrund. Segregationen i de 

mindre städerna har ökat under 1990-talet. Åsa Bråmå har i rapporten 

Utvecklingen av boendesegregationen i mellanstora städer under 1990-

talet (2004) undersökt städerna Uppsala, Västerås, Norrköping, Jön-

köping och Umeå där boendesegregationen av utrikes födda, som mäts 

med segregationsindex, visar på en ökad boendesegregation. Mellan 

1991 och 1995 ses också ett ”hopp” där segregationsindex blir högre 

p.g.a. en större inflyttning av nyanlända invandrare. Det indikerar att 

de utrikesfödda inte fördelas jämnt över städernas bostadsområden, 

vilket till stor del beror på att de hänvisas till lägenheter som är lediga 

och därigenom ofta hamnar i allmännyttans mer oattraktiva bestånd. 

Dessa bostäder är oftast också geografiskt koncentrerade. Undersök-
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ningen visar samtidigt att boendesegregationen inte når upp till samma 

nivåer som i storstäderna men att de mellanstora städerna uppvisar 

samma typer av mekanismer och processer. Effekterna av boendeseg-

regationen blir därför mindre för t.ex. sammansättningen av elever i 

grundskolan. De bostadsområden som har en överrepresentation av ut-

rikesfödd befolkning är områden som redan före 1990 hade en kon-

centration av utrikes födda men också nybyggda områden (Bråmå 

2004). Även om boendesegregationens effekter är mindre i de mellan-

stora städerna kan man förvänta sig att det ger ett genomslag på elev-

sammansättningen i grundskolan.   

 

Eftersom skolornas närsamhälle påverkar valet av skola är det viktigt 

att veta vilken kontext de verkar i. I kapitlet görs en historisk tillbaka-

blick som beskriver hur boendesegregationen i Örebro såg ut under se-

nare hälften av 1900-talet och hur den etniska, ekonomiska och ut-

bildningsmässiga segregationen såg ut under åren 1992, 1998 och 

2004.  Analysen av boendesegregationen ger en bild av situationen un-

der de år jag studerar samt förändringen mellan åren. 

Örebros arv 
Efter andra världskriget började Örebro sin omvandling till industri-

stad med en snabb ekonomisk expansion och en växande befolkning. 

Eftersom de bostäder som fanns i mångt och mycket var omoderna och 

trycket på bostadsmarknaden var högt innebar det att man var tvung-

en att öka bostadsproduktionen. Från 1930 till 1970 hade Örebro en 

socialdemokratisk ledning, vilken satsade på socialt reformarbete ge-

nom bostadspolitiska åtgärder. 1946 bildades stiftelsen Hyresbostäder 

som snabbt blev den dominerande bostadsproducenten och gradvis 

kunde antalet bostäder i kommunal regi ökas. Det innebar bland annat 

byggandet av bostadsenklaver på ny mark en bit utanför staden, vilket 

medförde att flera nya bostadsområden växte fram under efterkrigsti-

den (Egerö 1979).  

 

Bostadsområden med byggstart under dessa årtionden var till exempel 

Rosta (1948), Baronbackarna (1953), Norrby (1954), Tybble (1958), 
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Varberga (1961), Markbacken (1963), Oxhagen III (1965 ), Vivalla 

(1967) och Brickebacken (1969).  Dessa områden består till största de-

len av hyresrätter, vilka dominerade bostadsproduktionen fram till 

mitten av 60-talet, då en starkare inriktning mot småhus kan skönjas. 

Bostadsfrågan prioriterades högt av kommunen under dessa årtionden 

och produktionen av bostäder gick i ett allt snabbare tempo (Ege-

rö,1979, Gustavsson 1988).  

 

När Vivalla-planeringen fördröjdes ett år, slängdes Oxhagen III 

fram för snabbehandling(…) även Brickebacken, länge avsett för 

villabebyggelse, fanns plötsligt upplagt på ritbordet som ett bo-

stadsområde i Vivallas anda. (Egerö 1979, sid 106) 

 

Skillnaden mellan inner -och ytterstadsområden diskuterades i olika 

sammanhang under 1960 -och 1970-talen.  De uppräknade bostads-

områdena ovan hade redan från början en övervägande del av befolk-

ningen från arbetarklass. Bara Tybble och Norrby skiljde ut sig där be-

folkningen till en början bestod av tjänstemän och småföretagare (Ege-

rö 1979, Danemark 1982). Dessa områden ligger båda på den östra si-

dan av järnvägen där: 

 

(…) stadens centrum alltid har legat, därifrån har de mer välbär-

gades bostäder sträckt sig österut längs Orskarsparken, där ligger 

slottet och rikemansvillorna längs Svartån nära stadsparken. (Ege-

rö 1979, sid 154) 

 

Tybble och Norrby blev därigenom mer attraktiva än de områden som 

var belägna på den västra sidan om järnvägen. Men efterhand sökte sig 

tjänstemannahushållen ut från dessa nya områden och fler hushåll med 

arbetarklassbakgrund flyttade in. Till exempel fick Varberga redan på 

1960-talet ett sämre rykte eftersom området tenderade att få en kon-

centration av hushåll med sämre ekonomi och med sociala problem.  

Alla bostadsområden från denna tid kan till en början uppvisa en nå-

gorlunda socioekonomisk blandning, men efterhand försvinner den 
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och områdena blir mer socioekonomiskt homogena (Egerö 1979, Da-

nemark 1982).  

 

Arbetskraftsinvandringen på 1960-talet innebar att boendesegregatio-

nen började få en etnisk dimension, där de invandrande hushållen kon-

centreras till områden som Varberga, Baronbackarna, Markbacken, 

Vivalla, Brickebacken och Oxhagen (Egerö 1979, Danemark 1982). En 

av anledningarna var att de nya svenskarna ofta fick lägenheter som 

hade sämre läge i staden och i de allmännyttiga bostadsföretagen. Un-

der 1970-talet gavs också de privata hyresvärdarna mer spelrum vilket 

gjorde att de införde en striktare hyresgästpolitik för att minska risken 

för outhyrda lägenheter. Detta samtidigt som bostadsproduktionen 

blev mer inriktad på enfamiljshus, vilket innebar att de resursstarka 

hushållen sökte sig bort från flerfamiljshusen (Egerö 1979).  Danemark 

(1982) visar att andelen invånare med arbetarklassbakgrund och låg 

inkomst är underrepresenterade i de södra, östra och centrala delarna i 

Örebro, men överrepresenterade i de västra och norra delarna.  Det be-

tyder att de är underrepresenterade i områden med småhus och bo-

stadsrätter men överrepresenterade i områden med flerfamiljshus. 

Denna utveckling innebar att bostadsområden som från början varit 

socioekonomiskt blandade från mitten av 1960-talet och framåt blir 

mer och mer homogena (Egerö 1979, Danemark 1982). Sammanfatt-

ningsvis fanns under efterkrigstidens första decennium en låg socio-

ekonomisk segregation i boendet eftersom det rådde en stor bostads-

brist, men när sedan bostadsbristen minskar, ökar segregationen. Eller 

som Egerö (1979) uttrycker det: 

 

Efterkrigstidens bostadsproduktion bidrog till den integrering av 

samhällsgrupperna som socialdemokratin eftersträvade, genom 

den blandning som bostadsbristen ledde till i nya bostadsområden. 

När trycket på bostadsmarknaden började minska visade sig också 

att denna integration var en produkt av yttre tryck snarare än inre 

sammanhållning. (Egerö 1979, sid 251)   

 

Denna utveckling är på inget sätt unik, många svenska städer uppvisar 

samma typ av processer under senare hälften av 1900-talet. Frågan är 

om vi fortfarande kan se några tendenser till de resultat som Egerö 

(1979) och Danemark (1982) visar på. 

 

     Figur 13: Bostads -och SAMS-områden i Örebro. 
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4. Holmen 
5. Norrby 
6. Rynninge 
7. Markbacken 
8. Varberga 
9. Oxhagen 
10. Centrum 
11. Sörby 
12. Almby 
13. Tybble 
14. Brunnsgärdet 
15. Adolfsberg 
16. Brickebacken 

        (Källa: Egen bearbetning av GIS-data) 

Under min undersökningsperiod har andelen av befolkningen med ut-

ländsk bakgrund i Örebro kommun ökat. År 1992 var andelen 10%, 

år 1998: 13,4% och år 2004: 15,7%.14 Det innebär en ökning med 

6726 personer mellan 1992 och 2004.  

 
14 1992: 9376 individer med utländsk bakgrund, total befolkning i kommunen 
93508 individer, 1998: 13193 individer med utländsk bakgrund, total befolkning i 
kommunen 98215 individer, 2004: 16102 individer med utländsk bakgrund, total 
befolkning i kommunen 102 849 individer. 
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Den största gruppen av utlandsfödda i Örebro kommun är individer 

födda i Finland, detta trots att gruppen som sådan minskar i antal mel-

lan år 1992 och 2004. Vad gäller utomnordiska grupper är det främst 

individer födda i Bosnien-Hercegovina som ökar mest från år 1992 till 

2004, ökningen sker främst mellan åren 1992 och 1998. I tabell 3 visas 

de största grupperna efter födelseland. Den första procentsatsen visar 

födelselandets andel av alla utlandsfödda, medan andelen inom paran-

tes visar gruppens storlek gentemot den totala befolkningen i kommu-

nen. 

 

Tabell 3: Andel utlandsfödda efter land 1992, 1998 och 2004.  

 
Födelseland 1992 1998 2004 

Finland (%) 21,2 (2,0) 15,3 (1,8) 12,3 

(1,7) 

Bosnien-

Hercegovina (%) 

0,2 (0,02) 10,2 (1,2) 9,8 (1,4) 

Irak (%) 2,1 (0,2) 4,5 (0,5) 8,4 (1,2) 

Turkiet (%) 10,9 (0,97) 8,7 (1,0) 7,7 (1,1) 

(Källa: skoldatabasen) 

Utvecklingen stämmer överens med vad som sker i flera kommuner 

under 1990-talet då den största nya invandringsgruppen är människor 

från Bosnien-Hercegovina och ökningen sker främst mellan åren 1993 

och 1995 (Bråmå 2004).  

Etnisk segregation 
För att mäta den etniska segregationen har jag valt att använda mig av 

två mått, segregations- och interaktionsindex. Segregationsindex är ett 

mått på skillnaden i bosättningsmönster mellan olika befolkningskate-

gorier. För att skapa indexet använder jag mig av SAMS-områden som 

delar upp kommunen i mindre geografiska områden. Med hjälp av in-

formation om fördelningen av majoritets- (som definieras som perso-
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ner med svensk bakgrund) och minoritets- (definieras som personer 

med utländsk bakgrund) befolkningen för varje SAMS beräknas avvi-

kelsen område för område i förhållande till kommunens genomsnitt. 

SAMS-områdena skär ibland mellan olika bostadsområden, och när så 

är fallet kommer jag att ange namnet på hela bostadsområdet.  

 

Som framgår av metodkapitlet summeras sedan dessa avvikelser till ett 

index vars skala går från 0 till 100, där 0 betyder jämn fördelning över 

området och 100 betyder total segregering. Om en stad är uppdelad i 

N antal SAMS så mäter segregationsindex den procentuella andelen av 

en grupps population som måste byta SAMS för att varje SAMS ska ha 

samma procentuella andel som staden i sin helhet (www.scb.se). 

 

Interaktionsindex anger exponeringen eller graden av potentiella kon-

takter mellan medlemmar av majoritetsgruppen och medlemmar av 

minoritetsgruppen inom samma grannskap, det vill säga i vilken om-

fattning medlemmar av majoritetsgruppen och minoritetsgruppen kan 

mötas genom att de bor i samma område.  Interaktionsindexet tar till 

skillnad från segregationsindexet hänsyn till befolkningsgruppernas re-

lativa storlek (Social Rapport 2006). 

 

Med hjälp av måtten kan jag visa den totala segregationens omfattning 

för de år jag studerar.    

 

Tabell 4: Segregations-  och interaktionsindex i kommunen 1992, 1998 

och 2004.  

 
Hela kommunen* 1992 1998 2004 

Segregationsindex 29,7 37,6 38,0 

Interaktionsindex 84,2 75,3 72,0 

  

*SAMS med befolkning under 25 personer är exkluderade (1992:16st, 1998:15st, 2004:13st) 
(Källa: skoldatabasen). 
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minoritetsgruppen inom samma grannskap, det vill säga i vilken om-

fattning medlemmar av majoritetsgruppen och minoritetsgruppen kan 

mötas genom att de bor i samma område.  Interaktionsindexet tar till 
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Med hjälp av måtten kan jag visa den totala segregationens omfattning 

för de år jag studerar.    

 

Tabell 4: Segregations-  och interaktionsindex i kommunen 1992, 1998 

och 2004.  

 
Hela kommunen* 1992 1998 2004 

Segregationsindex 29,7 37,6 38,0 

Interaktionsindex 84,2 75,3 72,0 

  

*SAMS med befolkning under 25 personer är exkluderade (1992:16st, 1998:15st, 2004:13st) 
(Källa: skoldatabasen). 
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Tabellen visar att boendesegregationen ökar, dvs. kommunen blir mer 

uppdelad vad gäller boendet mellan individer med utländsk bakgrund 

och individer med svensk bakgrund.15  

 

Mellan 1992 och 2004 ökade den etniska boendesegregationen med 

8,3 procentenheter eller 28%. Interaktionsindex minskar, dvs. omfatt-

ningen av individer med utländsk bakgrund som är exponerade för in-

divider med svensk bakgrund i kommunen minskar med 12,2 procent-

enheter eller drygt 15%.  

 

Tabell 4 visar att segregationen i kommunen har ökat. Men hur ser det 

då ut för Örebro stad? Jag har gjort samma beräkningar för de SAMS-

områden som ligger innanför tätortsgränsen. Anledningen är att jag är 

intresserad av att veta hur segregationen ser ut och har utvecklats i tät-

orten eftersom det är där de studerade skolorna ligger.16 

 

Tabell 5: Segregation och interaktionsindex för Örebro stad.  

 
Urval SAMS tätort ** 1992 1998 2004 

Segregationsindex 30,3 37,6 37,7 

Interaktionsindex 82,9 73,3 69,7 

 
**SAMS med befolkning under 25 personer är exkluderade (SAMS 1800016 finns inte 

med 1992 och 1998 eftersom antalet invånare var under 25 individer). 

(Källa: skoldatabasen). 

Tabell 5 visar att segregationsindex ökar med 7,4 procentenheter eller 

24,4 % under åren 1992-2004 i Örebro tätort. Interaktionsindex 

minskar med 13,2 procentenheter eller 16 %, det vill säga den etniska 

boendesegregationen ökar och majoritetsbefolkningen i tätorten blir 

mer isolerade från minoritetsbefolkningen under tidsperioden.  

                                                      
15 Med individer med svenskbakgrund menas individer som är inrikesfödda men en 
förälder född utomlands eller inrikesfödd med två inrikesfödda föräldrar 
16 Urvalet rör 84 SAMS-områden 1992 och 83 SAMS-områden 1998 och 2004 
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Indexen visar på att segregationen ökar mellan åren 1992 och 2004, 

det finns med andra ord ökande rumsliga skillnader i boendet mellan 

individer med utländsk bakgrund och individer med svensk bakgrund. 

Men indexen visar inte hur dessa skillnader ter sig i stadsrummet eller 

hur fördelningen mellan olika områden ser ut.  Måtten konstaterar att 

det finns ojämlikheter men inte hur det ser ut rent rumsligt. 

 

Rumsliga skillnader 
Med hjälp av kartan kan vi se hur den etniska boendesegregationen ser 

ut i Örebro stad. Genom att använda statistik över andelen individer 

med utländsk bakgrund per SAMS-område kan jag skapa en kartbild 

över Örebro som visar koncentrationen av befolkningen med utländsk 

respektive svensk bakgrund.  

 

Genom att skapa olika intervall som avviker från den totala andelen 

befolkning med utländsk bakgrund kan bostadsområdets etniska sam-

mansättning visas. Om ett område har mindre än 5 % befolkning med 

utländsk bakgrund är andelen låg, om befolkning med utländsk bak-

grund är mellan 30-50% innebär det att det finns en betydande kon-

centration. För att kategorisera de områden som har en extremt hög 

koncentration används gränsen 50 %.  

 

Vad gäller det intervall som inkluderar SAMS-områden med mycket 

höga värden så ses de först från 1998 och framåt, vilket tyder på att 

den större koncentrationen av individer med utländsk bakgrund till 

vissa områden sker vid 1990-talets slut.   
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Figur 14: Individer med utländsk bakgrund (%) per SAMS 1992, 1998 

och 2004.  

 

       (Källa: Skoldatabasen) 

Det enda området med en hög andel befolkning med utländsk bak-

grund 1992 är Varberga, som faller inom intervallet 30-50 %. Områ-

den med låg andel är äldre villaområden som Rynninge och Sörby. 
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Andra kartan i figur 14 visar andelen individer med utländsk bakgrund 

för 1998. En viss förändring har skett i Varberga och i det närliggande 

området Oxhagen, som har gått från att ha en hög andel till en mycket 

hög andel, dvs. över 50 %. Andra områden såsom Brickebacken, Ba-

ronbackarna, Markbacken och Vivalla ligger i intervallet närmast un-

der. Totalt har antalet områden med hög andel invånare med utländsk 

bakgrund ökat från ett till sex områden mellan 1992 och 1998. Samti-

digt har områden med en låg andel befolkning med utländsk bakgrund 

minskat.  

 

År 2004 (karta 3 i figur 15) återfinns tre områden med en mycket hög 

andel invånare med utländsk bakgrund. Varberga liksom Vivalla ligger 

strax över 50 % och i Oxhagen har 61 % av befolkningen utländsk 

bakgrund. Dessa områden ligger främst i stadens västra delar, medan 

områden med låg andel fortsatt koncentreras till stadens södra och 

norra delar. 

 

Figur 15: SAMS-områden med hög andel befolkning med utländsk 

bakgrund 1992- 2004 (%).   
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(Källa: Skoldatabasen) 

Figur 15 visar områden med en påtaglig ökning av andelen befolkning 

med utländsk bakgrund. Områdena kännetecknas av att de till stor del 

består av hyresrätter och att de troligtvis har en hög grad av inflyttning 

respektive utflyttning, det vill säga, befolkning med svensk bakgrund 

flyttar ut samtidigt som befolkningen med utländsk bakgrund flyttar 

in. Forskning visar att in -och utflyttningen från resurssvaga områden 
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är selektiv, dvs. de individer som flyttar in är i högre grad nyinvandra-

de, arbetslösa, i behov av försörjningsstöd och har lägre inkomster än 

de som flyttar ut. Rörligheten i dessa områden är också stor, vilket be-

tyder att det sker en stor in -och utflyttning, men den sociala struktu-

ren reproduceras och förblir stabil (Andersson & Bråmå 2004, Anders-

son et.al. 2007, Andersson et.al. 2009). Förändringen mellan år 1992 

och 2004 visar en kraftig ökning, där andelen invånare med utländsk 

bakgrund mer än fördubblas i områden som Oxhagen och Baronback-

arna. Det leder till att en stor del av den totala befolkningen med ut-

ländsk bakgrund blir koncentrerad till dessa områden. 

 

Figur 16: SAMS-områden med låg andel befolkning med utländsk 

bakgrund 1992- 2004 (%). 

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%

1992 1998 2004

Rynninge

Brunnsgärdet

Almby

Ringstorp

 

(Källa: Skoldatabasen) 

Vad gäller områden med låg andel befolkning med utländsk bakgrund 

har det inte hänt så mycket (figur 16). Rynninge uppvisar en ökning 

fram till 1998 men är 2004 nere på samma nivå som 1992, och Rings-

torp ökar från 3 % till 5 %, medan övriga områden ligger kvar på 5 

%. Dessa områden är ganska likartade till sin bebyggelsestruktur. De 

är nästan alla villaområden med ingen eller liten andel hyresrätter, och 

om det finns flerfamiljshus i området är det oftast bostadsrätter. Under 

perioden sker heller ingen eller endast en marginell inflyttning av indi-

vider med utländsk bakgrund till dessa områden.   
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Sammantaget visar detta på en ökad etnisk polarisering mellan bo-

stadsområdena i Örebro, där vissa har en hög andel befolkning med 

utländsk bakgrund medan andra områden har en mycket låg andel. 

Rent rumsligt växer en bild fram där de östra och norra delarna av 

Örebro skiljer ut sig från de västra delarna. 

Etnisk segregation i ett djupare perspektiv 
Genom att dela upp befolkningen med utländsk bakgrund i ”synliga” 

respektive ”osynliga” minoriteter kan en tydligare bild ges av de sex 

områdena med en koncentration av minoritetsbefolkning. 

 

En synlig minoritet är de grupper av människor som kommer från län-

der som ses som mer annorlunda av majoritetsbefolkningen. De ses av 

majoritetsbefolkningen som icke-européer eller icke-”vita”. Dessa 

människor har därför svårare att t.ex. komma in på arbetsmarknaden, 

de är också den grupp av människor som generellt sett är måltavla för 

rasism och diskriminering (Social rapport 2006). 

 

De synliga minoriteterna kan pga. rasistiska fördomar och diskri-

minering fångas in i en socioekonomisk återvändsgränd så att de-

ras tillgång till arbetsmöjligheter och andra socioekonomiska re-

surser i samhället kan vara begränsade. De får också lägre in-

komstmässigt utbyte av sin utbildning och arbetslivserfarenhet än 

alla andra icke-synliga minoriteter. (Social rapport 2006, sid 194-

95)  

 

Uppfattningen om vilka grupper som ska klassas som synliga respekti-

ve osynliga minoriteter varierar från land till land och förändras också 

över tid. I Social rapport 2006 definieras synliga minoriteter i Europa 

som en stor heterogen grupp människor med ursprung från Afrika, 

Sydamerika och Asien, men också romer, muslimer och judar och 

andra européer som uppfattas som annorlunda pga. uppfattningar om 

ett avvikande utseende och/eller beteende som genom fördomar till-

skrivs dessa grupper av människor (Social rapport 2006).  
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Jag har delat in befolkningen i svensk respektive synliga och osynliga 

minoriteter efter födelseland; för en definition, se bilaga 3. I mitt fall 

utgörs den synliga minoriteten av individer födda utanför Europa (un-

dantaget USA, Kanada och Australien). Den osynliga minoriteten ut-

görs av individer födda i Europa, USA, Kanada och Australien.  Ge-

nom att undersöka de områden som har en koncentration av individer 

med utländsk bakgrund kan förändringen av befolkningssammansätt-

ningen mellan åren visas och därmed ge en mer nyanserad bild av ut-

vecklingen.  

 

I de sex bostadsområdena sjunker andelen invånare födda i Sverige 

med 19 procentenheter mellan åren 1992 och 2004, medan andelen in-

vånare från synliga minoriteter ökade med 13 procentenheter och 

osynliga minoriteter ökade med 6 procentenheter.17 Det pekar på att 

när fler av de synliga minoriteterna flyttar in i ett område flyttar den 

svenska majoritetsbefolkningen ut ur området. Huvuddelen av föränd-

ringen sker någon gång mellan 1992 och 1998, då den största utflytt-

ningen av individer med svensk bakgrund sker samtidigt som de synli-

ga minoriteterna ökar.18 

  

 
17 Svenskar 1992: 9273 st., 2004: 7570 st., synlig minoritet 1992:1890 st., 2004: 
3888 st., osynlig minoritet: 1992: 1318 st., 2004: 2277 st. 
18 Den svenska befolkningen minskar med 14 procentenheter, de synliga minorite-
terna ökar med 9 procentenheter mellan 1992 och 1998. 
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Tabell 6: Andel födda i Sverige samt synliga och osynliga minoriteter i 

utsatta bostadsområden 1992 och 2004.  

 
SAMS-
område 

Födda i 
Sv. 92 

(%)

Födda i 
Sv. 04 

(%)

Synliga 
min. 92 

(%) 

Synliga 
min. 04 

(%)

Osynli-
ga min. 
92 (%) 

Osynli-
ga min. 
04 (%) 

Baronback-
arna 

81 56 9 18 11 26 

Markbacken 75 56 14 23 11 20 

Brickebacken 75 65 15 20 11 14 

Vivalla 76 53 14 31 10 15 

Varberga 66 53 21 33 13 14 

Oxhagen 73 42 18 42 8 16 

Totalt (i dessa  
6 områden) 

74 55 15 28 11 17 

(Källa: Skoldatabasen) 

För de områden som har en koncentration av befolkning med utländsk 

bakgrund kan man se att andelen Sverigefödda minskar, dvs. de som 

lämnar dessa områden är till stor del individer födda i Sverige och de 

som flyttar in är individer från olika synliga minoriteter. Mönstret 

känns därmed igen från tidigare studier av flyttningsmönster (Anders-

son & Bråmå 2004, Andersson et.al. 2007, Andersson et.al. 2009). Ba-

ronbackarna och Markbacken har en stor ökning av osynliga minorite-

ter. Det kan förklaras med att en del individer födda i Bosnien-

Hercegovina, som totalt sett är en stor invandrargrupp, flyttar in i des-

sa områden i mitten av 1990-talet. Men som grupp är de utspridda 

över olika bostadsområden, bland annat de mer centrala delarna av 

staden. De synliga minoriteterna är däremot koncentrerade till de sex 

bostadsområdena ovan. Tabell 6 åskådliggör en process där inflyttning 

sker av nyanlända invandrare medan de mer etablerade individerna 

flyttar därifrån. 
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ningen mellan åren visas och därmed ge en mer nyanserad bild av ut-

vecklingen.  

 

I de sex bostadsområdena sjunker andelen invånare födda i Sverige 

med 19 procentenheter mellan åren 1992 och 2004, medan andelen in-

vånare från synliga minoriteter ökade med 13 procentenheter och 

osynliga minoriteter ökade med 6 procentenheter.17 Det pekar på att 

när fler av de synliga minoriteterna flyttar in i ett område flyttar den 

svenska majoritetsbefolkningen ut ur området. Huvuddelen av föränd-

ringen sker någon gång mellan 1992 och 1998, då den största utflytt-

ningen av individer med svensk bakgrund sker samtidigt som de synli-

ga minoriteterna ökar.18 

  

 
17 Svenskar 1992: 9273 st., 2004: 7570 st., synlig minoritet 1992:1890 st., 2004: 
3888 st., osynlig minoritet: 1992: 1318 st., 2004: 2277 st. 
18 Den svenska befolkningen minskar med 14 procentenheter, de synliga minorite-
terna ökar med 9 procentenheter mellan 1992 och 1998. 
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Tabell 6: Andel födda i Sverige samt synliga och osynliga minoriteter i 

utsatta bostadsområden 1992 och 2004.  

 
SAMS-
område 

Födda i 
Sv. 92 

(%)

Födda i 
Sv. 04 

(%)

Synliga 
min. 92 

(%) 

Synliga 
min. 04 

(%)

Osynli-
ga min. 
92 (%) 

Osynli-
ga min. 
04 (%) 

Baronback-
arna 

81 56 9 18 11 26 

Markbacken 75 56 14 23 11 20 

Brickebacken 75 65 15 20 11 14 

Vivalla 76 53 14 31 10 15 

Varberga 66 53 21 33 13 14 

Oxhagen 73 42 18 42 8 16 

Totalt (i dessa  
6 områden) 

74 55 15 28 11 17 

(Källa: Skoldatabasen) 

För de områden som har en koncentration av befolkning med utländsk 

bakgrund kan man se att andelen Sverigefödda minskar, dvs. de som 
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som flyttar in är individer från olika synliga minoriteter. Mönstret 

känns därmed igen från tidigare studier av flyttningsmönster (Anders-

son & Bråmå 2004, Andersson et.al. 2007, Andersson et.al. 2009). Ba-

ronbackarna och Markbacken har en stor ökning av osynliga minorite-

ter. Det kan förklaras med att en del individer födda i Bosnien-

Hercegovina, som totalt sett är en stor invandrargrupp, flyttar in i des-

sa områden i mitten av 1990-talet. Men som grupp är de utspridda 

över olika bostadsområden, bland annat de mer centrala delarna av 

staden. De synliga minoriteterna är däremot koncentrerade till de sex 

bostadsområdena ovan. Tabell 6 åskådliggör en process där inflyttning 

sker av nyanlända invandrare medan de mer etablerade individerna 

flyttar därifrån. 
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Ekonomisk segregation 
Eftersom boendesegregationen också har andra förtecken än den etnis-

ka finns det anledning att se hur den ekonomiska situationen ser ut i 

olika bostadsområden. För att kunna beskriva eventuella ekonomiska 

skillnader mellan SAMS-områden i Örebro har jag använt mig av en 

metod som bygger på relationen mellan individer med hög disponibel 

inkomst och individer med låg disponibel inkomst. Metoden har an-

vänts för att göra en ekonomisk indelning av bostadsområden i enlig-

het med Storstadskommitténs slutbetänkande Delade städer (SOU 

1997:118). Jag har gjort en klassificering för varje år och resultatet vi-

sar att det finns betydande och växande ekonomiska skillnader mellan 

SAMS-områden i Örebro tätort.  

 

För att göra klassificeringen delar jag upp individerna i fem grupper 

(kvintiler). De 20 % av individerna som har högst disponibel inkomst 

klassas som höginkomsttagare, medan de 20 % som har lägst disponi-

bel inkomst klassas som låginkomsttagare. Därefter beräknas kvoten 

mellan de med en låg disponibel inkomst och de med en hög disponibel 

inkomst för respektive område. Om värdet är mindre än 1 består om-

rådet av fler höginkomsttagare än låginkomsttagare, den omvända si-

tuationen ger ett värde över 1. Om värdet är 1 så är fördelningen helt 

jämn. Efter värdet på kvoten delas sedan områdena in i olika ekono-

miska kategorier.  
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Tabell 7: Kategorisering av SAMS-områden efter inkomst. 

 
Inkomstkategori Kvot = låg disp.ink./hög disp.ink. 

Extremt hög inkomst under 0,25 

Mycket hög inkomst 0,25-0,50 

Hög inkomst 0,50-0,80 

Över medelinkomst 0,80-1,25 

Under medelinkomst 1,25-2,00 

Låg inkomst 2,00-4,00 

Mycket låg inkomst 4,00-10,00 

Extremt låg inkomst över 10,00 

(Källa: SOU 1997:118) 

Storstadskommitténs utredning visar att områden med extremt hög in-

komst och områden med extremt låg inkomst är homogena vad gäller 

befolkningens ekonomiska situation. Klassningen extremt hög inkomst 

är områden där en överväldigande majoritet av befolkningen har en 

hög inkomst medan det omvända råder i områden som klassas i den 

lägsta klassen, där det bor över 10 gånger så många låginkomsttagare 

som höginkomsttagare. Vidare kategoriseras områden som har ett vär-

de över 2 som låginkomstområden och över 4 som utsatta områden 

(SOU 1997:118).    
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Figur 17: Karta över inkomstkategorier 1992, 1998 och 2004. 

 

(Källa: Skoldatabasen) 

Figur 17 visar hur de ekonomiska skillnaderna mellan olika SAMS-

områden har utvecklats från 1992 till 2004.  År 1992 fanns inga om-

råden som kan betraktas som ekonomiskt utsatta, däremot fanns det 
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sex låginkomstområden och fyra områden som kan karakteriseras som 

områden med mycket hög inkomst. Mönstren från 1970-talet finns 

fortfarande kvar, där de västra och norra delarna har en överrepresen-

tation av invånare med låg inkomst. Kartan för 1998 visar att andelen 

låginkomstområden har ökat och att tre områden har utkristalliserats 

som ekonomiskt utsatta. Dessa tre områden fanns med som lågin-

komstområden redan 1992, och 1998 hamnar de i kategorin mycket 

låg inkomst, en kategori som inte fanns 1992.   

 

Situationen 2004 ser inte mycket annorlunda ut. Visserligen har antalet 

områden med låg inkomst minskat, men samtidigt har antalet områden 

med mycket låg inkomst och extremt låg inkomst ökat. Mönstret från 

1970-talet kvarstår då de norra och västra delarna av staden har en 

överrepresentation av låginkomsttagare, medan de östra, södra (un-

dantaget Brickebacken) och centrala delarna har en underrepresenta-

tion av låginkomsttagare. Några villaområden i de norra delarna har 

dock omvandlats till höginkomstområden. Örebro har mellan 1992 

och 2004 inga områden med extremt hög inkomst, men antalet områ-

den med mycket hög inkomst har ökat under åren, från fyra 1992 och 

1998, till elva 2004.   

 

Utvecklingen kan sägas leda mot en mer ekonomiskt polariserad stad 

där individer med mycket hög inkomst i början av 1990-talet främst 

bosätter sig i de gamla traditionella villaområdena centralt i staden, 

men sedan gradvis flyttar ut mot stadens östra och södra ytterkanter. 

Individer med relativt låg inkomst koncentreras å andra sidan till sta-

dens västra och norra delar, med undantag för Brickebacken. Lågin-

komstområdena karakteriseras av att de består av flerbostadshus som 

härstammar från perioden 1950-1970. Det område som 2004 karakte-

riseras som ett extremt låginkomstområde var redan 1992 ett lågin-

komstområde, vilket tyder på en process där låginkomsttagare flyttar 

in och höginkomsttagare flyttar ut ur området, och att denna process 

har fortgått under hela 1990-talet. Några fattiga områden blir därför 

fattigare och några rika områden blir rikare.  
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Utbildning  
Finns det då några skillnader vad gäller utbildning och framför allt har 

det skett någon förändring över tid?  Här används åldersgruppen 30 

till 50 år för att beskriva den utbildningsmässiga utvecklingen mellan 

åren. Anledningen till åldersintervallet är att reducera påverkan av 

yngre individer som går på gymnasiet eller inte är klara med sin ut-

bildning och äldre personer som inte i samma grad har haft tillgång till 

den högre utbildningen. Tabell 8 visar utvecklingen på kommunnivå 

för åldersgruppen 30 till 50 år med för- respektive eftergymnasial ut-

bildning, dvs. låg - respektive högutbildade.  

 

Tabell 8: Andelen hög- och lågutbildade 1992, 1998 och 2004 för 

åldersgruppen 30-50 år. 

 
År Lågutbildade* Högutbildade**

1992 21,8 15,5

1998 16,8 15,6

2004 10,1 20,8
* Förgymnasial utbildning. ** Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre. 

(Källa: Skoldatabasen) 

Tabellen visar att mellan åren 1992 och 1998 sker en utveckling där 

andelen lågutbildade minskar medan andelen högutbildade i stort sett 

står stilla. Det är först mellan 1998 och 2004 som andelen högutbilda-

de ökar, samtidigt som andelen lågutbildade fortsätter att minska. 

Kommunen får därför under tidsperioden 1992 till 2004 överlag en 

bättre utbildad befolkning, men de flesta har ändå endast gymnasial 

utbildning eller eftergymnasial utbildning lägre än tre år. 1992 är det 

fler individer med låg utbildning än med hög utbildning, 1998 råder 

nästan en jämvikt i kommunen och 2004 är antalet individer med hög 

utbildning större än antalet med låg utbildning.19 

                                                      
19 1992: Högutb: 5232 ind. Lågutb: 7378 ind. 1998: Högutb: 5345 ind. Lågutb: 
5750 ind. 2004: Högutb: 7294 ind. Lågutb: 3553 ind. 

 

För att kartera variabeln utbildning (figur 18) har jag beräknat andels 

skillnad mellan individer med eftergymnasial utbildning och förgymna-

sial utbildning för åldersgruppen 30-50 år. Cirklarna i SAMS-

områdena visar då om området har en övervikt av lågutbildad eller 

högutbildad befolkning. Ett positivt tal innebär att det finns fler hög-

utbildade än lågutbildade individer i SAMS-området och tvärtom. 

 

Figur 18: Skillnaden i andelar hög -och lågutbildade i åldersgruppen 

30-50 år per SAMS-område.  

 

(Källa: Skoldatabasen) 
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Den första kartan i figur 18 visar hur fördelningen mellan hög- respek-

tive lågutbildade ser ut per SAMS-område 1992. Det finns en relativt 

stor skillnad mellan områden med individer med hög utbildning och 

områden med låg utbildning. Det är främst områden med villabebyg-

gelse som har en högt utbildad befolkning medan många lågutbildade 

bor i Örebros hyreshusområden. Överlag är det ganska många områ-

den som har en övervikt av lågutbildad befolkning och de är centrera-

de kring de västra och norra delarna av staden. 

 

År 1998 kan man se en utjämning i och med att det är fler områden 

som har en övervikt av högutbildade, samtidigt som områden med en 

övervikt med individer med låg utbildning minskar. Noterbart är att 

utbildningsnivån per område generellt blir högre, då andelen högutbil-

dade ökar i alla områden.   

 

År 2004 har andelen områden med en övervikt av högutbildade ökat 

ytterligare, det är då endast några få SAMS-områden som har en över-

vikt av lågutbildade. Fördelningen av invånare med hög respektive låg 

utbildning har dock jämnats ut över åren, då det bor fler högutbildade 

i de flesta av Örebros bostadsområden. Det beror på att antalet med 

eftergymnasial utbildning har ökat generellt, vilket har medfört att ut-

bildningsnivån ökar i de enskilda områdena.  

Sammanfattning 
Frågan är vilken bild av Örebro som växer fram när vi lägger alla vari-

abler över varandra. Vad har hänt sedan 1970-talet, och hur kan bo-

endesegregationens utveckling beskrivas fram till 2004?  

  

Figur 19: SAMS-områden med hög/låg utbildning, utländsk bakgrund 

och inkomstkategori 1992, 1998, 2004.  

 

(Källa: Skoldatabasen) 
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År 1992 kan vi se att områden med låg inkomst också har en hög an-

del individer med låg utbildning. Det är dock bara Varberga som upp-

visar den kombinationen och som samtidigt har en hög andel befolk-

ning med utländsk bakgrund. Det verkar som om de mönster som 

uppvisades på 1970-talet till stor del har reproducerats eller förstärkts. 

De flesta områden uppvisar en övervikt av lågutbildad arbetskraft, 

men inte nödvändigtvis en låg inkomst och i synnerhet inte i kombina-

tion med en hög andel av befolkningen med utländsk bakgrund.  

 

Mellan år 1992 och 1998 har en viss förändring skett där andelen be-

folkning med utländsk bakgrund alltmer koncentreras till vissa områ-

den. Ökningen sker till övervägande del i de låginkomstområden som 

vi såg i 1992 års karta. Samtidigt finns en rörelse där individer med 

svensk bakgrund koncentreras till områden som Almby och Sörby, 

områden som var eller ligger nära höginkomstområdena från 1992. 

Delar av Adolfsberg börjar också växa fram som ett etniskt homogent 

höginkomstområde med en högutbildad befolkning.   

 

Fram till 2004 sker ytterligare en koncentration av individer med ut-

ländsk bakgrund, främst till Oxhagen, Varberga och Vivalla men ock-

så till Brickebacken, Markbacken och Baronbackarna. Dessa områden 

har också en koncentration av lågutbildade individer samt en låg in-

komstnivå. Vad gäller områden med låg andel befolkning med ut-

ländsk bakgrund är det bara Rynningeområdet som visar upp en hög 

inkomst och hög andel högutbildade. Kartan visar tydligt att Örebro är 

en splittrad stad där de västra delarna av staden har en hög koncentra-

tion av den totala befolkningen med utländsk bakgrund samt en låg 

genomsnittlig inkomst och utbildningsnivå. 

Örebro en delad stad 
Utvecklingen mellan 1992 och 2004 visar att den etniska, ekonomiska 

och utbildningsmässiga segregationen ökar. Framförallt kan vi se att 

det är de områden med flerfamiljshus som byggdes under efterkrigsti-

den som fortfarande uppvisar samma typ av problematik, en utveck-

ling som började i slutet av 1970-talet och som sedan fortsätter.   
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Framförallt ökar den etniska dimensionen i boendesegregationen, vil-

ket också påverkar den ekonomiska och utbildningsmässiga sidan av 

segregationen. För att återgå till tabellen som presenterades i början av 

kapitlet (tabell 5) så minskar interaktionsindexet, vilket kartorna också 

talar för. Mötesplatser eller möjligheter till exponering för olika be-

folkningsgrupper minskar då fler individer med utländsk bakgrund blir 

koncentrerade i några få SAMS-områden.  

 

Koncentrationen av individer med utländsk bakgrund sker till stor del 

till områden som domineras av hyreslägenheter, medan befolkning 

med svensk bakgrund tenderar att koncentreras till olika villaområden 

i stadens östra och norra delar, det vill säga samma utveckling som 

började växa fram när trycket på bostadsmarknaden minskade. Egent-

ligen är det i villaområdena de riktigt homogena etniska strukturerna 

finns eftersom befolkningen i de svenskglesa områdena uppvisar en he-

terogenitet vad gäller etnisk bakgrund.  

 

Örebro blir alltså mellan 1992 och 2004 en alltmer etniskt, ekono-

miskt och utbildningsmässigt segregerad stad. Mönstren som sågs i 

början av 1970-talet finns fortfarande kvar och segregationen har för-

djupats mellan de södra och västra delarna av tätorten. 
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Kapitel 7: Skolval och elevsammansättning 

Inledning 
Skolväsendet har genom åren genomgått stora förändringar, vilket 

framgick i kapitlet om skolans historia. Förändringen innebar att den 

statliga detaljstyrningen av skolan försvann gradvis under 1980-talet 

och 1990-talet och ansvaret för skolan lades på kommunerna. Nästan 

alla skolor i Örebro var i början av 1990-talet kommunalt styrda och 

eleverna kom nästan uteslutande från skolornas närområde. I slutet av 

1990-talet och i början av 2000-talet förändrades det och kommunen 

uppvisar en större variation av skolhuvudmän och inriktningar. I sam-

band med denna förändring började ”närmaste skola”-principen att 

försvinna, vilket betydde att skolornas upptagningsområde kom att in-

nefatta hela kommunen. Principen om att elever skulle gå i den skola 

som låg närmast hemmet försvann i teorin redan 1991 i och med skol-

valsreformen, men i praktiken fanns den kvar under början av 1990-

talet. Det var först i slutet av 1990-talet som skolorna upplevde en 

ökad konkurrens om elever där ett minskat elevintag betydde minska-

de inkomster för skolan som helhet (Skolverket 2003, Bunar 2009). 

Att denna förändring skedde i slutet av 1990-talet berodde till stor del 

på att det var först då som de fristående skolorna började etablera sig 

och skolorna började arbeta med olika profiler, en utveckling som in-

nebar att allt fler elever valde en annan skola än den närmaste. 

 

I föregående kapitel drogs slutsatsen att boendesegregationen har ökat 

i Örebro och framförallt har skillnaderna mellan olika bostadsområ-

den blivit större. En del områden halkar ständigt efter och har redan 

några år efter det att de byggdes fått dras med stämpeln som socialt 

svaga och segregerade områden. Medan andra områden ökar sitt eko-

nomiska och kulturella kapital vilket får till följd att den socioekono-

miska och etniska polariseringen mellan olika områden ökar. Man kan 

tänka sig att denna utveckling teoretiskt sett också har påverkat sko-

lorna och att de genom elevers val av skola följer samma mönster. Men 

valet av skola kan också ha en utjämnande effekt där segregationen i 
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och mellan skolor minskar eftersom många väljer en annan skola än 

den närmaste.  

 

Kapitlet syftar till att undersöka hur polariseringen mellan olika bo-

stadsområden samt den allmänna förändringen av skolan under 1990-

talet har påverkat elevernas etniska och socioekonomiska sammansätt-

ning i respektive skola. Nihad Bunar (2001) har visat att skolan som 

mötesplats mellan olika etniska och socioekonomiska grupper är be-

tingat av den socioekonomiska och etniska strukturen i skolans när-

område. Skolorna i sig kan ha en bra pedagogik och bra lärare men 

kan i alla fall få kämpa med ett vikande elevantal, om t.ex. skolan har 

ett dåligt rykte genom att den ligger i ett område som betraktas som 

annorlunda, eller att det finns konflikter mellan lärare, föräldrar, skol-

ledning och skolförvaltning (Bunar 2001).  

 

Mängden och typen av information till föräldrar om olika valmöjlighe-

ter påverkar också skolornas etniska och socioekonomiska samman-

sättning. Cornelia Kristen (2005) menar att brist på information till 

föräldrar gör att grundskolesystemet blir etniskt och socioekonomiskt 

segmenterat. 

 

Family resources matter substantially in the perception of alterna-

tives that lead Turkish and German families into different direc-

tions in the school choice process. The most important resource in 

this context is information. Individuals who possess the relevant 

knowledge on the school entry situation are much more likely to 

consider a larger set of alternatives than families who lack this in-

formation(…) an ethnically differential distribution of information 

more often than Germans leads Turks into elementary schools 

with higher proportions of foreign nationals. And this differential 

pattern affects the student distribution throughout schools. (Kris-

ten 2005, sid. 174) 

 

Det är svårt att särskilja den rådande boendesegregationen och skolva-

len åt. De två processerna är intimt sammanflätade med varandra och 
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sammantaget har de stor inverkan på skolornas socioekonomiska och 

etniska sammansättning (Bunar 2009, Skawonius 2005, Skolverket 

2003). Effekten av dessa processer går dock att mäta, och frågan är 

alltså om skolorna har blivit mer etniskt och socioekonomiskt segmen-

terade under perioden 1992-2004.  

 

Framförallt ska detta kapitel åskådliggöra utvecklingen i och mellan 

olika skolor vad gäller etniska, kunskapsmässiga och socioekonomiska 

skillnader. Kapitlet behandlar också den rumsliga aspekten vad gäller 

skolval, dvs. hur skolornas upptagningsområden har förändrats under 

1990-talet och en bit in på 2000-talet. Är mönstret att elever som bor 

nära en skola också väljer denna skola eller väljer de någon annan sko-

la i en helt annan del av staden? Dessutom berör undersökningen frå-

gan om det råder några socioekonomiska och etniska skillnader mellan 

de elever som väljer att stanna kvar i den skola som ligger i närområ-

det och de elever som väljer en annan skola. 

Organisationen av grundskolorna 
1992 fanns det 66 grundskolor med 12 158 elever i Örebro och 1998 

55 grundskolor med 13 742 elever. Kommunen var före 2003 indelad i 

14 kommundelar och från 1992 hade varje kommundel ansvar för sko-

lorna i sitt område. Ytterst var det kommundelscheferna som hade an-

svar för skolorna och fördelade ut de pengar som kommundelen fick 

från kommunen centralt. 2003 gjordes denna organisation om på 

grund av att man ville ha en effektivare organisation och administra-

tion. Organisationsförändringen innebar att det, baserat på de gamla 

kommundelarna, bildades fyra nämnder, Nordväst, Nordost, Sydost 

och Sydväst, som har ansvaret för skolorna i sitt respektive geografiska 

område (Stadsarkivet).  
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Figur 20: Örebros skolområdesnämnder. 

 

 

(Källa: Örebro Kommun, Programkansliet) 

År 2004 fanns det 55 kommunala grundskolor och 10 fristående sko-

lor. Precis som 1992 och 1998 erbjöds alla elever en plats på den 

kommunala skola som låg närmast bostaden. I det fall en elev ville 

byta skola behandlades ansökan av kommunen centralt och ansökan 

skulle skickas in senast terminen före skolbytet. Elever i skolans upp-

tagningsområde hade förtur till platserna. Det var med andra ord bara 

i mån av plats som en skola kunde ta in elever från andra skolor. Om 

en elev hade ett syskon på den valda skolan gav det förtur, resterande 
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platser lottades ut (Eklundh 2004). Förfaringssättet ändrades nyligen 

och 2010 ser situationen annorlunda ut. För det första kan eleven 

skicka in en ansökan om byte av skola när som helst under terminen 

och för det andra är det rektorerna på den enskilda skolan som tar be-

slut om skolan ska ta emot eleven (www.orebro.se/2345.html).   

 

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet har Örebros skolor 

utvecklat ett antal så kallade profiler, som baseras på de 600 timmar 

mellan årskurs 1 och 9 som är reserverade i timplanen för skolans val.  

Det innebär att en skola kan välja en profil, dvs. en fördjupning av ett 

visst ämne. Utöver dessa 600 timmar ger timplanen också utrymme för 

elevens val vilket består av 382 timmar som är knutet till eleven och 

kan disponeras för att ge ytterligare timmar i profilämnet. Tillsammans 

utgör dessa timmar basen för en skolas profil. Med åren har profilerna 

utvecklats till att handla om allt från musik till hälsa, fotboll, språk, 

entreprenörskap, ridning, golf mm. Elever som söker en skola med 

estetisk eller idrottslig profil kan också få genomgå ett färdighetstest. 

Detta görs för att kunna bedöma elevens färdigheter i den valda profi-

len. Den ökande variationen av olika profiler har medfört att en skolas 

profil blivit en viktig ingrediens i skolans förmåga att attrahera elever 

(Eklundh 2004). Skolpengen för varje elev består av en grundsumma 

och ett socialt påslag. Grundsumman år 1992 var 46 000 kr per år och 

elev, 1998 53 000 kr och 2004 60 000 kr (Stadsarkivet). Till grund-

summan som utgör 91 % av totalsumman tillkommer ett påslag för 

boendeområdets sociala karaktär. Det rör sig alltså om en hel del 

pengar för skolorna om det tillkommer eller försvinner ett antal elever 

från skolan.  

 

Kommunens valstatistik 
Statistiken över vilka elever som har valt skola är bristfällig. Kommu-

nen har inte haft någon förteckning över vilken skola eleven kommer 

ifrån och vilken skola eleven har valt till. Det är först från år 2004 som 
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Kommunens valstatistik 
Statistiken över vilka elever som har valt skola är bristfällig. Kommu-

nen har inte haft någon förteckning över vilken skola eleven kommer 

ifrån och vilken skola eleven har valt till. Det är först från år 2004 som 



180

180   
 

kommunen börjat föra sådan statistik.20 För år 2008 och 2009 är inte 

alla fristående skolor räknade, vilket innebär att tabell 9 inte är kom-

plett men den kan ändå ge en fingervisning över de senaste årens ut-

veckling vad gäller elevers val av skola.  

 

Tabell 9: Antal önskade skolval 2004 – 2009 för samtliga grundskolor.  

 
År  Kommunala  

skolor
Fristående 

skolor
Total Andel elever som väljer 

skola per år (%) 
2004 112 168 280 2 

2005 220 95 315 3 

2006 330 249 579 5 

2007 422 263 685 6 

2008 415 7* 422 4 

2009 471 122** 593 5 

          *Endast 3 fristående skolor räknade ** Endast 2 fristående skolor räknade 

(Källa: egen sammanställning av data från Eklundh 2004 och material från pro-
gramnämnd barn och utbildning, Örebro kommun och Skolverket) 

Andelen elever av det totala antalet elever i kommunen som väljer sko-

la har ökat från 2 % 2004 till 5 % 2009. Vi kan också konstatera att 

skolvalen ökar kontinuerligt till kommunala skolor. Vad gäller fristå-

ende skolor är det lite svårare att dra samma slutsats, det är dock san-

nolikt att valen till de fristående skolorna också ökar under perioden 

eftersom det totala antalet val för 2008 och 2009 säkerligen är högre. 

Enligt skolverkets statistik har andelen elever som går i fristående skola 

i Örebro kommun också ökat kontinuerligt mellan 1992 och 2009.21 

(www.skolverket.se/sb/d/1638/a/19638) De flesta val görs dock mellan 

kommunala skolor, vilket troligtvis till stor del beror på skolornas oli-

ka profiler.  

 

                                                      
20 Liknande förhållanden som i andra kommuner t.ex. Norrköping och Linköping. 
Vad gäller 2004 så är statistiken bristfällig, först från 2005 finns statistik över 
vilken skola eleven kommer ifrån och vilken hon har valt. 
21 1992: 1,9 %, 1998: 3,8 %, 2004: 12,4 %, 2009: 15,2 %. 
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Det finns ingen statistik över antalet skolval för åren 1992 och 1998, 

vilket bara är att beklaga. Vissa antaganden kan dock göras. Etable-

ringen av fristående skolor och utvecklingen mot olika profilskolor 

började ta fart först i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet, 

vilket innebär att valmöjligheterna före år 2000 var relativt begränsa-

de. Rimligtvis borde då antalet skolval vara mindre 1992 än 1998 och 

2004. Men hur ser då dessa val ut, vilka skolor är populära att välja 

till, vilka väljs det ifrån och hur ser elevströmmarna mellan skolorna 

ut? 

 

Med hjälp av kommunens statistik är det möjligt att visa hur elev-

strömmarna ser ut mellan högstadieskolorna från 2005 till 2009. I bi-

laga 4 redovisas matriserna för alla år, här väljer jag att plocka ut två 

exempel. Skolorna redovisas, av anonymitetsskäl, inte med namn utan 

har istället fått en bokstavsbeteckning.    
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Tabell 10: Valmatris för 2005 för Örebros högstadieskolor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2005
Från skola A B C D(f) E F(f) G H(f) I J K(f) L M N O P Totalt

A 4* 1 2 1 4
B 1 1 1 2 5
C 1 5 4 3 13

 D(f)

E 1 1
F (f) 5 5

G

H (f) 2 2
I

J 1 1 1 3
K (f)

L 4 4 8
M 3 1 1 3 1 9
N 1 4 2 1 8
O 1 2 6 2 4 15
P 1 1 2 2 2 1 9

Totalt 8 1 2 4 22 19 16 1 2 7 82

Till skola

*4 elever byter från skola A till skola A, vilket beror på att föräldrar väljer den skola som de 

redan går på eftersom de troligtvis inte har förstått gällande regler, dvs. att de har en platsga-

ranti om de redan går på den sökta skolan, eller att de vill försäkra sig om en plats på den 

skola de redan går på (Tjänsteman 1). Dessa val räknas inte med i min sammanställning och 

markeras med *.  

(Källa: egen sammanställning av data från programnämnd barn och utbildning, 
Örebro kommun) 

År 2005 väljer de flesta eleverna bort från skola O, vilket är en skola i 

stadens ytterkant. Även skola C och M förlorar ett relativt stort antal 

elever. De flesta eleverna väljer istället någon av de centralt belägna 

skolorna G, H och I, där skola G är den skola flest elever väljer till. I 

statistiken för 2005 finns bara några få fristående skolor med (marke-

rade med f). 
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Tabell 11: Valmatris för 2009 för Örebros högstadieskolor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009
Från skola A B C D(f) E F(f) G H(f) I J K(f) L M N O P Total

A 1* 1 5 2 8
B 1 3* 2 1 4
C 8 1* 4 1 2 15

D (f)

E 2 2 16 2 3 25
F (f)

G 1* 1 1
H (f)

I

J 2 1 2 5
K (f)

L 8 4 5 2 19
M 5 1 1 7
N 1 1 3* 1 3
O 2 1 3
P 2 3 5 3 2 15

Friskolor 3 11 1 6 2 3 2 28
Total 31 0 2 4 51 4 25 5 5 6 133

Till skola

* Ej medräknade.  

(Källa: egen sammanställning av data från programnämnd barn och utbildning, 
Örebro kommun) 

År 2009 ser situationen annorlunda ut. Skola E tappar flest antal ele-

ver varav de flesta har valt skola G. Även skola L, C, och P förlorar ett 

större antal elever. De skolor som attraherar flest elever är skola G, A 

och K, där skola G fortfarande är den mest populära skolan dit flest 

elever söker sig. Observera att friskolorna inte finns med som enskilda 

skolor utan behandlas som en grupp i statistiken när det gäller val från 

friskolor till kommunala skolor. Vid val från kommunala skolor till 

fristående skolor så finns några med (skola D, F, H, K). 

 

Sammantaget ser både antalet val och strömmarna mellan skolorna 

olika ut år från år, men det finns ett visst mönster; de centralt belägna 
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Tabell 11: Valmatris för 2009 för Örebros högstadieskolor.  
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skolorna tenderar att locka till sig elever från stadens ytterområden. 

Det gäller för alla typer av ytterområden, från den svenskdominerade 

villaförorten till heterogena hyreshusområden. I Örebro, mellan 2005 

och 2009, är den i särklass populäraste skolan kommunal, skola G, 

sedan följer en rad skolor där skola A och skola K sticker ut i det avse-

endet att de har många elever som vill gå i respektive skola. Om vi ka-

tegoriserar skolorna i till -eller frånvalsskolor tolkar jag resultaten som 

att skola G, tillsammans med skola A och K, kan betecknas som till-

valsskolor, eftersom flest elever söker sig till dessa skolor. Skola E, M 

och P kan kategoriseras som frånvalsskolor, där elever söker sig ifrån 

skolorna under åren 2005 till 2009. Skola M och P förlorar kontinuer-

ligt elever till andra skolor medan Skola E under en del år har fler ele-

ver som väljer till skolan än som söker sig därifrån, men vissa år är det 

många elever som väljer bort skola E. Skolan ligger också, liksom sko-

la M och P i ett resurssvagt ytterområde och den sammanlagda bilden 

gör att den kan kategoriseras som en frånvalsskola.   

 

Tabell 12: Elever 2004 från frånvalsskolor och tillvalsskolor fördelat 

på resursstarka och resurssvaga områden i Örebro .  

     Områden   
 

Skolor   
Resursstarka 
områden(10) 

Resurssvaga 
områden (6) 

Övr. områ-
den (64) 

Summa 
(80) 

Frånvalsskolor 
(3) 

Rad % 
(antal) 0,5 (1) 65,9 (139) 33,6 (71) 

100 
(211) 

Kolumn% 1,1 56,7 9,3   

Tillvalsskolor 
(3) 

Rad % 
(antal) 3,1(8) 16,9(43) 80 (204) 

100 
(255) 

Kolumn% 8,4 17,6 26,6   

Övriga skolor 
(10) 

Rad % 
(antal) 13,4(86) 9,8(63) 76,8 (491) 

100 
(640) 

Kolumn% 90,5 25,7 64,1   

Summa (6)  100(95) 100(245) 100(766) 1106 

        * Antal skolor, områden och elever inom parantes.  

 (Källa: Skoldatabasen) 
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Tabell 12 visar antalet frånvalsskolor, dvs. skola E, M och P, tillvals-

skolorna A, G och K samt övriga skolor 2004 i Örebro stad. Tabellen 

baseras på de resurstarka respektive resurssvaga områden som be-

skrevs i kapitel 6. De resurstarka områdena har ett relativt litet antal 

elever, 95 stycken, vilket beror på att det inte finns så många yngre 

personer i dessa områden. Däremot har de resurssvaga områdena en 

helt annan befolkningssammansättning med många yngre individer, i 

de sex resurssvaga områdena bor 245 elever i nionde klass. Ojämnhe-

ten i antalet elever i respektive område påverkar sannolikt resultatet 

men det visar också på hur eleverna är fördelade mellan resursstarka 

och resurssvaga områden. Ser man till antalet elever i frånvalsskolor 

(211 st) så kommer 65,9 % av eleverna från resurssvaga områden me-

dan endast en elev kommer från ett resurstarkt område. Vi kan också 

se att 56,7 % av alla elever i de resurssvaga områdena går i en från-

valsskola.  

 

Det beror med all sannolikhet på att frånvalsskolorna ligger i några av 

de resurssvaga områdena men det är ändå en koncentration av elever 

från resurssvaga områden i frånvalsskolorna, bara 17,6 % av eleverna 

går i tillvalsskolor.  

 

Ser man till tillvalsskolorna så har de 16,9 % av sina elever från re-

surssvaga områden och endast 3,1 % av eleverna kommer från resurs-

starka områden. Elever i resurstarka områden väljer i högre grad en 

övrig skola än tillvalsskolorna, bara 8,4 % av eleverna går i en tillvals-

skola medan 90,5 % går i andra skolor. Tillvalsskolorna attraherar 

istället elever från övriga områden (80 %).  

 
Resultatet av tabellen ger vid handen att elever från resurssvaga områ-

den i större grad går i frånvalsskolor men att de också i högre grad än 

elever från resursstarka områden går i tillvalsskolor. Eftersom frånvals-

skolorna ofta ligger i de resurssvaga områdena blir resultatet att den 

stora massan av elever från dessa områden ändå väljer den närmaste 

skolan. Medan elever från resursstarka områden varken går i från -

eller tillvalsskolor utan i större grad väljer skolor i kategorin övriga 
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skolor. De resursstarka områdena innehåller också högstadieskolor 

som hamnar under kategorin övriga skolor, vilket kan betyda att elever 

i resursstarka områden väljer den närmaste skolan. En närmare analys 

visar att medianavståndet mellan skola och hem är 806 m för elever i 

resurssvaga områden och 1097 m för elever i resurstarka områden.  

Det skulle kunna tyda på att elever från resursstarka områden i större 

utsträckning gör ett val och att elever från resurssvaga områden i 

mindre grad utnyttjar valet av skola. Men det skulle också kunna bero 

på skolornas placering i området, det krävs ytterligare analyser på mer 

detaljerad nivå, vilket görs i följande avsnitt. 

Skolområden 
Hur har då skolornas upptagningsområde påverkats, kan man även se 

en förändring under åren 1992, 1998 och 2004? Eftersom antalet 

skolval har ökat borde också skolornas upptagningsområde ha föränd-

rats. Om vi ser till skolornas faktiska upptagningsområden22 för elever 

i nionde klass från 1992 till 2004 kan vi se att en ytterst komplex situ-

ation har växt fram (se figur 21). Eftersom det inte finns några uppgif-

ter om hur skolområdena har sett ut under åren har jag på dessa kar-

tor, med hjälp av boende -och skolkoordinater, ringat in de elever som 

går i nionde klass i respektive skola. Resultatet ska tolkas med försik-

tighet men det visar ändå på en ökad komplexitet vad gäller skolornas 

faktiska upptagningsområde. Från att 1992 ha varit relativt uppdelat, 

där skolornas upptagningsområde endast överlappar varandra i ensta-

ka fall, till en ökad komplexitet 1998 och en ännu mer komplicerad si-

tuation 2004.  

 

Ett generellt drag är att högstadieskolorna i innerstaden expanderar 

sitt upptagningsområde utåt, medan högstadieskolorna som ligger en 

bit utanför har ett upptagningsområde som drar sig inåt stadens cent-

rum. Den ökade komplexiteten beror delvis på att antalet högstadie-

skolor ökar från 9 stycken 1992 till 16 stycken 2004. Sammantaget 

 
22 Faktiskt upptagningsområde = Inte det kommunalt bestämda upptagningsområ-
det utan ett skapat upptagningsområde baserat på elevers val av skola. 

med elevers val av skola skapar detta en mer svåröverskådlig situation 

vad gäller skolornas faktiska upptagningsområden. I innerstaden är det 

2004 svårt att urskilja de enskilda upptagningsområdena. Även om 

skolorna har upptagningsområden som har bestämts av kommunen 

och som baseras på ”närmaste skolan-principen” är de faktiska upp-

tagningsområdena mycket större. Det tyder på att konkurrensen om 

elever har ökat då skolorna fångar upp elever från många olika delar 

av staden. Men framförallt visar situationen i innerstaden år 2004 på 

en ökad konkurrens om elever, och det tydliggör också bilden av att de 

centralt belägna skolorna tenderar att expandera och locka till sig ele-

ver från ytterområdenas skolor.  

 
Figur 21: Karta över faktiska upptagningsområden för elever i nionde 

klass 1992, 1998 och 2004.  

 

(Källa: Skoldatabasen) 
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Frågan är hur den ökade rörligheten har påverkat skolorna? Utveck-

lingen kan antingen jämna ut eventuella segregationsprocesser eller 

förstärka desamma. I och med att elever i högre grad väljer en annan 

skola än den närmaste riskerar skolorna att bli mer socioekonomiskt 

och etniskt homogena. Men en ökad rörlighet kan också innebära att 

skolorna i mindre grad präglas av det område de ligger i, och därige-

nom får en jämnare fördelning av elever med olika socioekonomisk 

och etnisk bakgrund. Med ledning av tabell 12 kan man dra slutsatsen 

att de elever som verkar röra på sig är elever från resursstarka områ-

den men också elever från kategorin övriga områden medan elever från 

resurssvaga områden i större grad väljer den närmsta skolan. Men för 

att gå djupare in på vilka skolor som väljs och vem som väljer ska vi 

titta närmare på de enskilda skolornas elevsammansättning. 

Ekonomisk segregation 
Som framgår av föregående kapitel finns det betydande ekonomiska 

skillnader mellan Örebros bostadsområden på SAMS-nivå. Frågan är 

hur denna ekonomiska situation påverkar skolorna. Kan man se en 

segmentering mellan skolorna och i vilka skolor samlas de elever vars 

familjer innehar ett högt ekonomiskt kapital? 

 

I detta avsnitt utgörs grunden för analysen av högstadieskolor istället 

för SAMS-områden, och genom samma beräkningar som i föregående 

kapitel klassificeras högstadieskolorna. ”Invånarna” är elever i nionde 

klass och inkomsten är varje familjs disponibla inkomst. Ett värde över 

2, dvs. kategorierna ”låg inkomst”, ”mycket låg inkomst” och ”ex-

tremt låg inkomst”, betyder att dessa skolor har en koncentration av 

elever som kommer från familjer med en låg inkomst.   

 

Av tabell 13 framgår resultatet av denna klassificering för de tre åren 

1992, 1998 och 2004. De flesta skolor som 1992 karakteriseras av att 

ha en stor del elever från familjer som innehar ett högt respektive lågt 

ekonomiskt kapital har det också 2004. Undantaget är skola E som 

har gått från kategorin över medelinkomst 1998 till extremt låg in-

komst sex år senare.  
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Tabell 13: Ekonomisk klassificering av Örebros högstadieskolor  

 
Skola 1992 1998 2004

A Över medel

inkomst

Hög inkomst Över medel  

inkomst 

B Hög inkomst Extremt hög 

inkomst

Mycket hög 

inkomst 

C Över medel

inkomst

Hög inkomst Under medel 

inkomst 

D Hög inkomst 

E Under medel  

inkomst

Över medel 

inkomst

Extremt låg 

inkomst 

F Över medel 

inkomst

Hög inkomst 

G Låg inkomst Låg inkomst Låg inkomst 

H Mycket hög 

inkomst 

I Under medel

inkomst

Under medel 

inkomst

Över medel 

inkomst 

J Under medel 

inkomst

Över medel 

inkomst 

K Under medel 

inkomst 

L Över medel  

inkomst

Över medel 

inkomst

Över medel 

inkomst 

M Under medel 

inkomst

Under medel 

inkomst 

N Mycket hög 

inkomst

Mycket hög 

inkomst

Hög inkomst 

O Under medel 

inkomst

Över mede-

linkomst 

P Låg inkomst Låg inkomst Låg inkomst 

(Källa: Skoldatabasen) 
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Skola B, D, F, H och N har 2004 en övervägande del av sina elever 

från familjer med hög inkomst. Två av skolorna fanns 1992, en skola 

har tillkommit under efterföljande år och två stycken startade i början 

av 2000-talet. Skola E, G och P har funnits med sedan 1992 och hade 

redan då en övervägande andel elever från familjer med låg inkomst. 

Den generella trenden vad gäller detta mönster är att de ekonomiska 

skillnaderna verkar bestå. Trots att de faktiska upptagningsområdena 

har blivit större och antalet skolval ökar ses därför ingen större skill-

nad i skolornas elevsammansättning vad gäller elevernas ekonomiska 

bakgrund.   

 

Slutsatsen är att förändringar vad gäller skolornas ekonomiska karak-

tär ofta sker långsamt. Det tyder på att elevernas ekonomiska bak-

grund för respektive skola inte förändras oavsett om elevers val av sko-

la ökar eller inte. Det kan tolkas som att de fria skolvalen inte påver-

kar de skillnader som finns mellan individers ekonomiska kapital på 

respektive skola. Men det kan också tolkas som att de fria skolvalen 

cementerar de skillnader som finns mellan skolorna och inte leder till 

en ökad blandning av elever med olika ekonomiskt kapitalinnehav. 

Observera att den populära skolan, skola G, har ett stort antal elever 

från familjer med låg disponibel familjeinkomst. Troligtvis spelar sko-

lornas närområde en roll och de val som görs mellan skolor påverkar 

inte i så hög grad skolornas ekonomiska status. Men hur ser det ut vad 

gäller etnisk bakgrund? 

Etnisk segregation  
Etnicitet kan ses som en del av elevens sociala bakgrund och har en 

påverkan på innehavet av kulturellt kapital (se kapitel 5). Eftersom den 

etniska segregationen i staden som helhet ökade under 1992-2004, och 

valet av skola är förknippat med hur föräldrar och elever uppfattar 

skolans närområde är det troligt att vi också kan se en ökad etnisk 

segmentering i och mellan skolorna. Men frågan är hur stor den är 

jämfört med den etniska segregationen i staden. Segregations- och in-

teraktionsindex går även att använda för att åskådliggöra hur segrega-
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tionen ser ut i skolorna. Tabell 14 nedan visar segregationsindex och 

integrationsindex för elever i nionde klass i Örebro. 

 

Tabell 14: Segregations- och interaktionsindex (utländsk bakgrund) för 

elever i niondeklass och staden som helhet år 1992, 1998, 2004. 

 
Segregationsindex 

(%) 

1992 1998 2004 Δ % mellan 

1992 och 2004 

Skolor Örebro 25.9 34.7 35.3 9,4 

Urval SAMS tätort 30.3 37.6 37.7 7,4 

 

Interaktionsindex 

(%) 

1992 1998 2004 Δ % mellan 

1992 och 2004 

Skolor Örebro 87.0 71.0 69.6 -17,4 

Urval SAMS tätort 82.9 73.3 69.7 -13,2 

(Källa Skoldatabasen) 

Indexberäkningarna visar att den etniska segregationen mellan Öre-

bros skolor har ökat under dessa år, från 25,9 % till 35,3%. Även om 

skolorna har ett lägre segregationsindex än Örebro stad som helhet är 

förändringen i procentenheter större.23 Skolorna har blivit mer uppde-

lade och framförallt har processen gått fortare än i bostadsområdena. 

Interaktionsindex har sjunkit med 17,4 procentenheter, vilket är en 

större minskning än för boendesegregationen i staden som helhet. Det 

betyder att mötesplatsen mellan majoritets- och minoritetsbefolkningen 

har minskat och skolan som arena för dessa möten har försämrats un-

der åren.  

 

Segregations- och interaktionsindex är övergripande mått och säger 

ingenting om hur situationen ser ut på de enskilda skolorna. Vi måste 

därför bryta ned måtten och visa hur fördelningen ser ut på respektive 

                                                      
23  Jämförelsen av SAMS-område och skola ska tolkas med försiktighet eftersom 
indexen baseras på olika rumsliga uppdelningar, se metodkapitel. 
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23  Jämförelsen av SAMS-område och skola ska tolkas med försiktighet eftersom 
indexen baseras på olika rumsliga uppdelningar, se metodkapitel. 
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skola. Man kan fråga sig om den generella ökningen beror på att seg-

regationen mellan skolorna har ökat överlag eller är det några få sko-

lor som står för ökningen i indexet? 

 

Tabell 15 visar fördelningen av elever med utländsk bakgrund. Några 

tydliga mönster kan skönjas. Skola P har den största förändringen, 

mellan 1992 och 1998 ses en kraftig ökning från 9 % till 42 %. Vi kan 

också se en stor förändring mellan 1998 och 2004 i skola E där antalet 

elever med utländsk bakgrund ökar från 29 % till 42 %. Skola B, G 

och J tillhör de fåtal skolor där antalet elever med utländsk bakgrund 

minskar mellan 1998 och 2004. Notbart är också att skola N har en 

mindre andel elever med utländsk bakgrund 2004 än 1992.   

 

Tabell 15: Andel elever med utländsk bakgrund i %. 

 
Skola 1992 1998 2004

A 12 17 20

B 3 9 4

C 9 7 10

D 14

E 18 29 63

F 0 13

G 14 23 16

H 7

I 3 15 18

J 20 16

K 31

L 16 7 9

M 39 40

N 7 3 6

O 24 28

P 9 42 44

(Källa: Skoldatabasen) 
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Mönstret har ett samband med den ekonomiska klassningen. Skolor 

som har en övervikt av elever från familjer med högt ekonomiskt kapi-

tal har ofta en låg andel elever med utländsk bakgrund. Men mönstret 

är inte helt entydigt, det finns också skolor med en stor andel elever 

med utländsk bakgrund men som ligger i mitten vad gäller ekonomisk 

klassning. Men skola B, D, F, H och N har en relativt liten andel elever 

med utländsk bakgrund om man jämför med skola E, G och P, där 

särskilt skola E och P har en hög koncentration av elever med utländsk 

bakgrund.  

 

Det är framförallt fyra skolor som är extra svenskglesa, dvs. där ande-

len elever med utländsk bakgrund är över 30 %, t.ex. skola E som 

2004 har en andel på 63 %. Vid denna fördelning blir utsikter för mö-

ten mellan majoritets- och minoritetsbefolkning begränsade. De flesta 

elever i skola E kommer också från familjer med ett lågt ekonomiskt 

kapital, vilket innebär att skola E har en elevsammansättning med ett 

lågt innehav av ekonomsikt kapital och en stor andel elever med ut-

ländsk bakgrund. Liknande förhållanden kan också ses på skola P. 

 

Jag har valt att fördjupa analysen av skolorna A, N, E och P, där skola 

A får representera en populär centralt belägen tillvalsskola24. Skola E 

och P är två frånvalsskolor i två olika resurssvaga områden som har en 

majoritet av elever med utländsk bakgrund och elever med en utsatt 

ekonomisk situation. Skola N motsvarar den andra sidan av myntet, 

det är en skola som ligger i en välmående ytterdel av staden där de fles-

ta eleverna har svensk bakgrund och kommer ifrån höginkomsttagar-

familjer. Frågan är hur dessa skolor skiljer sig åt vad gäller andra mått 

än ekonomi och etnicitet och hur elevsammansättningens utveckling 

har sett ut under åren 1992 till 2004.  

 
24 Som tillvalsskola skulle skola G troligtvis vara ett ännu lämpligare val. Men 
eftersom den ligger centralt och antalet skolor ökar för år 2004 innebär det att 
skola G:s voronie blir så pass liten att det är svårt att analysera några resultat. Jag 
har därför avstått från att använda skola G som exempel, men det är den i särklass 
populäraste skolan i Örebro. Skola K som också kan kategoriseras som en tillvals-
skola etablerades inte förrän i början av 2000-talet och finns därför inte med i min 
statistik för 1992 och därför föll även den bort. 
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skola. Man kan fråga sig om den generella ökningen beror på att seg-

regationen mellan skolorna har ökat överlag eller är det några få sko-

lor som står för ökningen i indexet? 

 

Tabell 15 visar fördelningen av elever med utländsk bakgrund. Några 

tydliga mönster kan skönjas. Skola P har den största förändringen, 

mellan 1992 och 1998 ses en kraftig ökning från 9 % till 42 %. Vi kan 

också se en stor förändring mellan 1998 och 2004 i skola E där antalet 

elever med utländsk bakgrund ökar från 29 % till 42 %. Skola B, G 

och J tillhör de fåtal skolor där antalet elever med utländsk bakgrund 

minskar mellan 1998 och 2004. Notbart är också att skola N har en 

mindre andel elever med utländsk bakgrund 2004 än 1992.   

 

Tabell 15: Andel elever med utländsk bakgrund i %. 

 
Skola 1992 1998 2004

A 12 17 20

B 3 9 4

C 9 7 10

D 14

E 18 29 63

F 0 13

G 14 23 16

H 7

I 3 15 18

J 20 16

K 31

L 16 7 9

M 39 40

N 7 3 6

O 24 28

P 9 42 44

(Källa: Skoldatabasen) 
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Mönstret har ett samband med den ekonomiska klassningen. Skolor 

som har en övervikt av elever från familjer med högt ekonomiskt kapi-

tal har ofta en låg andel elever med utländsk bakgrund. Men mönstret 

är inte helt entydigt, det finns också skolor med en stor andel elever 

med utländsk bakgrund men som ligger i mitten vad gäller ekonomisk 

klassning. Men skola B, D, F, H och N har en relativt liten andel elever 

med utländsk bakgrund om man jämför med skola E, G och P, där 

särskilt skola E och P har en hög koncentration av elever med utländsk 

bakgrund.  

 

Det är framförallt fyra skolor som är extra svenskglesa, dvs. där ande-

len elever med utländsk bakgrund är över 30 %, t.ex. skola E som 

2004 har en andel på 63 %. Vid denna fördelning blir utsikter för mö-

ten mellan majoritets- och minoritetsbefolkning begränsade. De flesta 

elever i skola E kommer också från familjer med ett lågt ekonomiskt 

kapital, vilket innebär att skola E har en elevsammansättning med ett 

lågt innehav av ekonomsikt kapital och en stor andel elever med ut-

ländsk bakgrund. Liknande förhållanden kan också ses på skola P. 

 

Jag har valt att fördjupa analysen av skolorna A, N, E och P, där skola 

A får representera en populär centralt belägen tillvalsskola24. Skola E 

och P är två frånvalsskolor i två olika resurssvaga områden som har en 

majoritet av elever med utländsk bakgrund och elever med en utsatt 

ekonomisk situation. Skola N motsvarar den andra sidan av myntet, 

det är en skola som ligger i en välmående ytterdel av staden där de fles-

ta eleverna har svensk bakgrund och kommer ifrån höginkomsttagar-

familjer. Frågan är hur dessa skolor skiljer sig åt vad gäller andra mått 

än ekonomi och etnicitet och hur elevsammansättningens utveckling 

har sett ut under åren 1992 till 2004.  

 
24 Som tillvalsskola skulle skola G troligtvis vara ett ännu lämpligare val. Men 
eftersom den ligger centralt och antalet skolor ökar för år 2004 innebär det att 
skola G:s voronie blir så pass liten att det är svårt att analysera några resultat. Jag 
har därför avstått från att använda skola G som exempel, men det är den i särklass 
populäraste skolan i Örebro. Skola K som också kan kategoriseras som en tillvals-
skola etablerades inte förrän i början av 2000-talet och finns därför inte med i min 
statistik för 1992 och därför föll även den bort. 
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Skola A, N, E och P 
I tabell 16 görs en sammanfattning av de mått jag hittills har använt 

för skolorna A, N, E och P .   

 

Tabell 16: Ekonomisk och etnisk karaktär på skola A, N, E och P år 

1992, 1998, 2004.  

 
1992 Skola A Skola N Skola E Skola P 

Ekonomi Över medelin-
komst

Mycket hög 
inkomst

Under medel
inkomst

Låg 
inkomst 

Elever med 
Utl.bakg. 

(%) 

12 7 18 9 

1998 Skola A Skola N Skola E Skola P 

Ekonomi Hög inkomst Mycket hög 
inkomst

Över medel
inkomst

Låg 
inkomst 

Elever med 
Utl.bakg. 

(%) 

17 3 29 42 

2004 Skola A Skola N Skola E Skola P 
Ekonomi Över medel

inkomst
Hög ink-

omst
Extremt låg 

inkomst
Låg 

inkomst 

Elever med 
Utl.bakg. 

(%) 

20 6 63 44 

(Källa: Skoldatabasen) 

Här tydliggörs de skillnader som vi såg tidigare. Vi ser en koncentra-

tion av elever från liknande etnisk och ekonomisk bakgrund till enskil-

da skolor. Noterbart är den stora skillnaden vad gäller andelen elever 

med utländsk bakgrund, där skillnaden mellan skola E och skola N år 

2004 är 57 procentenheter.  

 

Tabell 17 visar andelen elever som har minst en förälder med efter-

gymnasial utbildning, andelen elever där minst en förälder är arbetslös 
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och andelen elever vars familjer har försörjningsstöd. Den sista raden 

visar medelbetyget för skolan.  
 

Tabell 17: Socioekonomiska mått samt medelbetyg för skola A, N, E och P 

1992. 

 
1992 Skola 

A

Skola 

N

Skola 

E

Skola 

P 

Eftergymnasial 

utbildning (%)

61,5 66 35 35 

Någon förälder 

arbetslös (%)

18,3 18 26 21 

Försörjningsstöd 

(%)

6,4 7 13 18 

Medelbetyg 3,4 3,4 3,2 3,1 

(Källa: Skoldatabasen) 

År 1992 har skola A och N en hög andel föräldrar med eftergymnasial 

utbildning och en relativt låg andel arbetslösa, vilket också avspeglas i 

de förhållandevis låga siffrorna vad gäller försörjningsstöd. Skola E och 

P har en lägre andel föräldrar med eftergymnasial utbildning och ande-

len arbetslösa är högre. Desamma gäller andelen familjer med försörj-

ningsstöd. Medelbetyget på skolorna uppvisar inte några stora skillna-

der. De största olikheterna gäller variabeln eftergymnasial utbildning 

och andelen arbetslösa. Elever på skola A och N har ett större innehav 

av både ekonomiskt, utbildnings- och kulturellt kapital än eleverna i 

skola E och P. Värt att notera är att utbildningsframgångarna, som 

mäts via medelbetyget, inte skiljer sig så mycket åt mellan skolorna.  
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Skola A, N, E och P 
I tabell 16 görs en sammanfattning av de mått jag hittills har använt 

för skolorna A, N, E och P .   

 

Tabell 16: Ekonomisk och etnisk karaktär på skola A, N, E och P år 

1992, 1998, 2004.  

 
1992 Skola A Skola N Skola E Skola P 

Ekonomi Över medelin-
komst

Mycket hög 
inkomst

Under medel
inkomst

Låg 
inkomst 

Elever med 
Utl.bakg. 

(%) 

12 7 18 9 

1998 Skola A Skola N Skola E Skola P 

Ekonomi Hög inkomst Mycket hög 
inkomst

Över medel
inkomst

Låg 
inkomst 

Elever med 
Utl.bakg. 

(%) 

17 3 29 42 

2004 Skola A Skola N Skola E Skola P 
Ekonomi Över medel

inkomst
Hög ink-

omst
Extremt låg 

inkomst
Låg 

inkomst 

Elever med 
Utl.bakg. 

(%) 

20 6 63 44 

(Källa: Skoldatabasen) 

Här tydliggörs de skillnader som vi såg tidigare. Vi ser en koncentra-

tion av elever från liknande etnisk och ekonomisk bakgrund till enskil-

da skolor. Noterbart är den stora skillnaden vad gäller andelen elever 

med utländsk bakgrund, där skillnaden mellan skola E och skola N år 

2004 är 57 procentenheter.  

 

Tabell 17 visar andelen elever som har minst en förälder med efter-

gymnasial utbildning, andelen elever där minst en förälder är arbetslös 
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och andelen elever vars familjer har försörjningsstöd. Den sista raden 

visar medelbetyget för skolan.  
 

Tabell 17: Socioekonomiska mått samt medelbetyg för skola A, N, E och P 

1992. 

 
1992 Skola 

A

Skola 

N

Skola 

E

Skola 

P 

Eftergymnasial 

utbildning (%)

61,5 66 35 35 

Någon förälder 

arbetslös (%)

18,3 18 26 21 

Försörjningsstöd 

(%)

6,4 7 13 18 

Medelbetyg 3,4 3,4 3,2 3,1 

(Källa: Skoldatabasen) 

År 1992 har skola A och N en hög andel föräldrar med eftergymnasial 

utbildning och en relativt låg andel arbetslösa, vilket också avspeglas i 

de förhållandevis låga siffrorna vad gäller försörjningsstöd. Skola E och 

P har en lägre andel föräldrar med eftergymnasial utbildning och ande-

len arbetslösa är högre. Desamma gäller andelen familjer med försörj-

ningsstöd. Medelbetyget på skolorna uppvisar inte några stora skillna-

der. De största olikheterna gäller variabeln eftergymnasial utbildning 

och andelen arbetslösa. Elever på skola A och N har ett större innehav 

av både ekonomiskt, utbildnings- och kulturellt kapital än eleverna i 

skola E och P. Värt att notera är att utbildningsframgångarna, som 

mäts via medelbetyget, inte skiljer sig så mycket åt mellan skolorna.  
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Tabell 18: Socioekonomiska mått samt medelbetyg för skola A, N, E 

och P år 1998.  

 
1998 Skola 

A

Skola 

N

Skola 

E

Skola 

P 

Eftergymnasial 

utbildning (%) 

68,7 70 48 27 

Någon förälder 

arbetslös (%) 

26,5 17 27 55 

Försörjningsstöd 

(%) 

10,8 5 22 34 

Medelbetyg 216 210 200 164 

(Källa: Skoldatabasen) 

Fram till år 1998 har skillnaderna mellan skolorna ökat. Andelen för-

äldrar med eftergymnasial utbildning ökar för skola A, N och E men 

minskar för skola P. Noterbart är att skola P verkar förändras nega-

tivt, medan skola A och N stärker sina positioner (förutom att skola A 

får ett högre arbetslöshetsmått). I skola P finns också en koncentration 

av elever med utländsk bakgrund där tabell 15 visar att andelen för 

skola P ökar från 9 % år 1992 till 42 % år 1998. Även i skola E ökar 

andelen elever med utländsk bakgrund från 18 % år 1992 till 29 % år 

1998, medan skola A ökar från 12 % till 17 % och N ligger kvar un-

der 10 %. 

 

Vad gäller medelbetyg är det andra värden 1998 då betygssystemet 

byttes ut till ett bokstavssystem som översatts till siffror. Några rikt-

värden är att 320 p motsvarar mycket väl godkänd och 160 p motsva-

rar godkänd. Det innebär att medelbetyget för skola P är strax över 

godkändnivån. Skillnaden vad gäller betyg är ungefär samma som 

1992. Sammanfattningsvis kan vi se en ökad socioekonomisk och et-

nisk polarisering mellan skolorna, dvs. en ökad skillnad mellan elever-

nas kapitalinnehav, men ännu ingen dramatisk effekt på betygsutfallen. 
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Tabell 19: Socioekonomiska mått och medelbetyg för skola A, N E och 

P år 2004.  

 
2004 Skola 

A

Skola 

N

Skola 

E

Skola 

P 

Eftergymnasial ut-

bildning (%)

63,8 57 8 21 

Någon förälder ar-

betslös (%)

25,7 22 57 50 

Försörjningsstöd 

(%)

5,7 4 41 34 

Medelbetyg 225 183 150 139 

(Källa: Skoldatabasen) 

År 2004 är skillnaderna stora. Både skola A och N har en stark socio-

ekonomisk situation med hög andel föräldrar med eftergymnasial ut-

bildning och en relativt låg andel arbetslösa och familjer med försörj-

ningsstöd. Skola E och P har en låg andel föräldrar med eftergymnasial 

utbildning, en hög andel arbetslösa och familjer med försörjningsstöd. 

Skola E har troligtvis tappat en hel del elever från familjer med en 

stark socioekonomisk position. Till exempel har det skett en minskning 

av elever där någon förälder har en eftergymnasial utbildning, och an-

delen familjer med försörjningsstöd har ökat med nästan 20 procent-

enheter. Det går också att se en större skillnad i medelbetygen mellan 

skolorna, där skola E och P nu ligger under medelnivån för alla nion-

deklassare i landet.25 Även skola N ligger under riksmedelvärdet. En 

större skillnad kan också ses när det gäller etnicitet (se tabell 15) där 

andelen elever med utländsk bakgrund ligger kvar under 10 % för sko-

la N men ökar i skola E och P; t.ex. ökar andelen elever med utländsk 

bakgrund i skola E med 34 procentenheter. Skola A ökar från 17 % 

elever med utländsk bakgrund till 20 % mellan åren 1998 och 2004.   

 

                                                      
25 Medel för alla elever i nionde klass i Sverige var läsåret 2004 207p, för elever i nionde-
klass i Örebro kommun 2004 var medel 204,7 (www.skolverket.se/sb/d/204/a/5253) 
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Tabell 18: Socioekonomiska mått samt medelbetyg för skola A, N, E 

och P år 1998.  

 
1998 Skola 

A

Skola 

N

Skola 

E

Skola 

P 

Eftergymnasial 

utbildning (%) 

68,7 70 48 27 

Någon förälder 

arbetslös (%) 

26,5 17 27 55 

Försörjningsstöd 

(%) 

10,8 5 22 34 

Medelbetyg 216 210 200 164 

(Källa: Skoldatabasen) 

Fram till år 1998 har skillnaderna mellan skolorna ökat. Andelen för-

äldrar med eftergymnasial utbildning ökar för skola A, N och E men 

minskar för skola P. Noterbart är att skola P verkar förändras nega-

tivt, medan skola A och N stärker sina positioner (förutom att skola A 

får ett högre arbetslöshetsmått). I skola P finns också en koncentration 

av elever med utländsk bakgrund där tabell 15 visar att andelen för 

skola P ökar från 9 % år 1992 till 42 % år 1998. Även i skola E ökar 

andelen elever med utländsk bakgrund från 18 % år 1992 till 29 % år 

1998, medan skola A ökar från 12 % till 17 % och N ligger kvar un-

der 10 %. 

 

Vad gäller medelbetyg är det andra värden 1998 då betygssystemet 

byttes ut till ett bokstavssystem som översatts till siffror. Några rikt-

värden är att 320 p motsvarar mycket väl godkänd och 160 p motsva-

rar godkänd. Det innebär att medelbetyget för skola P är strax över 

godkändnivån. Skillnaden vad gäller betyg är ungefär samma som 

1992. Sammanfattningsvis kan vi se en ökad socioekonomisk och et-

nisk polarisering mellan skolorna, dvs. en ökad skillnad mellan elever-

nas kapitalinnehav, men ännu ingen dramatisk effekt på betygsutfallen. 
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Tabell 19: Socioekonomiska mått och medelbetyg för skola A, N E och 

P år 2004.  

 
2004 Skola 

A

Skola 

N

Skola 

E

Skola 

P 

Eftergymnasial ut-

bildning (%)

63,8 57 8 21 

Någon förälder ar-

betslös (%)

25,7 22 57 50 

Försörjningsstöd 

(%)

5,7 4 41 34 

Medelbetyg 225 183 150 139 

(Källa: Skoldatabasen) 

År 2004 är skillnaderna stora. Både skola A och N har en stark socio-

ekonomisk situation med hög andel föräldrar med eftergymnasial ut-

bildning och en relativt låg andel arbetslösa och familjer med försörj-

ningsstöd. Skola E och P har en låg andel föräldrar med eftergymnasial 

utbildning, en hög andel arbetslösa och familjer med försörjningsstöd. 

Skola E har troligtvis tappat en hel del elever från familjer med en 

stark socioekonomisk position. Till exempel har det skett en minskning 

av elever där någon förälder har en eftergymnasial utbildning, och an-

delen familjer med försörjningsstöd har ökat med nästan 20 procent-

enheter. Det går också att se en större skillnad i medelbetygen mellan 

skolorna, där skola E och P nu ligger under medelnivån för alla nion-

deklassare i landet.25 Även skola N ligger under riksmedelvärdet. En 

större skillnad kan också ses när det gäller etnicitet (se tabell 15) där 

andelen elever med utländsk bakgrund ligger kvar under 10 % för sko-

la N men ökar i skola E och P; t.ex. ökar andelen elever med utländsk 

bakgrund i skola E med 34 procentenheter. Skola A ökar från 17 % 

elever med utländsk bakgrund till 20 % mellan åren 1998 och 2004.   

 

                                                      
25 Medel för alla elever i nionde klass i Sverige var läsåret 2004 207p, för elever i nionde-
klass i Örebro kommun 2004 var medel 204,7 (www.skolverket.se/sb/d/204/a/5253) 
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Sammanfattningsvis visar analysen att skillnaderna mellan skolorna 

ökar, en skillnad som finns redan 1992 men som då inte är särskilt 

stor. Det är först 1998 som de socioekonomiska och etniska skillna-

derna blir uppenbara. Men också de rent kunskapsmässiga skillnader-

na mellan elever på olika skolor blir tydligare. Vad gäller den etniska 

uppdelningen kan vi se olika faser. För skola P innebär det en kraftig 

ökning av antalet elever med utländsk bakgrund mellan 1992 och 

1998, medan vi kan se en liknande ökning för skola E först mellan 

åren 1998 och 2004. Dessa förändringar påverkar även de socioeko-

nomiska variablerna eftersom invandrade familjer överlag har en lägre 

formell utbildningsnivå och av olika strukturella orsaker har svårt att 

få arbete, vilket gör att de i högre grad måste uppbära försörjningsstöd 

(SOU 2006:60, Social rapport 2010). Slutsatsen blir att elevsamman-

sättningen blir mer homogen och att det finns väsentliga skillnader 

mellan elevernas kapitalinnehav på respektive skola och att även ut-

bildningsframgångarna skiljer sig åt mellan skolorna. 

 

Utvecklingen sammanfaller med den allmänna utveckling som redovi-

sades i kapitel 6, där den etniska segregationen blir allt tydligare. De 

etniska skillnaderna i fråga om majoritets- och minoritetsbefolkning 

får en ökad genomslagskraft vad gäller segmenteringen i och mellan 

Örebros skolor. Interaktionsindex i tabell 14 visar att skolorna överlag 

blir mer etniskt uppdelade och att denna process går fortare i skolorna 

än för staden som helhet. Frågan är hur elevernas rörelser mellan olika 

skolor har påverkat denna process. Kan vi hitta en del av förklaringen i 

de rumsliga/geografiska mönster som skolvalen ger upphov till?  

Skola A, N, E och P 
De faktiska skolområdena blir större under åren vilket innebär att allt 

fler elever söker sig till en annan skola än den från bostaden sett när-

maste skolan. Men hur ser avstånden mellan bostad och skola ut i sko-

la A, N, E och P?  Av figur 22 framgår att avståndet från hemmet till 

skolan har ökat i skola N medan det har minskat i skola A, E och P. 

De största förändringarna kan ses i skola E där medianavståndet har 

minskat med 446 m mellan 1992 och 2004 och i skola N där median-

avståndet ökade med 640 m under samma tidsperiod.  

 

Figur 22: Elevers medianavstånd mellan hem och skola i meter. 
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(Källa: Skoldatabasen) 

Figur 22 visar att elever som gick i skola A hade 96 meter kortare till 

skolan år 2004 än år 1992. Det innebär att skola A främst rekryterar 

elever som har relativt nära till skolan men troligtvis är det den socio-

ekonomiska karaktären på skolans närområde som avgör att skolan 

ändå har en relativt blandad elevsammansättning. Skola N har ett sta-

digt ökande antal elever som har längre till skolan, vilket betyder att de 

rekryterar elever från ett större område och skolans socioekonomiska 

karaktär gör att man kan tänka sig att de som väljer till skola N har 

liknande socioekonomisk bakgrund. Elever från skola E och P rekryte-

ras från närområdet och skolornas socioekonomiska och etniska ka-

raktär säger att skolornas närområde är etniskt och socialt homogent 

eller att närområdet är blandat men att elever med svensk bakgrund 

och en gynnsam socioekonomisk bakgrund väljer att gå i en annan 

skola än den som ligger närmast.  
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Sammanfattningsvis visar analysen att skillnaderna mellan skolorna 

ökar, en skillnad som finns redan 1992 men som då inte är särskilt 

stor. Det är först 1998 som de socioekonomiska och etniska skillna-

derna blir uppenbara. Men också de rent kunskapsmässiga skillnader-

na mellan elever på olika skolor blir tydligare. Vad gäller den etniska 

uppdelningen kan vi se olika faser. För skola P innebär det en kraftig 

ökning av antalet elever med utländsk bakgrund mellan 1992 och 

1998, medan vi kan se en liknande ökning för skola E först mellan 

åren 1998 och 2004. Dessa förändringar påverkar även de socioeko-

nomiska variablerna eftersom invandrade familjer överlag har en lägre 

formell utbildningsnivå och av olika strukturella orsaker har svårt att 

få arbete, vilket gör att de i högre grad måste uppbära försörjningsstöd 

(SOU 2006:60, Social rapport 2010). Slutsatsen blir att elevsamman-

sättningen blir mer homogen och att det finns väsentliga skillnader 

mellan elevernas kapitalinnehav på respektive skola och att även ut-

bildningsframgångarna skiljer sig åt mellan skolorna. 

 

Utvecklingen sammanfaller med den allmänna utveckling som redovi-

sades i kapitel 6, där den etniska segregationen blir allt tydligare. De 
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Figur 22: Elevers medianavstånd mellan hem och skola i meter. 
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(Källa: Skoldatabasen) 

Figur 22 visar att elever som gick i skola A hade 96 meter kortare till 

skolan år 2004 än år 1992. Det innebär att skola A främst rekryterar 

elever som har relativt nära till skolan men troligtvis är det den socio-

ekonomiska karaktären på skolans närområde som avgör att skolan 

ändå har en relativt blandad elevsammansättning. Skola N har ett sta-

digt ökande antal elever som har längre till skolan, vilket betyder att de 

rekryterar elever från ett större område och skolans socioekonomiska 

karaktär gör att man kan tänka sig att de som väljer till skola N har 

liknande socioekonomisk bakgrund. Elever från skola E och P rekryte-

ras från närområdet och skolornas socioekonomiska och etniska ka-

raktär säger att skolornas närområde är etniskt och socialt homogent 

eller att närområdet är blandat men att elever med svensk bakgrund 

och en gynnsam socioekonomisk bakgrund väljer att gå i en annan 

skola än den som ligger närmast.  
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I resterande del av kapitlet görs en kort beskrivning av skola A, E, N 

och P:s närområden och genom att sedan använda elevers boendeko-

ordinater kopplat till skolan kan jag åskådligöra olika skolvalsmöns-

ter. Till sist görs en analys av de olika elevgrupper som urskiljs i mate-

rialet.   

Skolornas närområden 
Tabell 20 visar några olika mått som åskådliggör områdenas26 olikhe-

ter, siffran inom parentes är antalet invånare i området. Skola A:s när-

område präglas av hyresrätter och bostadsrätter belägna i de centrala 

delarna i Örebro. Området har en låg inkomst men en hög andel invå-

nare med eftergymnasial utbildning. Andelen befolkning som är arbets-

lös eller uppbär försörjningsstöd är låg, liksom andelen individer med 

utländsk bakgrund, medelåldern är däremot relativt hög. Följaktligen 

har invånarna i område A ett större kulturellt kapital och utbildnings-

kapital men saknar ekonomiskt kapital, vilket är lägre än t.ex. område 

E. Jämför vi med de ekonomiska kapitalen för eleverna i skola A så 

speglas inte områdets brist på ekonomiskt kapital, då skolan ligger 

över medelinkomsten. Det kan bero på att de elever som byter till sko-

la A kommer från familjer med en stark ekonomi och/eller att de elever 

som bor i området och som går i niondeklass kommer från ekonomiskt 

starka familjer.  

 

Skola E och P är placerade i områden dominerat av hyreshus byggda 

på 1960 -och 1970-talen, medan skola N ligger i ett område med mes-

tadels villor och bostadsrätter. Skillnaden i bebyggelsen återspeglas i 

viss mån i de socioekonomiska skillnaderna mellan områdena. Av ta-

bell 20 kan vi utläsa att område E och P har en befolkning som inte 

har ackumulerat så mycket kapital om vi jämför med befolkningen i 

område N, som har en stark socioekonomisk ställning. Inkomsten i 

område E är ungefär hälften av inkomsten i område N och medelål-

dern sjunker för varje år. Den andel av befolkningen som har en efter-

gymnasial utbildning ökar men den kommer aldrig upp i samma nivå 

 
26 Det SAMS-område som skolorna ligger i. 
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som i område A och N. Område E har också en högre andel arbetslösa 

och en stor del av invånarna uppbär försörjningsstöd. Vad gäller etni-

citet så har område E också en ökande andel befolkning med utländsk 

bakgrund. Område P har en liknande utveckling som område E med 

skillnaden att invånarna har en lägre inkomst. Andelen som har efter-

gymnasial utbildning är mycket låg och arbetslösheten samt individer 

som uppbär försörjningsstöd är hög. Andelen individer med utländsk 

bakgrund är också hög medan medelåldern är relativt låg.  

 

Eftersom medelåldern sjunker eller förblir konstant mellan år 1992 och 

2004 i område A, E och P kan vi dra slutsatsen att andelen yngre indi-

vider ökar i området och/eller att andelen äldre individer flyttar ut från 

området. Det påverkar t.ex. ett områdes medelinkomst eftersom yngre 

individer inte i lika hög grad är etablerade på arbetsmarknaden. Boen-

deformen spelar givetvis in, ett villaområde har en högre andel äldre 

personer helt enkelt för att det krävs en bra ekonomi för att kunna 

köpa och underhålla en villa, medan det för unga personer ekonomiskt 

sett är rimligare att hyra sin bostad.  
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Tabell 20: Socioekonomiska variabler för område A, E, N och P.  

 
Område A (antal inv.) 1992 

(1205)

1998 

(1314) 

2004 

(1479) 

Medianinkomst (kr) 104 800 117 600 154 900 

Eftergymnasial utbildning (%) 12 16,1 25,5 

Arbetslöshet (%) 12,4 15,1 11,5 

Försörjningsstöd (%) 2,8 4,5 1,3 

Utländsk bakgrund (%) 5,7 6,2 7,7 

Medelålder (år) 47,8 46,7 46,6 

Område E (antal inv.) 1992 

(1523)

1998 

(1709) 

2004 

(1797) 

Medianinkomst (kr) 128 100 140 600 170 900 

Eftergymnasial utbildning (%) 12 14 20 

Arbetslöshet (%) 25 29 22 

Försörjningsstöd (%) 20 41 26 

Utländsk bakgrund (%) 19 39 43 

Medelålder (år) 43 42 40 

Område N (antal.inv) 1992 

(2599)

1998 

(2537) 

2004 

(2502) 

Medianinkomst (kr) 295 900 311 100 386 800 

Eftergymnasial utbildning (%) 35 42 47 

Arbetslöshet (%) 7 8 5 

Försörjningsstöd (%) 3 2 1 

Utländsk bakgrund (%) 6 6 8 

Medelålder (år) 44 47 49 

Område P (antal inv.) 1992 

(3657)

1998 

(3792) 

2004 

(4052) 

Medianinkomst (kr) 102 500 97 400 112 500 

Eftergymnasial utbildning (%) 2,1 3,6 5,1 

Arbetslöshet (%) 23,6 26,7 22,5 

Försörjningsstöd (%) 24,7 36,6 33,2 

Utländsk bakgrund (%) 25,5 40,8 50,6 

Medelålder (år) 40,9 41,3 40,9 

(Källa: Skoldatabasen) 

Skillnaderna mellan områdena har ökat betydligt genom åren fram till 

2004, särskilt vad gäller medianinkomsten och andelen befolkning med 
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utländsk bakgrund, en process som utan tvekan har lett till en ökad 

polarisering. Område A kan karakteriseras som ett ekonomiskt svagt 

område men med ett större mått av kulturellt kapital. Område E och P 

kan karakteriseras som resurssvaga med mindre andel invånare med ett 

ackumulerat kulturellt och ekonomiskt kapital, de blir mer socioeko-

nomiskt och etniskt homogena27 områden. Område N kan däremot 

karakteriseras som resursstarkt med ett större mått av både ekono-

miskt och kulturellt kapital men det är, liksom område E, homogent 

vad gäller invånarnas socioekonomiska status och etniska bakgrund. 

 

Områdenas olika karaktär påverkar skolorna i respektive område. 

Frågan är om elever med ett större innehav av kapital väljer bort en 

skola som ligger i ett resurssvagt område även om det är den närmaste 

skolan och vilken typ av skola de i så fall väljer till? Här kan man re-

sonera om ett högre innehav av kapital också ger ett högre spatialt ka-

pital. 

  

 
27 Homogent vad beträffar variabeln utländsk bakgrund men heterogent i den be-
märkelsen att många olika etniska minoriteter återfinns i området. 
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27 Homogent vad beträffar variabeln utländsk bakgrund men heterogent i den be-
märkelsen att många olika etniska minoriteter återfinns i området. 
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Skola A och rummet 
Enligt tabell 21 ökar medianinkomsten för skola A under åren 1992 

och 2004 och skolan ligger som vi såg i tabell 16 på en inkomst över 

medelinkomsten. Andelen elever med föräldrar med eftergymnasial ut-

bildning och arbetslöshetssiffrorna är höga medan andelen elever vars 

familjer har försörjningsstöd är lågt. Vad gäller elever med utländsk 

bakgrund så är skolan relativt blandad då andelen ökar genom åren, 

och 20 % är en ganska hög andel jämfört med andra skolor. Medelbe-

tyget för skolan är också bra då det ligger över 207 poäng. 

 
Tabell 21: Socioekonomisk och etnisk karaktär på skola A.  

 
Skola A 1992 

(109)

1998 

(83)

2004 

(105) 

Medianinkomst (kr) 2 713 2 985 3 198 

Eftergymnasial utbildning 

(%)

61,5 68,7 63,8 

Någon förälder arbetslös 

(%)

18,3 26,5 25,7 

Försörjningsstöd (%) 6,4 10,8 5,7 

Utländsk bakgrund (%) 12 17 20 

Medelbetyg 3,4 216 225 

(Källa: Skoldatabasen) 

Även om elevsammansättningen skulle kunna vara mer blandad kan vi 

säga att Skola A har en relativt bra socioekonomisk och etnisk bland-

ning av elever. De höga betygen kan vara ett resultat av föräldrarnas 

utbildningsbakgrund som enligt Skolverket (2009a) spelar en allt större 

roll för elevers prestationer. Men skolan speglar inte områdets ekono-

miska karaktär, vilket kan bero på elevers val av skola. Nedan följer en 

genomgång av vilka elever som väljer till skola A respektive från skola 

A. 

 

Figur 23 visar boendemönstret för de elever som går i skola A åren 

1992, 1998 och 2004. Varje punkt i figuren representerar en elev. Fyr-

kanten i mitten av ringarna är skolan och första ringen betyder att av-

ståndet från ytterkanten av ringen till skolan är en kilometer. Den 

andra ringen betyder att avståndet är två kilometer osv.  

 

Figur 23: Den rumsliga förändringen av elevintaget i skola A åren 

1992, 1998 och 2004. 

 

 

(Källa: Skoldatabasen) 
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(Källa: Skoldatabasen) 
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Figur 23 visar egentligen det vi redan har sett i figur 22, där avståndet 

till skolan minskar mellan 1992 och 1998 för att sedan öka igen 2004. 

Det som verkar vara en skillnad är att det är fler elever som kommer 

från de nordvästra delarna 2004 än 1992, då det var fler elever som 

kom från södra delen av staden. Annars kan man se att de flesta av 

skola A:s elever under åren har mellan en till två kilometer till skolan.  

Frågan är om det finns några elever som bor inom upptagningsområ-

det för skola A men som väljer andra skolor och tvärtom vilka elever 

väljer till skola A. 

 

Genom att använda voronier28 kan vi simulera skolornas upptagnings-

område. Metoden delar in ett område i celler genom att skapa polygo-

ner. En voronie är alltså en cell som innehåller exakt en punkt och den 

utgör en yta där den ingående punkten ligger närmare den inneslutna 

platsen än andra punkter. I vårt fall utgörs punkterna av Örebros hög-

stadieskolor och en skolas voronie blir dess upptagningsområde i den 

mening att elever som bor inom vorioniens gränser har denna skola 

som sin närmaste. I figur 24 ses de olika skolorna samt de voronier 

som skapats för respektive skola. 2004 har det tillkommit en del skolor 

och mönstret har därför förändrats jämfört med 1992, från att vara 

ganska stora områden till att bli lite mindre. Viktigt att notera är att 

detta bara är en simulering av de upptagningsområden som skolorna 

har haft. Det är en bra metod för att ta reda på vilka elever som har re-

spektive skola som sin närmaste skola men metoden tar ingen hänsyn 

till den verkliga geografin. Trots bristerna är det ändå en användbar 

metod när det inte finns några data om skolornas verkliga upptag-

ningsområden. 

  

 
28 Voronier = Voronie-metoden namngavs 1905 efter matematikern Georgy Fedo-
seevich Voronoi men metoden användes redan 1850 av den tyska matematikern 
Johann Peter Gustav Lejeune Dirchlet. (Kang 2008) 

 

Figur 24: Voronier för Örebros skolor 1992 och 2004. 

 

1992 2004 

 

(Källa: Skoldatabasen)                                                      2004

Med hjälp av elevernas bostadskoordinater åskådliggörs vilka elever 

som bor i en voronie, dvs. närmaste skola, men som går i en annan 

skola. I figur 25 har jag skapat en voronie kring skola A. Det vi ser i 

figur 25 är de elever som har skola A som sin närmaste skola men som 

går i en annan skola. Nedan redovisas bara åren 1992 och 2004. An-

ledningen är att dessa år visar på start -och slutpunkten för den för-

ändring som har skett under perioden. Enligt figur 25 kan vi se att an-

talet elever som bor innanför voronien men som går i andra skolor har 

ökat under perioden från 35 till 50 elever. Observera den ändrade 

formen på voronien mellan åren, vilket beror på etableringen av nya 

skolor. 
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28 Voronier = Voronie-metoden namngavs 1905 efter matematikern Georgy Fedo-
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Johann Peter Gustav Lejeune Dirchlet. (Kang 2008) 

 

Figur 24: Voronier för Örebros skolor 1992 och 2004. 
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(Källa: Skoldatabasen)                                                      2004
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 Figur 25: Elever som bor nära skola A men som går i andra skolor 

1992 och 2004.  
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(Källa: Skoldatabasen) 

Tabell 22 visar att de elever som bor innanför voronien 1992 men har 

bytt skola har en lägre familjeinkomst än de elever som bor innanför 

voronien och går i skola A. Föräldrarnas utbildningsnivå är också läg-

re, arbetslösheten högre och andelen som uppbär försörjningsstöd är 

högre, det är också en större andel elever med svensk bakgrund med 

lägre betyg som väljer att byta skola trots att skola A är den närmaste 

skolan. Från skola A:s synvinkel är det 1992 elever från resurssvagare 

hem som byter skola, vilket kan vara en av förklaringarna till skillna-

den i ekonomiskt kapital mellan närområdet och skolan. Var tar då 

dessa elever vägen? Den största strömmen av elever går till skola C 

som är en närliggande skola, dit flyttar 26 % av de 35 eleverna som 

bor nära skola A. Resten är spridda över Örebros högstadieskolor. 

 

2004 är det 50 elever som bor nära skola A som väljer att gå i andra 

skolor. Även de har en lägre inkomst än de som bor inom voronien 

men går i skola A. Mönstret håller i sig med den förändringen att an-

delen elever med utländsk bakgrund som väljer andra skolor har ökat. 

Vad gäller vilka skolor dessa elever har valt så finns en stark ström till 

skola N, 11 elever eller 22 % har valt att gå i skola N, alla med svensk 
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bakgrund och en övervägande del flickor. Överlag verkar det i detta 

fall som om det främst är flickor som utnyttjar det fria skolvalet, 62 % 

av de som bor innanför voronien men som går i andra skolor är flick-

or.  

 

Tabell 22: Elever innanför voronien, elever som har bytt från skola A 

och till skola A under åren 1992 och 2004. 

 
Elever innanför voronien skola A 1992 (60) 2004 (37) 

Medianinkomst (kr) 2642 3138 

Eftergymnasial utbildning (%) 71,7 64,9 

Någon förälder arbetslös (%) 16,7 21,6 

Försörjningsstöd (%) 3,3 0 

Utländsk bakgrund (%) 8,3 8,1 

Medelbetyg (%) 3,4 230 

Elever som har bytt från skola A 1992 (35) 2004 (50) 

Medianinkomst (kr) 1934 2411 

Eftergymnasial utbildning (%) 42,9 51,1 

Någon förälder arbetslös (%) 25,7 21,3 

Försörjningsstöd (%) 5,7 2,1 

Utländsk bakgrund (%) 2,9 8,5 

Medelbetyg (%) 3,1 200 

Elever som bytt till skola A 1992 (49) 2004 (68) 

Medianinkomst (kr) 2838 3042 

Eftergymnasial utbildning (%) 49 63,2 

Någon förälder arbetslös (%) 20,4 27,9 

Försörjningsstöd (%) 10,2 8,8 

Utländsk bakgrund (%) 16,3 26,5 

Medelbetyg (%) 3,3 216 

(Källa: Skoldatabasen) 

De elever som bor utanför voronien men som går i skola A har 1992 

en högre familjeinkomst och en lägre andel föräldrar med eftergymna-
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De elever som bor utanför voronien men som går i skola A har 1992 

en högre familjeinkomst och en lägre andel föräldrar med eftergymna-
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sial utbildning, högre arbetslöshet och försörjningsstöd men det är 

också en större andel elever som har utländsk bakgrund som väljer att 

gå i skola A. Medelbetygen är också lägre än för de elever som bor in-

nanför voronien. De elever som väljer till skola A har alltså ett större 

ekonomiskt kapital men ett lägre kulturellt - och utbildningskapital än 

de som bor i området och som går i skola A. Det är också ett inflöde 

av individer med utländsk bakgrund. Vad gäller skola A så hjälper där-

för skolvalet till, att skapa en mer heterogen elevsammansättning.    

Skola E och rummet 
Tabell 23 visar en förändring i skola E mellan 1998 och 2004 då me-

dianinkomsten, utbildningsnivån och medelbetyget sjunker, medan an-

delen elever med utländsk bakgrund, familjer med försörjningsstöd och 

elever med någon förälder arbetslös stiger. Alla måtten förändras be-

tydligt, till exempel sjunker medianinkomsten till en nivå som är lägre 

än nivån 1992. Antalet elever i nionde klass minskar också från 1992 

till 2004 med nästan 100 elever, från 147 elever till 46 elever. Det ty-

der på att elever med liknande ekonomiskt, utbildnings- och kulturellt 

kapital koncentreras i skola E.   

 
Tabell 23: Sammanfattande mått för skola E. 

 
Skola E 1992 

(147)

1998 (68) 2004 

(46) 

Medianinkomst (kr) 269 700 273 900 264 200 

Eftergymnasial utbildning 

(%)

35 48 8 

Någon förälder arbetslös 

(%)

27 27 56 

Försörjningsstöd (%) 13 13 41 

Utländsk bakgrund (%) 18 29 63 

Medelbetyg 3,2 200 150 

(Källa: Skoldatabasen) 

Av de elever som går på skola E år 2004 har merparten utländsk bak-

grund och elevens familjer har en förhållandevis svag socioekonomisk 

position. Frågan är om vi kan hitta en förklaring till detta i skolvals-

mönstret, dvs. om elever med en annan typ av bakgrund söker sig till 

andra skolor än skola E? 

 

Figur 26: Den rumsliga förändringen av elevintaget i skola E åren 

1992, 1998 och 2004. 

 

 

(Källa: Skoldatabasen) 
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Figur 26 visar att antalet elever minskar och, som avståndsmåtten an-

tydde, det faktiska upptagningsområdet krymper avsevärt. Antalet ele-

ver krymper från 147 st. 1992 till 46 st. 2004. En tänkbar förklaring 

till förändringen är att naturliga demografiska variationer gör att det 

2004 inte är så många elever som går i nionde klass i skola E. Men det 

kan också betyda att elever från resursstarka familjer som bor i områ-

det helt enkelt väljer att gå i andra skolor. Eftersom de 46 som går i 

nionde klass år 2004 är centrerade till skolans närområde kan man 

misstänka att förändringen i antal elever från 1992 till 2004 till viss del 

beror på att vissa elever väljer att gå i andra skolor. 

 

I bilden för 1992 kan man se att det finns en förskjutning av elever 

som bor nordväst inom trekilometersområdet. Detta område är ett vil-

laområde med mestadels bostadsrätter, villor och radhus, medan om-

rådet en kilometer runt skolan helt domineras av ett hyreshusområde. 

Att dessa elever försvinner kan förklara den socioekonomiska och et-

niska förändringsprocess som skola E genomgår mellan 1992 och 

2004.  

 

Figur 27: Elever som bor nära skola E men som går i andra skolor 

1992 och 2004.  

 

(Källa: Skoldatabasen) 
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De elever som bor innanför voronien 1992 och går i skola E (se tabell 

24) har en hög medianinkomst, högre andel föräldrar med eftergymna-

sial utbildning än skolan som helhet och medelbetyget ligger i fas med 

skolans medelbetyg. Det går därför inte att se att dessa elever skiljer ut 

sig på något annat sätt än att de socioekonomiska måtten är bättre än 

för skolan som helhet. År 1992 är det alltså en förhållandevis stark so-

cioekonomisk elevgrupp som bor närmast skolan och också går i skola 

E. 

 

Tabell 24: Elever innanför voronien, elever som har bytt från skola E 

och till skola E under åren 1992 och 2004. 

Elever innanför voronien  1992 (42)  2004 (19) 

Medianinkomst (kr) 284 100 243 100 

Eftergymnasial utbildning (%) 36 10 

Någon förälder arbetslös (%) 19  63 

Försörjningsstöd (%) 12 47 

Utländsk bakgrund (%) 12 74 

Medelbetyg 3,2 166 

Elever som bytt från skola E 1992 (4) 2004 (37) 

Medianinkomst (kr) 148 600 289 800 

Eftergymnasial utbildning (%) - 43 

Någon förälder arbetslös (%) - 24 

Försörjningsstöd (%) 0 13 

Utländsk bakgrund (%) - 27 

Medelbetyg 4 190 

Elever som bytt till skola E 1992 
(105)

2004 (27) 

Medianinkomst (kr) 267 600 269 900 

Eftergymnasial utbildning (%) 33,3 23 

Någon förälder arbetslös (%) 29,5 46,2 

Försörjningsstöd (%) 13,3 42,3 

Utländsk bakgrund (%) 21 65,4 

Medelbetyg (%) 3,2 155 

(Källa: Skoldatabasen) 
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Det är 1992 endast fyra elever som går i en annan skola än den när-

maste. Alla fyra är flickor födda i Sverige, ingen av familjerna uppbär 

försörjningsstöd och sammantaget har eleverna ett medelbetyg på 4.0. 

Medianinkomsten är för föräldrarna 148 600 kr, vilket är lägre än 

medianinkomsten för skola E. Eleverna bor nära voroniens gräns, vil-

ket kan spela en roll för deras val då de inte har så långt till angrän-

sande skolor. Det är med andra ord inte så många elever som går i en 

annan skola när de bor närmare skola E.   

 

2004 är situationen annorlunda. Voronien har för det första inte sam-

ma form som för 1992 vilket beror på att det har etablerat sig en skola 

i närheten som vi kan kalla skola H. Antalet elever som har skola E 

som sin närmaste skola har därför sjunkit. Men 37 av de elever som 

bor inom voronien väljer att gå i andra skolor än skola E. Även här är 

det flest flickor som väljer en annan skola (54 %). Tabell 24 visar att 

det är en ekonomiskt resursstark grupp som byter skola eftersom in-

komsten är högre än för skolan som helhet. Även medelbetyget för ele-

verna är högre än för skola E, vilket betyder att också skolmässigt 

duktiga elever har lämnat skola E. Vad gäller utbildningsbakgrund, 

försörjningsstöd och etnicitet är det mer blandat, men det är en över-

vikt av elever med en svensk bakgrund och familjer utan försörjnings-

stöd.   

 

Om vi vänder blicken mot de elever som bor innanför voronien och 

som går i skola E 2004 (19 st), kan vi se att de flesta familjer har en 

låg disponibel familjeinkomst. Huvuddelen av eleverna kommer från 

lågutbildade familjer och nästan hälften från familjer som uppbär för-

sörjningsstöd. Det är också en stor övervikt av elever med utländsk 

bakgrund.  

 

De elever som elever bor utanför voronien men går i skola E är 105 

stycken 1992. Det visar att voronien troligtvis är något missvisande ef-

tersom så pass många elever bor utanför voronien men går i skolan. 

Dessa elever har ett lägre kapitalinnehav än de som bor inom voronien. 

De flesta bor i ett hyreshusområde utanför vornien (se figur 26) och 
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ingår troligtvis i skolans upptagningsområde. Här ses en begränsning 

med voronie-metoden då den endast utgår från närhetsprincipen. 2004 

är det endast 27 elever som bor utanför voronien men som går i skola 

E de har ett högre kapitalinnehav men ett lägre medelbetyg än de som 

bor nära skolan men jämfört med de som lämnar skolan har de ändå 

ett lågt kapitalinnehav. 

 

Utifrån tabell 24 kan vi dra slutsatserna att inom skolans närområde är 

det resursstarka elever med svensk bakgrund som först och främst by-

ter skola, dvs. elever med ett högre innehav av ekonomiskt, utbild-

nings- och kulturellt kapital. När resursstarka elever lämnar skolan 

ökar koncentrationen av elever med ett lägre kapitalinnehav. Skolan 

likriktas också etniskt eftersom elever med en svensk bakgrund i högre 

grad går i andra skolor trots att de bor i skola E:s närområde. Även de 

elever som bor utanför voronien men som går i skola E har ett förhål-

landevis lågt kapitalinnehav och blir även en mer etnisk homogen 

grupp. 

 

De elever som går i andra skolor är spridda över ett antal skolor i Öre-

bros innerstad. De går alltså inte i skolor i stadens ytterkanter utan 

koncentreras till skolor i innerstaden. Utöver det kan ett annat mönster 

ses.  46 % av de elever som valt bort skola E år 2004, men som bor 

innanför voronien, har valt den närliggande skolan, skola H. Dessa 

elever har mycket starka socioekonomiska resurser29 i form av ekono-

miskt och kulturellt kapital; dessutom finns en skillnad i kön då 71 % 

av eleverna är flickor. 

 

Den skola som de väljer har rent socioekonomiskt och etniskt en helt 

annan karaktär. Tabell 25 visar att skola H lockar till sig elever med 

ett högt innehav av ekonomiskt, utbildnings- och kulturellt kapital. 

Skolan har också elever med bra betyg vilket avspeglar sig i att medel-

betyget för skolan är 242 meritpoäng. 
 

 
29 348 300 kr i medianinkomst, 0 % försörjningsstöd, 240 i medelbetyg, 86 % av 
dessa elever har svensk bakgrund. 
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Tabell 25: Socioekonomisk och etnisk karaktär på skola H  

 
Skola H 2004 (86) 

Medianinkomst (kr) 413 300 

Eftergymnasial utbildning (%) 74 

Någon förälder arbetslös (%) 14 

Försörjningsstöd (%) 0 

Utländsk bakgrund (%) 7 

Medelbetyg 242 

(Källa Skoldatabasen) 

Skola H, som etablerades år 2000, ligger ungefär en kilometer från 

skola E och de konkurrerar om de elever som bor i närområdet. Skill-

naden i storlek på voronien för skola E mellan 1992 och 2004 kan 

hänföras till etableringen av skola H. Det är främst elever från ett mel-

lanliggande villaområde som väljer att gå i skola H. År 1992 valde de 

flesta eleverna från detta område att gå i skola E, men 2004 går de 

istället i skola H, vilket får till följd att båda skolorna har blivit både 

socioekonomiskt och etniskt homogena. 

 

För skola E har utvecklingen gått mot att den dräneras på elever med 

högre innehav av ekonomiskt, kulturellt och utbildningsmässigt kapi-

tal. Man kan också se att etableringen av närliggande skolor attraherar 

en viss typ av elever som annars skulle ha gått i skola E. Skolvalet har 

därför inneburit att elevsammansättningen på skola E har blivit mer 

etniskt och socioekonomiskt homogen. 

Skola N och rummet 
I jämförelse med skola E ser situationen i skola N annorlunda ut. Sko-

lan har elever från familjer med en hög disponibel familjeinkomst. 

Även om andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning sjunker och 

andelen elever där någon av föräldrarna är arbetslös ökar, är det inte 

så kraftiga svängningar som i skola E. Andelen elever vars familjer 

uppbär försörjningsstöd och andelen elever med utländsk bakgrund är 

 217
 

mycket låg och förändras inte nämnvärt under åren. Vad gäller medel-

betyget är det något högre än i skola E. Skolan har alltså elever med ett 

högt ekonomiskt, utbildningsmässigt -och kulturellt kapital.  

 

Tabell 26: Den socioekonomiska och etniska karaktären på skola N år 

1992, 1998 och 2004. 

 
Skola N 1992 

(146) 

1998 

(143)

2004 

(141) 

Medianinkomst (kr) 326 900 321 400 380 400 

Eftergymnasial utbildning 

(%)

66 70 57 

Någon förälder arbetslös 

(%)

13 17 22 

Försörjningsstöd (%) 7 5 4 

Utländsk bakgrund (%) 7 3 6 

Medelbetyg 3.4 210 183 

(Källa: Skoldatabasen) 

Figur 28 visar vilka elever som går i skola N 1992, 1998 och 2004. 

Varje punkt representerar en elev. Liksom i figur 23 och 26 visar fyr-

kanten i mitten av ringarna skolan, och ringarna runt skolan anger av-

ståndet i kilometer. 
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Figur 28: Den rumsliga förändringen av elevintaget i skola N åren 

1992, 1998 och 2004.  

 

(Källa: Skoldatabasen) 

I skola N kan vi se en spridning av elever där allt fler som går i skola N 

bor i andra delar av staden. Förhållandet är det motsatta mot skola E 

där vi ser en förtätning av elever till området närmast skolan. Föränd-

ringen är störst mellan åren 1992 och 1998 men elevens avstånd mel-

lan hemmet och skolan ökar även 2004 (se figur 22).  

 

Bebyggelsen runt skola N består mestadels av bostadsrätter och villor, 

med en övervikt av villabebyggelse. Antalet hyresrätter är litet och 

även om de finns så är de väldigt få jämfört med andelen bostadsrätter 
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och villor. Som framgår av tabell 20 är område N mycket olikt område 

E. Område N kan sägas vara ett etniskt svenskt medelklass- eller övre 

medelklassområde med hög medianinkomst, hög andel invånare med 

eftergymnasial utbildning och en stigande medelålder.  

 

Även här beräknas en voronie runt skolan. Men då skola N är en skola 

som ligger i ytterkanten av staden och voronier skapas i relation till 

andra närliggande skolor innebär det ett problem. De sidor runt skolan 

som inte angränsar till någon skola blir vinkelräta eftersom beräkning-

en inte kan ta hänsyn till någon närmast närliggande skola när voroni-

en ritas upp. Det skapas således en rät vinkel på den sida där det inte 

finns några punkter. Det är dock uppenbart att det finns elever på 

denna sida som har skola N som sin närmaste skola. För att komma 

tillrätta med problemet har jag manipulerat voronien. Det har gjorts 

genom att jag ritat om den så att den även inkluderar elever som så att 

säga befinner sig på fel sida om skolan. In mot staden har däremot vo-

ronien inte ritats om, vilket innebär att de faktiska skolgränserna inte 

har påverkats. 

 

Figur 29: Totalt antal elever i skola N. 

 

(Källa: Skoldatabasen) 
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Figur 28: Den rumsliga förändringen av elevintaget i skola N åren 

1992, 1998 och 2004.  

 

(Källa: Skoldatabasen) 
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I figur 29 kan vi se att antalet elever som bor utanför voronien har 

ökat. Det är elever som har valt skola N men som inte har den som 

den närmaste skolan. Frågan är om dessa elever har samma socioeko-

nomiska och etniska bakgrund som de elever som bor inom voronien. 

  
Tabell 27: Elever innanför voronien, elever som har bytt från skola N 

och till skola N under åren 1992 och 2004.. 

Elever innanför voronien 1992 (135) 2004 (98) 

Medianinkomst (kr) 327 900 397 600 

Eftergymnasial utbildning (%) 67 59 

Någon förälder arbetslös (%) 16 20 

Försörjningsstöd (%) 4 4 

Utländsk bakgrund (%) 8 6 

Medelbetyg 3,5 220 

Elever som bytt från skola N 1992 (9) 2004 (15) 

Medianinkomst (kr) 2672 3 638 

Eftergymnasial utbildning (%) 66,7 26,7 

Någon förälder arbetslös (%) 11 26,7 

Försörjningsstöd (%) 0 0 

Utländsk bakgrund (%) 0 0 

Medelbetyg 4 215 

Elever som bytt till skola N 1992 (11) 2004 (43) 

Medianinkomst (kr) 276 300 293 200 

Eftergymnasial utbildning (%) 36 54 

Någon förälder arbetslös (%) 36 23 

Försörjningsstöd (%) 27 5 

Utländsk bakgrund (%) 0 6 

Medelbetyg 2,8 135 

 

(Källa: Skoldatabasen) 
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Den största förändringen vad gäller elever som har valt skola N gäller 

familjer med försörjningsstöd, men eftersom det bara var 11 elever 

som valde att byta skola 1992 är det faktiska antalet elever vars famil-

jer uppbär försörjningsstöd 1992 3 elever medan det 2004 är 2 elever. 

Minskningen som kan utläsas i procentenheter är således egentligen 

inte så stor i faktiska tal.  

 

De elever som befinner sig utanför voronien har ett lägre medelbetyg 

och kommer från familjer med en medianinkomst som ligger under 

skolan som helhet. Skillnaden i föräldrars utbildningsbakgrund mellan 

1992 och 2004 tyder troligen på att utbildningskapitalet spelar en 

ökad roll för valet av skola. 

 

Om vi jämför med de elever som går i skola N och har denna skola 

som sin närmaste skola ser vi en del skillnader. Medianinkomsten och 

betygen är högre än för de elever som kommer från andra områden 

men som har valt skola N. Andelen elever med utländsk bakgrund är 

större år 1992 och lika stor år 2004 jämfört med de elever som har 

valt skola N. 

 

De elever som har valt bort skola N för andra skolor är inte så många, 

9 stycken 1992 och 15 stycken 2005. 1992 kan man se att det är elever 

med höga betyg och ett lägre ekonomiskt kapital som väljer att lämna 

skolan. Medan 2004 är det istället elever vars familjer främst har lägre 

utbildning samt något högre arbetslöshet som väljer andra skolor. 

1992 sprids de 9 eleverna till olika skolor. 2004 väljer de flesta av ele-

verna (6 st) skola G. 

 

Även om skola N som helhet uppvisar en stark socioekonomisk profil 

så finns det en del skillnader mellan de elever som bor i närområdet, de 

som bor i området men väljer andra skolor samt de som bor utanför 

och väljer till skolan. Troligtvis har skola N en viss attraktionskraft i 

sitt rykte eftersom den ligger i ett resursstarkt område. Det ska också 

sägas att inkomstvariabeln för dem utanför voronien uppvisar en stor 

spridning. Några familjer har en extremt hög inkomst medan några 
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har en låg inkomst. Elevernas utbildningsbakgrund 2004 skiljer sig 

däremot inte så mycket åt mellan elever som har valt skola N och ele-

ver som bor i skolans närområde. Noterbart är dock att skola N kon-

tinuerligt tappar elever till andra mer centralt belägna skolor (se tabell 

10, 11 och bilaga 4). För skola N betyder det att skolvalet har en bety-

delse genom att det ger en mer blandad elevsammansättning. Det är 

dock främst den socioekonomiska elevsammansättningen som föränd-

ras. Vad gäller etnicitet är förändringen inte lika stor då skolan som 

helhet har en låg andel elever med utländsk bakgrund jämfört med 

andra skolor. 

Skola P och rummet 
Skola P har en utveckling mellan åren 1992 och 1998 där inkomsten 

ökar, men den är ändå relativt låg jämfört med andra skolor. Andelen 

elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning minskar, arbets-

lösheten och andelen som uppbär försörjningsstöd ökar. Den största 

ökningen sker dock av elever med utländsk bakgrund som ökar från 9 

till 44 %, samtidigt som betygen sjunker.  

 

Tabell 28: Socioekonomiska och etniska mått för skola P. 

 
Skola P 1992 

(102)

1998 

(120) 

2004 

(104) 

Medianinkomst (kr) 2361 2494 2925 

Eftergymnasial utbildning (%) 35 48 21 

Någon förälder arbetslös (%) 21 27 50 

Försörjningsstöd (%) 18 34 34 
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Figur 30: Den rumsliga fördelningen av elevintaget i skola P 1992, 

1998 och 2004.  
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(Källa: Skoldatabasen) 

Figur 30 visar att eleverna som går på skola P centrerade inom 2 km 

från skolan, men 2004 har avståndet växt, vilket ses i figur 31. Det 

finns en tendens att elever från den östra delen av staden väljer skola P 
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har en låg inkomst. Elevernas utbildningsbakgrund 2004 skiljer sig 
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trots att de har ganska långt till skolan, men det största antalet elever 

kommer ändå från närområdet. Skolan har, trots att den är en 

frånvalsskola, ett stabilt antal elever på runt 100 elever i årskurs 9. 

Vad man däremot kan se är att elevsammansättningen förändrats 

under åren. 

 

Figur 31: Elever som bor innanför voronien för skola P men som går i 

andra skolor 1992 och 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Källa: Skoldatabasen) 

Figur 31 visar de elever som bor inom voronien för skola P men som 

går i andra skolor. De punkter som ligger utanför voronien hamnade 

där eftersom jag har manipulerat punkternas läge, egentligen bor de 

innanför. Här kan man ändå se en ökning av antalet elever som har 

skola P som sin närmaste skola men som väljer att gå i andra skolor. 

Antalet elever som har bytt skola har ökat från 43 elever år 1992 till 

71 elever 2004, så det är ett betydande antal elever som väljer andra 

skolor än skola P. Men det har inte påverkat skolans totala elevantal 

nämnvärt.  
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Tabell 29: Elever innanför voronien, elever som har bytt från skola P 

och till skola P under åren 1992 och 2004.. 

 
Elever innanför voronien Skola P 1992 (92) 2004 (87) 

Medianinkomst (kr) 2397 2900 

Eftergymnasial utbildning (%) 32,6 23 

Någon förälder arbetslös (%) 19,6 50,6 

Försörjningsstöd (%) 19,6 36,8 

Utländsk bakgrund (%) 9,8 50,6 

Medelbetyg 3,2 165 

Elever som har bytt från skolan 1992 (43) 2004 (71) 

Medianinkomst (kr) 2659 3170 

Eftergymnasial utbildning (%) 34,9 45,1 

Någon förälder arbetslös (%) 30,2 32,4 

Försörjningsstöd (%) 18,6 12,7 

Utländsk bakgrund (%) 30,2 36,6 

Medelbetyg 3,1 195 

Elever som bytt till skola P 1992 (10) 2004 (17) 

Medianinkomst (kr) 1746 2711 

Eftergymnasial utbildning (%) 60 5,9 

Någon förälder arbetslös (%) 30 12 

Försörjningsstöd (%) 0 35 

Utländsk bakgrund (%) 0 12 

Medelbetyg 2,6 100 

(Källa: Skoldatabasen) 

Tabell 29 visar att de elever som bor innanför voronien har svagare 

socioekonomiska resurser än de som väljer att gå i andra skolor.  

Utvecklingen som har skett vad gäller elever med utländsk bakgrund är 

anmärkningsvärd då andelen har ökat från 9.8 % 1992 till över 50 % 

2004. De som väljer att byta skola är både socioekonomiskt starkare 

och har i större grad svensk bakgrund än de som stannar i skola P.  
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Antalet elever som väljer bort skola P ökar från 43 till 71 elever men 

samtidigt påverkas inte antalet elever innanför voronien som går i 

skola P nämnvärt, skillnaden är endast 5 elever mellan 1992 och 2004. 

Man kan se att skolan har ett betydande frånval men att det inte 

påverkar skolans totala elevantal då de flesta elever ändå väljer att gå i 

skola P. Troligtvis har skolan redan från 1992 haft ett betydande 

frånval.  

 

Av de 43 elever som bodde nära skola P men som valde andra skolor 

1992 var det 86 % som valde skola E, medan det 2004 endast var 5,6 

% (4 elever) som valde skola E. År 2004 var det istället skola N och 

skola K som de flesta elever valde till, 31 % (22 elever) respektive 16.9 

% (12 elever). De elever som väljer bort skola P 2004 har en annan 

utbildningsmässig bakgrund då nästan hälften har högre 

familjeinkomst och föräldrar med eftergymnasial utbildning. Av de 

elever som bodde nära skola P men valde andra skolor var år 1992 42 

% flickor och år 2004 52%, vilket tyder på att andelen flickor som 

väljer en annan skola har ökat under den undersökta perioden.  

 

De elever som bor utanför voronien men som går i skola P är inte så 

många. Noterbart är att medelbetyget är lågt samt att det är en låg 

andel elever med utländsk bakgrund som väljer att gå i skola P. De har 

ett lägre medelbetyg än skolan som helhet och mycket lägre än de 

elever som bor innanför voronien och som går i skola P.  

 

Vad gäller skola P så har skolvalet inneburit att elevsammansättningen 

har blivit mer etniskt och socioekonomiskt homogen. Skolan mister de 

elever som kommer från hem med ett högre kapitalinnehav samtidigt 

som elever som väljer till skolan har ett lågt kapitalinnehav. Samtidigt 

finns en stark etnisk dimension i valen då elever med utländsk 

bakgrund tenderar att stanna kvar i skola P samtidigt som elever med 

svensk bakgrund i högre grad väljer andra skolor. Skolvalet har betytt 

att, liksom för skola E, elevsammansättningen har blivit mer 

socioekonomiskt och etniskt homogen. 
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Sammanfattning 
Även om den största delen av alla elever kommer från skolornas när-

områden ökar antalet skolval i kommunen och en allt större del av ele-

verna går i en annan skola än den närmaste. Det har inneburit att sko-

lornas faktiska upptagningsområde har blivit större, från att 1992 vara 

centrerat kring skolornas närområde till att 2004 inbegripa hela sta-

den. Den skolreform som lade grunden till elevens val kan sägas slå 

igenom på allvar 10 år efter att den infördes. Det är framförallt under 

det sena 1990-talet och i början av 2000-talet som effekterna av re-

formen blir tydliga, då allt fler elever väljer andra skolor än den när-

maste. De ökade skolvalen var i mångt och mycket frukten av att sko-

lorna började skapa sina profiler och att flera fristående skolor etable-

rade sig i kommunen. Det erbjöds helt enkelt fler alternativ och val-

möjligheter. Generellt kan man säga att de elever som bor i resursfatti-

ga områden har en mindre benägenhet att välja andra skolor utanför 

sitt närområde, bristen på ekonomiskt, kulturellt och utbildningsmäs-

sigt kapital påverkar individens spatiala kapital och begränsar elever-

nas valmöjligheter. Det framgår bland annat av tabell 12 som visar att 

56,7 % av eleverna i frånvalsskolorna kommer från resursfattiga om-

råden, men också fallstudierna visar på samma resultat.  

 

Elevernas ekonomiska kapital aggregerat på skolnivå har förändrats 

förvånansvärt lite mellan 1992 och 2004. Om skolvalet skulle ha haft 

en utjämnande effekt torde man förvänta sig att olikheterna i skolor-

nas ekonomiska karaktär skulle ha utjämnats. Detsamma gäller sprid-

ningen av elever med utländsk bakgrund där fördelningen mellan sko-

lorna borde vara jämnare. Istället framträder en skiktning bland sko-

lorna där några skolor har en stor andel elever från familjer med låg 

disponibel familjeinkomst och en koncentration av elever med utländsk 

bakgrund, samtidigt som andra skolor tvärtom har en hög koncentra-

tion av elever med en hög disponibel familjeinkomst och svensk bak-

grund. Det innebär att elever med lågt kapitalinnehav samlas, eller blir 

kvar, i vissa skolor medan elever med ett högt innehav samlas i andra. 

Olika profiler och skolans/närområdets rykte spelar troligtvis en roll i 

hur väl skolan lyckas attrahera elever. Det innebär att individernas oli-
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ka innehav av kapital utgör ett slags restriktioner i vilka val som upp-

levs som möjliga eller inte. Valen påverkar i sin tur skolans förutsätt-

ningar för att verka som en arena för integration.   

 

Utvecklingen går hand i hand med segregationen mellan bostadsområ-

den, men med skillnaden att processen sker fortare i skolorna. Det kan 

bero på att det är lättare för elever att byta skola än det är för indivi-

der att flytta från sitt bostadsområde. Det kan åskådliggöras i fallet 

med skola E där det försvinner socioekonomiskt starka elever från sko-

lans närområde. Detta fenomen har dessutom tydliga etniska och kun-

skapsmässiga förtecken då det är en övervikt av högpresterande elever 

med svensk bakgrund som går i en annan skola. Det innebär att både 

skola E och skolor som skola P, N och H blir mer socioekonomiskt 

och etniskt homogena.  

 

Exemplet med skola N visar att skolan redan har en majoritet av sina 

elever från socioekonomiskt starka hem men att det finns en ekono-

misk skillnad mellan de elever som väljer skola N och de som bor i 

närområdet. De som väljer att gå i skola N 2004 har lägre medelbetyg 

och kommer från familjer med en lägre medianinkomst men med unge-

fär samma utbildningsbakgrund. Här spelar troligtvis utbildningskapi-

talet en roll i valet av skola, genom att föräldrarnas utbildningsbak-

grund påverkar valet av skola. Liksom i fallet med skola A kan man 

säga att skolvalet här har en integrerande effekt eftersom de elever som 

väljer skola A och N har en annan bakgrund. Vad gäller skola A så har 

eleverna ett större ekonomiskt kapital än de elever som bor i området 

men ett lägre innehav av kulturellt och utbildningsmässigt kapital. Här 

kan man se en process där skolvalet motverkar socioekonomisk och 

etnisk segregation. Men under den perioden som jag studerar kan man 

säga att denna utveckling överskuggas av den process som går i mot-

satt riktning. Framförallt när det gäller den etniska segregationen mel-

lan skolor.  

 

En del av förklaringen ligger i att skolorna i hög grad präglas av sitt 

närområde (jmf. Skolverket 2003, Bunar 2001, Blomqvist & Rothstein 
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2000, Arnman & Jönsson 1985). Skola N som är lokaliserad i en et-

niskt homogen villaförort har en hög andel elever med svensk bak-

grund medan skola E och P som ligger i ett etniskt homogent men 

svenskglest hyreshusområde har en stor andel elever med utländsk 

bakgrund. Skola A ligger däremot i stadens centrum och har en attrak-

tiv profil och ett gott rykte som hjälper till att rekrytera elever från 

hela staden. Det gör skolan mer tillgänglig och därmed attraktiv för de 

flesta elever. I skola A kan man tydligast se skolvalets integrerande ef-

fekt.  

 

Sammantaget visar kapitlet på en polarisering mellan Örebros skolor, 

där den tongivande processen är att skolorna blir mer och mer etniskt 

och socioekonomiskt segregerade gentemot varandra och där skolor 

som ligger i redan utsatta områden blir de stora förlorarna. Men fallen 

med skola A och N visar också på att det finns en rörelse i motsatt 

riktning där skolorna blir mer blandade och kan utgöra, om än i be-

gränsad omfattning, en arena för möten mellan elever med olika bak-

grund.  

 

Elever och föräldrars innehav av kapital påverkar om man aktivt väljer 

en skola eller stannar kvar30 i den närmaste skolan. Kapitalformerna 

verkar utgöra grunden för individens förmåga att röra sig i rummet 

dvs. de ger eleven ett spatialt kapital. Det är troligt att individer med 

ett stort innehav av spatialt kapital också har en större mobilitet i det 

urbana rummet som gör att de har fler valmöjligheter. Olika strategier 

för utbildning, sprungna ur kapitalinnehavet, ger ett incitament för att 

välja skola, vilket i sin tur ger individen ett ökat spatialt kapital.   

  

 
30 Vilket i sig kan vara ett val. 
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2000, Arnman & Jönsson 1985). Skola N som är lokaliserad i en et-
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30 Vilket i sig kan vara ett val. 
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Kapitel 8: Skolan och kommunen – en  

intervjustudie 

Inledning 
Kapitlet bygger på intervjuer med tjänstemän, politiker och rektorer i 

Örebro kommun. Intervjuerna är gjorda mellan 2008 och 2010 och en 

tjänsteman, två politiker och tre rektorer har intervjuats. Intentionen 

är att försöka få en bild av vilken uppfattning de olika aktörerna har 

om skolvalet och de effekter som det ger upphov till.  

 

I kapitel 2 beskrevs en utveckling där kommunerna allt mer fick ta 

över ansvaret över grundskolan. I och med att Skolöverstyrelsen läggs 

ned år 1990 och Skolverket inrättas markeras ett skifte där staten ge-

nom Skolverket intar en ny roll.  

 

Det innebär att statens roll har skiftat, från att huvudsakligen re-

glera i förhand till att lägga tyngdpunkten vid att utvärdera i efter-

hand. Att den kommunala skolan ´kommunaliseras´ visar på kraf-

ten i förändringen och förskjutningen av begreppens innebörd. 

Visserligen räknades skolan sedan fyrtio år tillbaka som en kom-

munal verksamhet – men nu blir den återigen kommunaliserad. 

(Wahlström 2002, sid 218) 

 

Wahlström (2002) ser den utveckling som sker på 1990-talet som ett 

trendbrott där staten lämnar över huvudmannaskapet till skolorna. 

Även om utvecklingen från 1970-talet hade lett mot en ökad decentra-

lisering av skolan så var det först 1990 som kommunerna tog över det 

fulla ansvaret. En rollfördelning som innebär att staten styr skolan ge-

nom att formulera mål, riktlinjer, regler och lagar medan kommunerna 

blir ansvariga för skolverksamheten (Wahlström 2002).   

 

I samband med kommunaliseringen av skolan infördes också valfri-

hetsreformen. Den innebar bland annat att kommunerna fick fördela 
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sina resurser efter behov till samtliga skolor med skolpliktiga elever, 

dvs. både offentliga och fristående skolor. I och med denna reform och 

de efterföljande förändringarna i skolsystemet under 1990-talet hade 

Sverige fått ett skolsystem med en hög grad av valfrihet (Dovemark 

2004, Blomqvist & Rothstein 2000, Ahlin & Mörk 2005). Flera 

kommuner införde skolpengssystemet som ett sätt att öka valfriheten 

(Richardson 2004, Montin 2004). Skolpeng innebär att varje elev bär 

med sig en summa pengar som flyttas med eleven om hon/han väljer en 

annan skola. Det innebär också att kommunen måste ha en organisa-

tion som klarar att ta hand om de val som görs. Men, uppenbarligen 

följer man inte upp skolvalen, eller har någon vettig statistik över de 

val som görs.  

  

Som vi såg i föregående kapitel har skillnaderna mellan skolorna i 

Örebro ökat. Några skolor kan karakteriseras som frånvalsskolor och 

andra som tillvalsskolor. Frånvalsskolorna riskerar att hamna i en ne-

gativ spiral där en nedgång av elevantalet ger minskade ekonomiska 

resurser vilket i sin tur innebär minskat utrymme att satsa på mark-

nadsföring och förändringsarbete för att kunna attrahera elever. Efter-

som kommunerna är verksamhetsansvariga för skolverksamheten är 

frågan hur tjänstemän, politiker och rektorer ställer sig till utveckling-

en mot ökande socioekonomiska och etniska skillnader i och mellan 

skolorna och hur de väljer att hantera situationen? Vad tror de om 

framtiden, hur ska man komma tillrätta med de ökande skillnaderna?  

 

Kommunal organisation  
I många kommuner innebar det ökade kommunala självstyret under 

1980 - och 1990-talen att kommunens organisationssystem förändra-

des. Många kommuner övergav den sektorsbaserade nämndorganisa-

tionen31 och införde istället kommundelsnämnder32, vilka fick ett geo-

 
31 En nämnd och förvaltning för respektive sektor, t.ex. socialnämnd, barn- och 
utbildningsnämnd (Montin 2004). 
32 En nämnd ansvarar för flera verksamheter inom ett geografiskt avgränsat område 
(Montin 2004). 
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grafiskt ansvarsområde. För Örebros del innebar det att man i början 

av 1980-talet delade in kommunen i 14 kommundelar (Montin 2004, 

Quennerstedt 2006). Ytterst var det kommundelscheferna i varje 

kommundel som hade ansvaret för skolorna. Kommundelarna fick en 

summa pengar som sedan skulle fördelas ut till en mängd områden, 

däribland skolan. För att effektivisera styrningen över skolan gick man 

i Örebro 2003 över till en annan typ av organisation. Organisationen 

återgick till en sektorsbaserad organisation i den meningen att fyra 

skolnämnder fick ansvaret för grundskola och förskoleverksamhet, 

men det geografiska ansvarsområdet fanns kvar eftersom de gamla 

kommundelarna slogs ihop till fyra större skolområden (se Figur 21, 

kap 7). 

 

De skolpolitiska besluten tas av programnämnd Barn och utbildning. 

Programnämnden består av 15 ledamöter från olika partier och har det 

övergripande ansvaret för kommunens förskolor, grundskolor, gymna-

sieskolor samt kontakten med de fristående skolorna i kommunen 

(www.orebro.se). Under programnämnden finns gymnasienämnden 

som ansvarar för Örebros gymnasium och fyra skolnämnder som har 

hand om förskola och grundskola inom sina respektive geografiska 

områden (se Figur 21 kapitel 7).  Gymnasienämnden och skolnämn-

derna består alla av 15 ledamöter och nio ersättare. 

Tjänstemännens bild av skolan och skolvalet 
Fram till slutet av 1990-talet styrdes antalet elever i respektive skola i 

hög grad av de naturliga demografiska förändringarna33. När det föd-

des många barn ett visst år kunde skolorna och administrationen räkna 

med att det om sju år skulle börja många barn i skolan. Men i slutet av 

1990-talet och i början av 2000-talet blev det svårare för tjänstemän-

nen att förutse vilken kapacitet man skulle ha i de olika skolorna. En-

ligt tjänsteman 1 berodde det främst på etableringen av fristående sko-

lor samt ett ökat antal skolval.   

 
33 Beräkningar av individer i respektive åldersgrupp, t.ex. kommer eleverna i grund-
skolan att minska fram till runt 2015 eftersom det inte föddes lika många barn 
under slutet av 1990-talet som i början av 1990-talet. 
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Om det försvinner enstaka elever från många skolor är det svårare 

vad gäller lokalfrågan än om vi säger att en hel skola skulle flytta 

till en fristående skola. Då skulle man ju kunna lägga ned den sko-

lan. Samtidigt måste den kommunala skolan ha en beredskap att 

ta emot eventuella elever som kommer tillbaks från de fristående 

skolorna, vi kan inte säga nej till en elev som ångrar sig. Eller om 

en friskola går i konkurs måste vi kunna ta emot dessa elever 

(Tjänsteman 1) 

 

Det finns en viss kapacitet att ta emot enstaka elever men kommunen 

kommer att få svårt att klara placeringarna om någon fristående skola 

skulle lägga ned helt. Den positiva sidan vad gäller fristående skolor 

anses av tjänstemännen framförallt bestå i att de fristående skolorna är 

så pass populära bland kommunens elever och att de når ett förhållan-

devis bättre resultat än många kommunala skolor. Men enligt tjänste-

man 1 leder det också till en annan typ av utveckling. Vissa skolor an-

ser tjänsteman 1 i nuläget har en etniskt och socioekonomiskt homo-

gen elevsammansättning.   

 

Jag är ganska övertygad om att det bidrar till segregation, eller det 

bidrar i alla fall inte till integration i skolan. Tittar man på elevun-

derlaget till de fristående skolorna så har t.ex. föräldrarna i frisko-

la X den högsta utbildningsnivån i hela kommunen och det finns 

inte så många elever med annan etnisk bakgrund än svensk. Det är 

klart att man får en känsla av att det är så det blir (Tjänsteman 1) 

 

Det finns dock fristående skolor som har ett blandat elevunderlag och 

också en del skolor med religiös inriktning där förhållandet rent etniskt 

är det omvända. Problematiken kring segregationen återkommer i en 

del områden där anvisningsskolan ligger i en helt annan typ av område 

än där eleven bor. Det geografiska avståndet behöver inte vara stort 

men det sociala avståndet är desto större, dvs. den socioekonomiska 

och etniska strukturen skiljer sig åt mellan området där eleven bor och 

det område skolan ligger i. Mönstret är att eleven bor i ett socioeko-
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nomiskt starkt område som domineras av invånare med svensk bak-

grund och där valet handlar om att gå anvisningsskolan som ligger i ett 

socioekonomiskt svagt område där en stor del av befolkningen har ut-

ländsk bakgrund. I vissa fall är det 70-80 % av eleverna som väljer 

andra skolor än anvisningsskolan och vad gäller segregationen tror 

tjänsteman 1 att det egentligen inte spelar någon roll om det finns 

många fristående skolor i kommunen eller inte.  

 

Det är inte bara det faktum att det finns fristående skolor utan det 

är hela möjligheten att välja skola som bidrar till segregationen. 

(Tjänsteman 1) 

 

Det finns en del skolor som är mer populära än andra, särskilt de fri-

stående skolorna har ett stort söktryck. Men även vissa kommunala 

skolor har en hög popularitet där skolorna ibland har mer än dubbelt 

så många sökande än de har platser. Vad gäller de kommunala skolor-

na är det främst skolor med olika idrottsliga profiler som har ett stort 

söktryck. Det finns skolor som har uppemot 10 olika profiler vilket 

gör att de attraherar en bred grupp elever, medan andra skolor bara 

har en eller två olika profiler och därmed en smalare målgrupp. För-

äldrarnas utbildningsbakgrund och att föräldrarna är styrande vad 

gäller val av skola är något tjänsteman 1 är övertygad om. 

 

Jag vill inte säga att alla föräldrar inte vill sina barn det bästa men 

vissa föräldrar är lite mer om sig och kring sig vad gäller att välja 

skola. Mycket hänger på föräldrarnas ambition, särskilt när det 

gäller de val som görs i årskurs 4 och 6 då barnen inte är så väldigt 

stora. (Tjänsteman 1) 

 

Fram till 2010 var skolvalsperioden mellan november till början av ja-

nuari, då elever kunde välja den skola de ville gå i och skicka in sin an-

sökan till kommunen. Undantaget var de fristående skolorna som sköt-

te och fortfarande sköter sin antagning själva. Om en elev vill byta 

skola under någon annan tid under året så måste det finnas särskilda 
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skola under någon annan tid under året så måste det finnas särskilda 
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skäl för bytet och då sköts detta mellan skolorna direkt utan att kom-

munen är inkopplad. Utifrån de skolvalsblanketter som skickas in till 

kommunen kan tjänsteman 1 se ett mönster. 

 

Det framgår inte på skolvalsblanketterna varför elever väljer som 

de gör. Men jag läser mellan raderna ibland en anledning som jag 

är ganska övertygad om är att man vill ha lugn och ro för sina 

barn i skolan. Alltså man vill komma till en skola där det är ord-

ning och reda och man vill att de ska ha bra betyg. Sen är det klart 

att de som väljer t.ex. en idrottslig profil vill gå i samma klass som 

kompisarna som har samma intressen. (Tjänsteman 1) 

 

Ett annat mönster är att frånvalsskolorna är skolor som ligger i stigma-

tiserade områden. Trots att de i sig är väldigt bra skolor har de svårt 

att attrahera elever från andra områden eftersom skolan och området 

dras med ett dåligt rykte.  Det är vidare svårt för en skola att bryta den 

trenden trots att de satsar på olika profiler eftersom det tar många år 

att ändra och bygga upp ett nytt rykte. Huvudorsaken ses i föräldrar-

nas sökande efter en skola som kan skapa en lugn och trygg miljö där 

eleven kan få bra betyg och där dessa skolor inte anses kunna tillfreds-

ställa det behovet.  Ett nytt fenomen är att en del föräldrar ringer till 

förvaltningen och frågar om skolor och vilket skolområde de hamnar i 

om de skulle flytta. Det gäller främst personer som har tänkt sig att 

flytta in till Örebro utifrån men också personer som ska byta lägenhet 

eller köpa en villa (Tjänsteman 2).  

 

För tjänstemännens del innebär skolvalet att det blir svårare att förutse 

hur många elever som egentligen kommer att gå i en specifik skola. 

När det gäller skolor med ett högt söktryck tar urvalsprocessen ganska 

lång tid, och om skolorna sedan har intervjuer eller inträdesprov tar 

det ännu längre tid. Om det är dubbelt så många sökande som det 

finns platser innebär det att kommunen efter skolans urvalsprocess 

måste försöka tillgodose dessa elevers andra- och tredjehandsval av 

skola.  
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Det handlar om att man måste lägga fast en organisation för nästa 

läsår och det handlar inte bara om de skolor som tar emot elever. 

För några skolor vet vi inte förrän i mars hur det ser ut till nästa 

år, hur många som försvunnit till friskolor eller andra kommunala 

skolor. Så man kan säga att den här rörligheten gör att organisa-

tionsarbetet kan bli lite tajt. (Tjänsteman 1) 

 

Om en skola tappar många elever ett år så försvinner mycket pengar 

för skolorna i form av förlorad skolpeng. Skolan sitter då kvar med de 

lokaler man hyrt utan att kunna fylla upp dem. Det går inte att stänga 

ett eller ett par klassrum om man inte har tillräckligt med elever utan 

man måste i så fall lämna en hel byggnad eller i extremfall undersöka 

om man ska lägga ned skolan.  

 

I frågan om skolnedläggningar så är det politiskt svårt att lägga ned 

skolor. Eller som tjänsteman 1 uttrycker det: 

 

Det är en jäkligt känslig fråga det där.  Hur många föräldrar är det 

som säger att vi tycker det är helt ok att lägga ned vår skola, så 

funkar det inte. Men det är verkligen i politikernas medvetande för 

det finns ju en ekonomi också. Bara i runda tal så har vi räknat 

fram att om vi minskar kvadratmeterytan per elev med en kva-

dratmeter skulle man frigöra 8-10 miljoner per år till lärarresurser 

och det vet de ju om. (Tjänsteman 1) 

 

Vad gäller skolvalets påverkan på kvalitén i skolorna anser tjänsteman 

1 att den har påverkats negativt men är överlag positiv till valfrihetsre-

formen.  

I grunden borde den (valfriheten) vara positiv, den borde stimulera 

till konkurrens och konkurrensen borde göra att det blir bättre 

kvalité. Sen kan jag ju inte riktigt uppleva att det blir så faktiskt.  

Jag tycker ju att alla skolor skulle hålla en så pass god kvalité så 

att man skulle känna att man ville ha sina barn där. (Tjänsteman 

1) 
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Att den socioekonomiska och etniska segregationen mellan skolorna 

har ökat är ett faktum och en lösning vore enligt tjänsteman 1 att infö-

ra ett tvingande val, att alla elever måste välja en skola och inte auto-

matiskt bli placerade i den närmaste skolan om de inte skickar in en 

skolvalsblankett till kommunen. Då skulle man lättare kunna få argu-

ment för att kunna lägga ned de skolor som inte är populära. Samtidigt 

skulle man kunna ge elever ett busskort så de kan ta sig till den skola 

de har valt. Som det ser ut idag har bara eleven rätt till skolskjuts om 

den valda skolan ligger på samma avstånd från hemmet som elevens 

ursprungliga anvisningsskola. Det innebär att eleven antigen måste få 

skjuts eller att föräldrarna får bekosta ett busskort. Detta är enligt 

tjänsteman 1 en sållningsmekanism som gör att alla elever inte har 

samma möjligheter vad gäller val av skola. Men som det ser ut nu får 

det inte bli för mycket rörlighet, då blir det rent organisatoriskt ohåll-

bart om elevantalet på olika skolor skulle ändras radikalt år från år. 

Intaget styrs idag av att skolorna har ett maximalt antal platser till sitt 

förfogande och de kan inte ta in fler elever än de har platser för. 

 

Den rådande boendesegregationen påverkar också elevers val av skola. 

Örebro har enligt tjänsteman 1 nio bostadsområden där 71 % av alla 

elever med utländsk bakgrund bor. Det innebär att det finns en gro-

grund för den etniska segregationen i skolan. Tjänsteman 1 menar där-

för att det inte enbart är en skolpolitisk fråga utan även en större sam-

hällsfråga.  

 

Det handlar om samhällsplanering och det känns som om politi-

kerna inte riktigt orkar ta i den frågan. Hur vill vi att folk ska bo 

för att det ska bli ett fungerande samhälle? Politikerna är fortfa-

rande mer inriktade på vilka skolor vi kan lägga ned och hur de 

ska få de olika skolområdena att fungera. Egentligen handlar det 

om ett mycket större samhällsproblem än bara begränsat till sko-

lan och hur man ser på det här med var elever går och inte går 

tycker jag.  (Tjänsteman 1) 
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Om hur den framtida utvecklingen ter sig säger tjänsteman 1 att skill-

naderna mellan skolor och områden troligtvis kommer att växa så 

länge skolorna inte försöker tänka på ett nytt sätt och politikerna inte 

ser helhetsbilden. Även om skolor startar olika profiler för att försöka 

locka till sig elever är det svårt om skolan, och området skolan ligger i, 

dras med ett dåligt rykte. De kan ha moderna lokaler och idrottsprofi-

ler men det spelar ingen större roll när elever eller elevers föräldrar 

från andra områden ska välja skola. Tjänsteman 1 tror att de troligtvis 

kommer att välja bort en skola med dåligt rykte ändå.  

 

Det måste till ett nytänkande, man kan inte tvinga elever att gå i 

vissa skolor. Så länge vi har ett fritt skolval får man ju välja en an-

nan skola. Skolorna måste locka med någonting eller säga att det 

här är bra men man måste också kunna visa att det är bra och bry-

ta en negativ trend. (Tjänsteman 1) 

Den politiska majoritetens bild av skolan och skolvalet 
Följande avsnitt bygger på en intervju med en representant för den sty-

rande majoriteten i kommunen. Politiker 1 kom in i politiken i början 

av 2000-talet och började 2006 arbetet som kommunalråd och har an-

svar för barn- och utbildningsfrågor för den styrande borgerliga majo-

riteten i kommunen.  

 

Vad gäller den borgerliga majoriteten är målet att alla elever ska få den 

skola som bäst gynnar kunskapsutvecklingen för individen. Det ska ske 

genom tydliga mål men också genom att fostra goda samhällsmedbor-

gare.  Kommunalt sker det genom att majoriteten arbetar med olika 

kunskapsmål men också med värdegrundsmål. Politiker 1 poängterar 

värdegrundsmålen. 

 

Innan 1950-talet hade vi ju i Sverige en ganska konfessionellt styrd 

skola utifrån svenska kyrkans roll. Men nu har vi en mångkulturell 

skola som är ickekonfessionell och det är i det spänningsfältet som 

man ska göra utbildning. Då är värderingar, värdegrunden och 

etiken väldigt avgörande för att hitta det gemensamma kittet i 
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samhället. Var och hur implementeras det och hur förverkligas det 

i skolan, i vardagen där eleverna är varje vecka. (Politiker 1) 

 

Här ger majoriteten, genom politiker 1, uttryck för den syn på likvär-

dighet som slog igenom i slutet av 1980-talet och i början av 1990-

talet, där individens perspektiv sätts i fokus. Men det finns också en 

vilja att fostra goda samhällsmedborgare genom att lyfta upp värde-

grundsmålen. Något som politiker 1 tycker har gått förlorat när kyr-

kan släppte greppet om skolsystemet och som man måste hitta tillbaka 

till.  

 

Generellt har synen på kunskap diskuterats väldigt lite inom program-

nämnden, det är främst diskussionen om de fristående skolorna och 

frågor kring betygssystemet som har lett till mest debatt med opposi-

tionen. Majoriteten är överlag positiv till etableringen av fristående 

skolor. Men de ska också ta ansvar för helheten vilket i praktiken be-

tyder att etableringen av fristående skolor inte är lika aktuell.  Det 

handlar istället om att eleverna ska få den bästa utbildningen och det 

spelar inte så stor roll om det är en kommunal eller fristående skola 

som levererar den utbildningen. Samtidigt har konkurrensen om ele-

verna hårdnat mellan skolorna. Det har gjort att en del kommunala 

skolor tappar elever och därför måste försöka anpassa sig. Det har en-

ligt majoriteten lett till att de kommunala skolorna har skapat olika 

profiler för att bli mer attraktiva och för att sticka ut ur mängden, vil-

ket ses som en bra utveckling. De fristående skolorna har drivit på ut-

vecklingen i de kommunala skolorna och de har infört nya synsätt och 

framförallt skapat en marknad för olika inriktningar och profiler. Men 

samtidigt som skolvalet och etableringen av fristående skolor innebär 

organisatoriska problem för kommunen så tycker politiker 1 att det är 

underordnat medborgarnas rätt till en bra utbildning. 

 

Man ska inte väga in sådana frågor som om det kommer att bli 

besvärligt för den kommunala byråkratin eller för politikerna, för 

det är klart det blir det. Vi måste ta beslut om att minska skolor-

nas organisation eller lägga ned skolor och det är bekymmersamt 
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utifrån vårt uppdrag, men för föräldrar och elever så är det inte re-

levant. De får en bra utbildning och de lyckas ju ganska väl i de 

fristående skolorna. (Politiker 1) 

 

För att ge de kommunala skolorna ökad frihetsgrad har intraprenad-

systemet införts. Politiker 1 tycker sig se att bland de ansökningar som 

har kommit in är det de redan lyckosamma kommunala skolorna som 

är i majoritet. Dessa skolor tycker ofta att den kommunala byråkratin 

har varit ett hinder och bromsat deras utveckling, vilket gör att de vill 

arbeta på intraprenad för att öka sin frihetsgrad. Det pågår en diskus-

sion inom de styrande partierna hur många av kommunens skolor som 

ska kunna läggas ut på intraprenad.  

 

Majoriteten har försökt att förstärka de incitament som finns för att få 

ett ökat antal skolval. Det sker främst genom att utöka informationen 

och göra den tydligare så att alla elever förstår hur man väljer en an-

nan skola än anvisningsskolan. Här ser politiker 1 att det finns en 

splittring inom de styrande partierna, där Moderaterna vill gå längst. 

Politiker 1 anser också att föräldrarna har olika förutsättningar för att 

göra ett val.   

 

Moderaterna vill dra det längst mot ett helt fritt skolval medan de 

andra partierna inte vill ha det helt fritt. För vad är ett helt fritt 

skolval, det är nästan omöjligt att genomföra. Man måste säga att 

alla elever har rätt att välja i mån av plats, den bisatsen måste man 

ha med. Det vi vill göra är att förstärka att alla ska känna till att 

man kan göra ett val. För de (Moderaterna, min anm.) skiljer sig 

väldigt mycket från det sociala perspektivet. Du har föräldrar, väl-

utbildade och medvetna föräldrar och föräldrar som finns i den 

andra polen som inte alls känner till det här med skolval. Det gäll-

er att vi ser till att alla har samma förutsättningar. (Politiker 1) 

 

Politiker 1 anser att det finns en del skillnader vad gäller kommunens 

skolor där en del skolor som ligger i utsatta områden tappar elever och 

har svårt att nå upp till de uppsatta kunskapsmålen. För att lyckas tror 
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utifrån vårt uppdrag, men för föräldrar och elever så är det inte re-

levant. De får en bra utbildning och de lyckas ju ganska väl i de 

fristående skolorna. (Politiker 1) 
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politiker 1 att skolledningen måste tänka på ett nytt sätt och utveckla 

sina skolor, det finns inget utrymme för ökade resurser till dessa sko-

lor. Politiker 1 anser att det inte finns något samband mellan ökade re-

surser och ett bättre kunskapsresultat. Det handlar istället om lärarnas 

kompetens att engagera eleverna så att de når upp till kunskapskraven. 

Skolvalen som görs i kommunen leder enligt politiker 1 till ökade 

skillnader mellan skolorna. Men att det finns frånvalsskolor beror till 

stor del på att dessa skolor inte klarar av att leverera en bra utbildning 

och att elever därför väljer att gå på andra skolor.  

 

Ett exempel, skola XX som är en frånvalsskola där många elever 

har valt bort den skolan av lite olika skäl. Men man kan nog ana-

lysera att det är för att man tycker att skolan inte fungerar bra. Då 

kan man säga att det aktiva skolvalet är mer ett frånval än ett till-

val, kanske om skolan hade haft en bättre verksamhet så kanske 

de hade varit kvar. (Politiker 1) 

 

Att elever väljer en annan skola beror enligt politiker 1 främst på att 

vissa skolor är dåliga på att kommunicera till föräldrarna vad de är bra 

på, vad de har lyckats med och hur de arbetar, något som de fristående 

skolorna är bra på. Några fristående skolor har t.ex. ett obligatoriskt 

hembesök vid första utvecklingssamtalet.  De har en tydlig plan att de 

vill bedöma och förbättra föräldrarnas medverkan genom att möta ele-

ver och föräldrar i hemmamiljön. Det gör att man från skolans sida 

tydligt visar vad som är viktigt och etablerar en kontakt med föräld-

rarna.   

 

Skolvalen mellan skolor kommer i framtiden att öka och det är något 

som majoriteten också önskar eftersom de tycker att det är viktigt att 

så många som möjligt gör ett aktivt val av skola. De ökade valen och 

den naturliga demografiska utvecklingen, med ett minskat antal elever 

i grundskolan samt ytterligare etableringar av fristående skolor, kom-

mer att innebära att man är tvungen att lägga ned ett antal kommunala 

skolor inom de närmsta åren.  Politiker 1 vill också se en ökad centra-

lisering i den meningen att fler skolor slås ihop till en central enhet. 
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Det optimala elevantalet för en skola organisatoriskt, pedagogiskt och 

kvalitetsmässigt är enligt politiker 1 omkring 300 elever.   

 

I framtiden tror politiker 1 att de socioekonomiska och etniska skill-

naderna mellan skolorna kommer att öka. 

 

Man skulle kunna vara optimist och lita till sin politik eller reger-

ingens politik att den skulle få genomslag i och med att jag arbetar 

för den. Men om jag skulle våga mig på lite spekulation eller så 

kan det ju också vara att ge upp lite.  Det finns ju en tendens inom 

samhällsutvecklingen att klyftorna ändå ökar mellan de välutbil-

dade, etablerade som tar för sig och har resurser(…) så jag kan 

nog vara lite pessimistisk men det är politikernas ansvar att utjäm-

na skillnaderna eller förutsättningarna men vi har inget bra svar på 

hur, även om man kan säga att utbildning och skola är viktigt. Det 

finns inget politiskt parti som ännu har ett riktigt bra svar på hur 

man bryter utanförskapet. (Politiker 1) 

 

I Örebro vill politiker 1 utforma skolpolitiken så att skolorna involve-

rar föräldrarna mer i elevernas skolgång. Om man kan göra det så kan 

man också öka elevernas kunskapsutveckling, och genom att involvera 

föräldrarna och när föräldrar, elever och personal på en skola arbetar 

mot samma mål ökar också uppfyllnadsgraden av värdegrundsmålen. 

Politiker 1 vill även att skolorna ska tänka igenom och arbeta med sin 

pedagogiska profil. Det finns ett missnöje med att skolorna skapar po-

pulära profiler istället för att arbeta med sin pedagogik. Först när sko-

lorna har en tydlig verksamhetsidé och pedagogisk idé kan elever och 

föräldrar göra ett skolval som baseras på riktiga grunder. Det gäller för 

skolorna att föra ut dessa idéer och kommunicera dem till föräldrarna 

istället för att locka med olika profiler. Skolan ska också vara en del i 

samhället, dvs. skolan och utbildningen ska finnas mer i samhället än 

samhället ska finnas i skolan. Det handlar konkret om att utforma un-

dervisningen så att elever känner sig stimulerade och får lust att lära 

sig saker. Att skolan ska möta samhället och applicera olika samhälls-

problem i sin undervisning, möta småföretagare och universitet osv. är 



243

242   
 

politiker 1 att skolledningen måste tänka på ett nytt sätt och utveckla 

sina skolor, det finns inget utrymme för ökade resurser till dessa sko-

lor. Politiker 1 anser att det inte finns något samband mellan ökade re-

surser och ett bättre kunskapsresultat. Det handlar istället om lärarnas 

kompetens att engagera eleverna så att de når upp till kunskapskraven. 

Skolvalen som görs i kommunen leder enligt politiker 1 till ökade 

skillnader mellan skolorna. Men att det finns frånvalsskolor beror till 

stor del på att dessa skolor inte klarar av att leverera en bra utbildning 

och att elever därför väljer att gå på andra skolor.  

 

Ett exempel, skola XX som är en frånvalsskola där många elever 

har valt bort den skolan av lite olika skäl. Men man kan nog ana-

lysera att det är för att man tycker att skolan inte fungerar bra. Då 

kan man säga att det aktiva skolvalet är mer ett frånval än ett till-

val, kanske om skolan hade haft en bättre verksamhet så kanske 

de hade varit kvar. (Politiker 1) 

 

Att elever väljer en annan skola beror enligt politiker 1 främst på att 

vissa skolor är dåliga på att kommunicera till föräldrarna vad de är bra 

på, vad de har lyckats med och hur de arbetar, något som de fristående 

skolorna är bra på. Några fristående skolor har t.ex. ett obligatoriskt 

hembesök vid första utvecklingssamtalet.  De har en tydlig plan att de 

vill bedöma och förbättra föräldrarnas medverkan genom att möta ele-

ver och föräldrar i hemmamiljön. Det gör att man från skolans sida 

tydligt visar vad som är viktigt och etablerar en kontakt med föräld-

rarna.   

 

Skolvalen mellan skolor kommer i framtiden att öka och det är något 

som majoriteten också önskar eftersom de tycker att det är viktigt att 

så många som möjligt gör ett aktivt val av skola. De ökade valen och 

den naturliga demografiska utvecklingen, med ett minskat antal elever 

i grundskolan samt ytterligare etableringar av fristående skolor, kom-

mer att innebära att man är tvungen att lägga ned ett antal kommunala 

skolor inom de närmsta åren.  Politiker 1 vill också se en ökad centra-

lisering i den meningen att fler skolor slås ihop till en central enhet. 

 243
 

Det optimala elevantalet för en skola organisatoriskt, pedagogiskt och 

kvalitetsmässigt är enligt politiker 1 omkring 300 elever.   

 

I framtiden tror politiker 1 att de socioekonomiska och etniska skill-

naderna mellan skolorna kommer att öka. 

 

Man skulle kunna vara optimist och lita till sin politik eller reger-

ingens politik att den skulle få genomslag i och med att jag arbetar 

för den. Men om jag skulle våga mig på lite spekulation eller så 

kan det ju också vara att ge upp lite.  Det finns ju en tendens inom 

samhällsutvecklingen att klyftorna ändå ökar mellan de välutbil-

dade, etablerade som tar för sig och har resurser(…) så jag kan 

nog vara lite pessimistisk men det är politikernas ansvar att utjäm-

na skillnaderna eller förutsättningarna men vi har inget bra svar på 

hur, även om man kan säga att utbildning och skola är viktigt. Det 

finns inget politiskt parti som ännu har ett riktigt bra svar på hur 

man bryter utanförskapet. (Politiker 1) 

 

I Örebro vill politiker 1 utforma skolpolitiken så att skolorna involve-

rar föräldrarna mer i elevernas skolgång. Om man kan göra det så kan 

man också öka elevernas kunskapsutveckling, och genom att involvera 

föräldrarna och när föräldrar, elever och personal på en skola arbetar 

mot samma mål ökar också uppfyllnadsgraden av värdegrundsmålen. 

Politiker 1 vill även att skolorna ska tänka igenom och arbeta med sin 

pedagogiska profil. Det finns ett missnöje med att skolorna skapar po-

pulära profiler istället för att arbeta med sin pedagogik. Först när sko-

lorna har en tydlig verksamhetsidé och pedagogisk idé kan elever och 

föräldrar göra ett skolval som baseras på riktiga grunder. Det gäller för 

skolorna att föra ut dessa idéer och kommunicera dem till föräldrarna 

istället för att locka med olika profiler. Skolan ska också vara en del i 

samhället, dvs. skolan och utbildningen ska finnas mer i samhället än 

samhället ska finnas i skolan. Det handlar konkret om att utforma un-

dervisningen så att elever känner sig stimulerade och får lust att lära 

sig saker. Att skolan ska möta samhället och applicera olika samhälls-

problem i sin undervisning, möta småföretagare och universitet osv. är 



244

244   
 

enligt politiker 1 en viktig ingrediens för att skapa en bra skola. Majo-

riteten efterlyser också en samsyn vad gäller utformningen av skolan 

och skolpolitiken både på central nivå och i kommunen. 

 

Jag gillar inte riktigt att finnas i det retoriska spänningsfältet mel-

lan flumskola och kunskapsskola.  Det där är mycket snack va(…) 

ytterst hoppas jag att vi hittar en bred enighet. Nu hoppas jag ju 

inte att det kommer en ny regering men om det mot förmodan 

skulle bli så hoppas jag att de inte gör en återställare av skolpoliti-

ken. Så det jag skulle önska både lokalt och på riksnivå är en stor 

samsyn så långt som möjligt och då är det väl upp till båda parter 

att samverka med varandra. ( Politiker 1) 

Den politiska oppositionens bild av skolan och skolvalet 
Avsnittet bygger på en intervju med politiker 2 som har arbetat inom 

kommunen sedan slutet av 1990-talet och har varit kommunalråd se-

dan 2006. Oppositionen har efter att ha förlorat valet 2006 börjat ar-

beta med att profilera sig på skolområdet.  De anser att det främst var 

arbetsmarknadspolitiken och skolpolitiken som gjorde att de förlorade 

valet både nationellt och i kommunen. Därför arbetar de med att ut-

veckla en ny skolpolitik. Men förslaget som lades av partiet nationellt 

uppfattar politiker 2 nästan som en kopia av det borgerliga förslaget. 

 

När socialdemokraternas centrala skolförslag kom så kunde jag ju 

känna att det egentligen bara är en kopiering av Björklunds poli-

tik. (Politiker 2) 

 

Det finns en tydlig skiljelinje mellan två falanger centralt inom opposi-

tionen om hur man ska se på den framtida skolan, där en grupp föror-

dar snabba och enkla åtgärder för att vara så tydliga mot medborgarna 

som möjligt, medan den andra gruppen istället vill komma bort från de 

enkla lösningarna och vill ta tillbaka synen på skolan och utbildning 

och arbeta med att långsiktigt utforma en annan typ av utbildningssy-

stem som tar hänsyn till andra värden än bara måluppfyllelse, tydliga 

betyg och ordning och reda.   
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Men kommunalt är oppositionen i stort sett överens och driver en 

gemensam linje. Det ska vara en skola där lärandet sätts i fokus och 

som ger elever möjlighet att förverkliga sina livsprojekt.   

 

I programnämnden har det enligt politiker 2 egentligen förts väldigt 

lite politik. Det beror dels på att majoriteten har varit ovan att styra, 

dels på att man har tvingats lägga ned skolor, något som tar en väldig 

tid och kräver fokusering. De partipolitiska frågorna har därför ham-

nat i bakgrunden.  

 

Om man tittar i programnämnden så tycker jag att det har förts 

väldigt lite politik, förvånansvärt lite politik måste jag säga. Vi har 

haft en majoritet som är ovana att faktiskt gå in och vara styrande, 

att ha ansvaret.  När de väl kom in så skulle de börja med att läg-

ga ned skolor och då var det det som fick ta tid. (Politiker 2)  

 

Vad gäller fristående skolor har de enligt politiker 2 haft en generösare 

resurstilldelning än de kommunala skolorna, vilket beror på att kom-

munen inte har hunnit justera efter elevförändringar. De fristående 

skolorna har också kunnat anpassa sin organisation efter elevföränd-

ringar på ett annat sätt än de kommunala skolorna.  

 

De fristående skolorna kan ju säga att nu tar vi in 130 elever så det 

blir en bra klassindelning. De kan också optimera sina ekonomiska 

resurser på ett sätt som de kommunala skolorna inte kan genom 

att de kan välja vilka elever som kommer in. Det säger de själva 

med. Det är klart att om ni (kommunen förf. anm.) inte har ett re-

surstilldelningssystem som tar hänsyn till elever som behöver extra 

stöd så har vi ju inget incitament att ta in dessa elever. (Politiker 2) 

 

Den inställningen beror främst på att de fristående skolorna har ett 

vinstkrav på sig. De fristående skolorna har enligt politiker 2 påverkat 

de kommunala skolorna på så sätt att de förlorar en del elever. Kom-

binerat med den demografiska utvecklingen, där det totala antalet ele-
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ver minskar, gör det att vissa kommunala skolor får svårt att fylla sina 

platser. De kommunala skolorna kan inte göra några snabba omställ-

ningar vad gäller lokaler, lärarresurser etc. vid förändrat elevintag. 

Därför dras en del skolor med ett underskott. Samtidigt som politiker 

2 ser att alltfler elever utnyttjar sitt fria skolval har kommunen svårt 

att lägga ned skolor som kontinuerligt tappar elever, dvs. frånvalssko-

lor. 

 

Samtidigt som det är många som väljer en fristående skola så 

känns det ändå inte som förtroendevald politiker att medborgarna 

säger att vi har mandat att ändå göra de förändringar i organisa-

tionen som behövs. För varje gång vi pratar om skolnedläggning 

eller att flytta en skola så blir det väldigt upprörda känslor. (Poli-

tiker 2) 

 

Den borgerliga majoriteten, som förut har tyckt att det ska råda fri 

konkurrens och röstade för etableringar av fristående skolor, har enligt 

politiker 2 blivit mer försiktig sedan man kom till makten. I kommu-

nen finns det i nuläget inte så mycket plats för nya fristående skolor. 

Men det råder ändå ett visst samförstånd med majoriteten att man ska 

ta hänsyn till andra värden än popularitet vid diskussioner om skol-

nedläggningar. Det handlar om skolans värde för det omgivande om-

rådet, rörelsen av vuxna i området på dagtid och attraktivitet för in-

flyttning av barnfamiljer.   

 

Politiker 2 känner en frustration över skolutvecklingen eftersom skol-

valssystemet innebär att de populära skolorna tenderar att inte utveck-

las pedagogiskt eftersom de är nöjda med sitt koncept. Det finns också 

en risk att föräldrar genom skolvalen gynnar de skolor som har en lik-

nande pedagogik och inriktning som de själva känner igen från sin 

egen skolgång. Politiker 2 menar att det ibland hindrar skolutveckling-

en. Men samtidigt tycker politiker 2 att de fristående skolorna har bi-

dragit till en utveckling då de kommunala skolorna har varit tvungna 

tänka igenom sin verksamhet för att kunna stå sig i konkurrensen om 

eleverna.  Men ibland ser politiker 2 att det har blivit lite för enkla lös-
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ningar då skolorna startar olika profiler istället för att utveckla det inre 

pedagogiska arbetet. Men några skolor har lyckats med att stärka det 

pedagogiska arbetet och därigenom också blivit mer attraktiva för ele-

verna.  

 

I ett led att förbättra klimatet för de kommunala skolorna och ge dem 

en högre frihetsgrad har kommunen startat en intraprenadverksamhet. 

Skolor kan ansöka om att få bli intraprenadskolor och det är en del 

som har gjort det. Idén att en del skolor kan få en ökad frihetsgrad är 

enligt politiker 2 positiv men det är främst en kategori skolor som an-

söker att få läggas ut på intraprenad. 

 

Om vi tittar på skolorna är det tillvalsskolor som ansöker om in-

traprenad(…) vad händer när bara våra attraktiva tillvalsskolor 

blir intraprenad. Kommunen sitter kvar med skolor på landsbyg-

den som vi är skyldiga att ha eller skolor i våra stora stadsdelar. Vi 

har ingen möjlighet att omfördela resurser som vi har haft tidigare 

därför att de försvinner ur budgeten. Det är därför viktigt att be-

stämma hur stor del av skolorna som kan läggas ut. (Politiker 2) 

 

Politiker 2 vet inte om de kommer att nå en överenskommelse med ma-

joriteten om riktlinjer eftersom det råder delade meningar om man ska 

ha någon gräns för antalet intraprenader eller inte.  Vad gäller skolval 

så ser politiker 2 att antalet val ökar och att det är fler elever som väl-

jer en annan skola än sin anvisningsskola. Detta försvårar planeringen 

för kommunen men samtidigt är det den verklighet som kommunen 

arbetar i och den kommunala organisationen ska klara av att admini-

strera alla skolval.  

 

Enligt politiker 2 skulle en begränsning av skolvalen vara önskvärd 

men det är något som oppositionen inte tror är realistiskt. I dagens 

samhälle är det svårt styra eller anvisa elever till en särskild skola även 

om det skulle behövas för att komma tillrätta med den problematik 

som det fria skolvalet ger upphov till. 
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Jag är kluven till det här med skolval. Vi kommer aldrig någonsin 

att klara att ta bort skolornas profiler och skolvalen. Men samti-

digt så kan jag ju vara tveksam till om det är en bra utveckling. 

Samtidigt ser samhället annorlunda ut idag. Hela samhället har 

blivit mer individualiserat, det handlar om dina egna val så vi kan-

ske inte hade kunnat stoppa den här utvecklingen hur som helst. 

Men jag är inte säker på att den bara är bra. (Politiker 2) 

 

Det fria skolvalet anser politiker 2 leder till segregation mellan skolor-

na där elever från olika bakgrund inte kan mötas på ett naturligt sätt.  

En situation har växt fram där elever från olika områden väljer bort 

sin anvisningsskola till förmån för andra alternativ därför att anvis-

ningsskolan ligger i ett område med en annan social och etnisk karak-

tär.  Det beror enligt politiker 2 till viss del på att föräldrarna har en 

ganska dålig bild av det område som skolan de väljer bort ligger i.  

 

Det handlar om rädsla, man vill ju se sitt barn lyckas och då tror 

man att de gör det bättre om man sätter dem i en skola där det är 

lugnt, ordning och reda och där man vet vem de andra elevernas 

föräldrar är. Så till viss del handlar det rent ut sagt om att man 

inte vill att sina barn ska gå med en massa invandrare. (Politiker 2) 

 

Den stora utmaningen är enligt oppositionen att kunna hantera ett 

ökat antal skolval och samtidigt begränsa den segregationsprocess som 

skolvalet ger upphov till.  Men de är inte säkra på att klara av det var-

ken politiskt eller rent organisatoriskt. 

 

Jag är inte helt säker på att den kommunala organisationen fixar 

det helt och att vi klarar att hantera det politiskt. Jag är då rädd 

att det blir väldigt lätt att man skapar pengasystem där varje barn 

får en peng. Sedan ska man få röra sig fritt och köpa och ansvara 

för sin egen utbildning. Jag hoppas verkligen inte att det blir så 

men tyvärr så kan jag ibland känna och jag är rädd för att vi går 

mot en sådan utveckling. (Politiker 2) 

 

 249
 

                                                     

Enligt politiker 2 innebär det ökade antalet skolval troligtvis att man 

måste lägga ned fler skolor i framtiden, men frågan är om man kom-

mer att orka med det rent politiskt.  När antalet skolval ökar måste 

den kommunala organisationen anpassa sig men det är något som kan 

liknas vid ett politiskt självmord.   

 

I Örebro vill oppositionen och politiker 2 gå tillbaka och börja prata 

om en skola för bildning.  Att skolan ska ge barn lust att lära sig saker 

och inte bara bygga på kontroll och disciplin. 

 

Samtidigt som vi säger att vi ska fostra kreativa ansvarstagande 

entreprenörer som ska lämna skolan så har vi ett helt annat skol-

system och kontrollsystem, som säger någonting annat. Jag hoppas 

att vi ska börja prata om lärande, inte bara kunskap, för kunskap 

är ett mycket snävare begrepp än lärande(…) Jag trodde att det 

skulle finnas en större samsyn mellan mig och politiker 1 därför 

jag har inte uppfattat politiker 1 som att ha den traditionellt bor-

gerliga synen på lärande och bildning. Men ibland vet jag inte, det 

är klart att politiker 1 har ett arbete att hålla ihop sin majoritet 

och ibland är det viktigare. (Politiker 2) 

Rektorernas bild av skolvalet 
Avsnittet bygger på intervjuer med tre rektorer på olika skolor i Öre-

bro. 34 Skolorna har olika förutsättningar och har påverkats olika av 

elevers val av skola.  

 

Skola 1 är en populär kommunal skola i centrum av staden. De har fler 

sökande till skolan än de har platser men så har det inte alltid varit. I 

mitten av nittiotalet hade skolan vikande elevantal och rektor 1 insåg 

att om de inte hittade på något radikalt så skulle skolan riskera att för-

svinna. Lösningen var att starta olika profiler för att locka till sig ele-

ver, vilket man också lyckades med. Skola 1 var bland de första sko-

lorna i Örebro som började profilera sig. De senaste åren har skola 1 

haft ungefär dubbelt så många sökande som de har plats för. Inom 

 
34 Hädanefter kommer jag att referera till skola 1, 2 och 3 och Rektor 1, 2 och 3. 
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34 Hädanefter kommer jag att referera till skola 1, 2 och 3 och Rektor 1, 2 och 3. 
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skolans upptagningsområde ligger ett resurssvagt hyreshusområ-

de.(Rektor 1) Skola 2 är en populär fristående skola i ett centralt läge 

med elever från hela Örebro. De har haft fler elever än de har idag men 

under de senaste åren har elevantalet stabiliserats och blivit relativt 

konstant.(Rektor2) Skola 3 ligger i ett av Örebros ytterområden och 

har ett sjunkande elevantal. Det sjunkande elevantalet började för ett 

antal år sedan när en attraktiv profil försvann från skola 3 till en an-

nan skola. Enligt rektor 3 försvann därmed också mycket av det goda 

ryktet som skolan hade. Samtidigt centrerades elevintaget till skolans 

närområde och de elever som kom utifrån försvann. Skola 3 ligger i ett 

resurssvagt område men i skolans upptagningsområde ingår även ett 

villaområde som skiljer sig både etniskt och socioekonomiskt från det 

övriga upptagningsområdet. (Rektor 3) 

Ett ökat antal skolval 
Det ökande antalet skolval har påverkat skolorna olika. Rektor 1 har 

tydligt märkt av att antalet skolval har ökat. 

 

Det här med skolval slår igenom mer och mer. Vi håller på att fylla 

nästa års platser och vi har fyllt de platser som finns. Så eleverna 

blir mer och mer medvetna om skolval och vilka möjligheter som 

finns. Till skillnad från friskolorna får vi inte ha ett kösystem läng-

re tillbaka än ett år och jag får ofta förfrågningar om elever som 

vill ställa sig i kö redan när de går i tvåan eller trean. (Rektor 1) 

 

Men det finns också en viss oro bland föräldrarna för att deras barn 

inte ska få plats på skolan. Rektor 1 har upplevt att denna oro ibland 

går över i ren desperation, där föräldrar på alla sätt försöker få in sitt 

barn på skolan.  

 

Jag sitter där jag sitter och hanterar skolvalen på en tillvalsskola, 

vilket gör att man ser saker som andra kanske inte märker. Ibland 

märker vi att elever skriver sig där man inte alls bor för att få före-

träde till skolan och söker skolor i lägre åldrar för att hänga med 

uppåt. Alla föräldrar som ringer är också ett problem, varför 
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kommer inte jag in och varför kom han in men inte jag osv. Det 

förekommer också rena mutor där föräldrar undrar vad de kan 

göra för skolan för att deras barn ska komma in. Varje vecka har 

jag någon som ringer, ibland fler, som pratar så att säga för varan. 

Eleverna är alltid studiemotiverade, lugna fina barn som aldrig har 

gjort något annat än att plugga i hela sitt liv, barn som inte finns. 

Men så beskriver föräldrarna sina barn för att sälja in dem, sådana 

samtal tar tid. (rektor 1) 

 

Skola 2 har en helt annan situation, skolan är beroende av att elever 

väljer till skolan och har än så länge ett stabilt intag av elever. Det 

ökande antalet fristående skolor och ökad konkurrens om elever har 

enligt rektor 2 inte märkbart påverkat skolan. Det som märks är dock 

att då antalet fristående skolor ökar så har kön till skolan minskat. De 

elever som söker till skolan ställer sig samtidigt i kö till andra skolor, 

därför tappar skola 2 en del elever till andra skolor som annars hade 

stått kvar i kön till skola 2. Därför har skolledningen i dagsläget lagt 

mer pengar på marknadsföring. Men skolan har fullt i alla årskurser så 

det innebär i dagsläget inga problem. Rektor 2 ser inte heller några 

problem vad gäller etableringen av friskolor och en ökad konkurrens 

om elever. Konkurrensen ses istället som en kraft som sporrar till för-

bättringar och förnyelse för att skolan ska kunna behålla sina kunder, 

dvs. eleverna.  

 

På skola 3 upplevs konkurrensen om elever som något som påverkar 

skolan negativt. Skola 3 försöker att skapa olika profiler för att attra-

hera elever och höja konkurrenskraften, men enligt rektor 3 har de än 

så länge inte lyckats.  

 

Egentligen spelar våra profiler inte så stor roll, det är inte någon 

som väljer vår skola för profilernas skull. Vi satsar mer på att pro-

filämnena ska vara roliga inte att de ska vara tävlingar, alla som 

vill ska få vara med(…) dessutom vad är skolans uppdrag? Någon-

stans känns det som om vi behöver vara med där, dvs. öka mål-

uppfyllelsen. (Rektor 3) 
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Det betydande frånvalet har enligt rektor 3 påverkat skolans ekonomi 

negativt. Skolan har tvingats säga upp lärare eftersom det helt enkelt 

inte finns tillräckligt med elever för att fylla alla klasser. Rektor 3 kän-

ner en viss oro för att de ska tvingas lägga ned högstadiedelen av sko-

lan. Samtidigt finns det enligt rektor 3 elever som kommer till skolan, 

det är elever som har valt olika friskolor men som sedan kommer till-

baka till sin anvisningsskola, i detta fall skola 3. Enligt rektor 3 är det 

elever som inte har klarat av tempot i friskolorna eller att föräldrarna 

har tyckt att det varit för lite undervisningstid. Det har för skolans del 

inneburit att det kommer till elever, vilket enligt rektor 3 är positivt 

men det skapar också en rörig situation och ställer högre krav på pe-

dagogerna eftersom elevgrupperna ständigt ändras. Att det än så länge 

bara har varit elever som vill komma till skolan underlättar situationen 

men det finns en viss oro för att detta ska vända. Enligt rektor 3 är det 

också en del elever som väljer till skola 3, problemet för skolan är att 

dessa elever kommer från andra resurssvaga områden. Det finns därför 

en oro för att skolan ska få ännu sämre rykte och att det i sin tur 

kommer att medföra att skolan påverkas negativt.   

 

Jag träffar alla familjer innan barnen börjar här, då kan de säga att 

det är för många Somalier i den förra skolan, vi vill komma till en 

mer blandad miljö eftersom barnen pratar somaliska hela tiden. Så 

de byter från sin skola till vår och jag tänker att vi kommer att 

vara i samma situation om några år om vi inte lyckas göra någon-

ting. De som är lite mer företagsamma, de som vill någonting an-

nat de kommer att vandra vidare om man inte kan stoppa det på 

något sätt. (Rektor 3) 

 

Att hela tiden försöka bevisa att skola 3 är en bra skola tycker rektor 3 

tär på krafterna, men anser samtidigt att man inte kan göra så mycket 

åt situationen som har uppstått. 
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Skulle det fria skolvalet inte ha funnits så skulle det vara en helt 

annan blandning på den här skolan och det hade varit bra för alla 

barn. Det är ju precis såhär som samhället ser ut och våra elever 

har ett otroligt försprång gentemot andra elever som har gått i mer 

segregerade eller bara svenska grupper. Men jag tänker att det inte 

går att dra en klocka tillbaka så man kan inte göra någonting åt 

det(…) Vi talar 23 språk på vår skola, jag tycker det är positivt 

men det är inte så jättemånga av föräldrarna som gör det. (Rektor 

3)  

 

Skolorna påverkas olika vad gäller skolvalen där skola 1 har en gynn-

sam situation, även skola 2 påverkas positivt av skolvalen. Det som är 

slående är den desperation som lyser igenom när föräldrar försöker 

påverka skolan för att deras barn ska få en plats. Det tyder på att valet 

av ”rätt” skola ingår som en viktig del i familjers utbildningsstrategier 

och också att valet av skola har blivit viktigare eftersom antalet val till 

skolorna ökar. Skola 2 som är beroende av att elever väljer till skolan 

har en annan syn på konkurrens. Rektor 2 välkomnar mer konkurrens, 

vilket leder till en bättre skolverksamhet. Eftersom elevantalet har varit 

relativt konstant under ett antal år så verkar inte heller skola 2 ha på-

verkats så mycket av skolvalen och den ökande konkurrensen mellan 

skolor. 

 

Skola 3 har däremot svårt att hävda sig eftersom skolans rykte sätter 

käppar i hjulet. Här finns en uppgivenhet vad gäller att skapa attrakti-

va profiler som inte ses som en väg att minska frånvalet. Istället kon-

centrerar man sig på att skapa en bättre måluppfyllelse. Trots att rek-

tor 3 tycker att skolan är en bra skola som väl speglar dagens samhälle 

så är det svårt att förmedla den bilden till föräldrar och elever. De ele-

ver som väljer till skolan delas upp i två olika kategorier, det är elever 

som kommer ”tillbaka” från de fristående skolorna och elever som ak-

tivt väljer skolan men som kommer från andra resurssvaga områden. 

Man kan dock tolka rektor 3 som om att dessa elever inte är ”rätt 

sorts” elever eftersom det finns en oro för att ryktet ska försämras yt-

terligare. Skola 3 upplever valfrihetens baksida där föräldrars utbild-
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ningsstrategier slår igenom i och med att skolan inte upplevs som en 

bra skola. De som trots allt har resurser att välja och som väljer skola 

3 har inte den bakgrund som skolan skulle vilja att de hade. De skolor 

som i högre grad kan locka till sig resurstarka elever med svensk bak-

grund får ett bra rykte, vilket innebär att skolorna blir uppdelade i ett 

A -och ett B-lag, där vissa skolor undviks och andra blir attraktiva, så 

attraktiva att man kan tänka sig att muta personal för att komma in.  

 

Elevsammansättning 
Skolornas elevsammansättning påverkas i hög grad av upptagningsom-

rådets karaktär. Skola 1 har ett resurssvagt område i sitt upptagnings-

område och skolvalet har därför inneburit att elever med utländsk 

bakgrund och en svagare socioekonomisk familjesituation får en ga-

ranterad plats i skolan samtidigt som det, genom skolval, finns ett in-

flöde av elever med svensk bakgrund och en starkare socioekonomisk 

familjesituation (Rektor 1).  

 

Vi är en ganska genomsnittlig skola med en jämn fördelning om 

du tänker dig utifrån andel svenskfödda i förhållande till invandra-

re, om du tänker dig socioekonomiskt och även könsmässigt. I och 

med att det i upptagningsområdet finns ett miljonprogramsområde 

med ganska hög andel invandrare med ganska låg utbildningsgrad 

samtidigt som vi genom skolvalet rekryterar många elever från 

högutbildade svenska hem. (Rektor 1) 

 

Med andra ord, elever med ett högre innehav av kulturellt och utbild-

ningsmässigt kapital kommer in utifrån. Man skulle därigenom kunna 

tänka sig att dessa elever har ett större mått spatialt kapital eftersom 

de kommer från andra skolors upptagningsområden. I skola 1 ger 

skolvalet därför upphov till en ökad blandning av elever. De elever 

som söker till skolan söker ofta en speciell profil. Men skolan har 

blandade klasser med både elever som har sökt en profil och de som 

inte har det, därför blir klasserna enligt rektor 1 blandade. Rektor 1 är 

dock bekymrad över vad som sker på andra skolor. 
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Baksidan är ju vad som händer på andra skolor, det är ju det som 

är baksidan av skolvalen. Men här har det inte haft någon effekt, 

möjligen mer blandning, det kan man väl säga. (Rektor 1) 

Eftersom skola 1 har en gynnsam situation så har ekonomin stärkts, 

men rektor 1 ser att skolvalet har en stor inverkan på skolors ekonomi. 

 

Marginaleffekten är oerhörd, om man tappar en elev eller får en 

elev blir det en oerhörd effekt. Får du en ny elev är det ingen kost-

nad alls bara intäkter, men tappar du en elev då har du tappat runt 

70 000 kr rakt av. Det är inte mycket man kan göra åt det men det 

är en solklar effekt av skolvalet. (Rektor 1) 

 

Det innebär att skolorna blir mer ekonomiskt sårbara, ett år kan en 

skola ha en bra ekonomi för att nästa år tvingas säga upp personal 

(Rektor 1). 

 

I skola 2 har skolvalet lett till att flera av skolans elever med utländsk 

bakgrund valt bort skolan till förmån för de muslimska friskolor som 

finns i kommunen. Trots detta tycker rektor 2 att skolan har en bra 

blandning av elever, där ca 25 % av skolans elever har utländsk bak-

grund.   

 

I Örebro skulle jag påstå att vi representerar ungefär staden som 

helhet. Vi har elever från landsbygden, från centrala stan och de 

flesta ytterområden. Vi har elever från alla möjliga olika länder 

och kulturer, elever som har invandrade föräldrar men också ele-

ver som har invandrat och som inte har bott i Sverige så länge. 

(Rektor 2) 

 

Rektor 2 upplever också att elever från ytterområdena i högre grad sö-

ker sig till skolan. Det är elever som enligt rektor 2 traditionellt inte 

har sökt sig till fristående skolor. Det kan tyda på att föräldrar och 

elever som tidigare inte har utnyttjat skolvalet så smått börjar göra det. 

Skola 2 har inte påverkats ekonomiskt eftersom de har kö till de plat-
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ser som finns. Däremot har skolan tvingats lägga mer pengar på att 

försöka rekrytera fler elever, men det är enligt rektor 2 inget direkt 

problem för skolan i nuläget. 

 

Skola 3 har ett delat upptagningsområde, vilket har inneburit att elev-

sammansättningen blivit alltmer homogen. Av de elever som har valt 

skola 3 är det dock få som lämnar skolan när de väl har börjat. Det 

stora frånvalet sker enligt rektor 3 istället i första klass där elever från 

det socioekonomiskt starka och etniskt svenska villaområdet väljer en 

annan lågstadieskola som ligger i närheten i ett mer resursstarkt områ-

de. Sedan väljer dessa elever en annan skola i 4:e klass, de kommer 

alltså aldrig till skola 3. 

 

I nian har vi ungefär 50 % av eleverna med svenska som moders-

mål och hälften har inte det. Men tittar vi i förskoleklassen så är 

det 85-90% som inte har svenska som sitt modersmål. Så det är en 

tydlig trend att svenska familjer väljer bort skola 3. (Rektor 3)  

 

Även om det finns elever som väljer till skola 3 så är det elever med ut-

ländsk bakgrund och de har också en svagare socioekonomisk familje-

bakgrund än de elever som bor i villaområdet. Frånvalet har påverkat 

skolans ekonomi och skolan har svårt att fylla sina platser, därför kan 

skolan vara tvungen att säga upp ett antal lärare. Det finns också en 

oro för att skolan ska tvingas lägga ned hela högstadiedelen eftersom 

det inte finns tillräckligt med elever. 

 

Att lägga ned känns jättetråkigt, men det är ett val som politikerna 

också måste ta ansvar för. Skola 3 är en skola där det har blivit en 

förtätning av elever som behöver särskilt stöd, på ett sätt kan jag 

känna, lite uppgivet såhär, att det är väldigt praktiskt för kommu-

nen att ha skola 3 och en del andra skolor. Det skulle bli problem 

om skolorna läggs ned eftersom alla dessa med behov av stöd skul-

le tas emot av andra skolor, det är inte den sortens elever som sugs 

upp av friskolor (Rektor 3). 
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Här kan man tydligt se skolornas olika förutsättningar, där skola 1 har 

en viss karaktär på sitt upptagningsområde där elever med utländsk 

bakgrund och en svagare socioekonomisk situation är garanterade en 

plats på skolan, genom att de bor inom upptagningsområdet. Eftersom 

skolan är populär så har den också ett betydande antal tillval, val som 

till stor del utnyttjas av elever med ett större innehav av spatialt kapi-

tal, vilket leder till en ökad blandning av elever. Skola 2 har en speciell 

situation eftersom de inte har något direkt upptagningsområde och 

därför tar in elever från hela kommunen. Intressant är dock att de upp-

lever ett ökat söktryck från elever som kommer från socioekonomiskt 

svagare områden. Men rektor 2 kan inte säga hur många elever det rör 

sig om, det var mer en känsla, så det är svårt att se hur stor denna rö-

relse är och om den kommer att fortsätta. Skola 3 har dock ett bety-

dande problem med ett delat upptagningsområde där elever från villa-

området tidigt väljer en annan skola. Det finns dock ett inflöde av ele-

ver till skola 3, men enligt rektor 3 så innebär det istället att skolan 

riskerar att försämra sitt rykte. Oron handlar om att mista de resurs-

starka eleverna som har förmågan att välja andra skolor. Skolvalen har 

också en stor påverkan på skolornas ekonomi och organisation, där 

skola 1 och 2 har fyllt sina platser och därför kan satsa och utveckla 

verksamheten medan skola 3 kan tvingas att avveckla delar av skolan.  

 

Varför välja 
Att skola 1 är så pass populär beror enligt rektor 1 på attraktiva profi-

ler, skolans positiva rykte bland elever och föräldrar och det centrala 

läget i ett neutralt område. Om skolan skulle ha varit placerad i ett re-

surssvagt område tror rektor 1 att elevsammansättningen och skolans 

popularitet skulle ha sett helt annorlunda ut. Vad gäller profilerna så 

utvärderas de ständigt och om de inte håller måttet så läggs de ned och 

andra startas. Ambitionen är att successivt ändra inriktning på profi-

lerna så att de kommer att gälla det ordinarie ämnesutbudet som t.ex. 

engelska eller matematik. Rektor 1 tror att det är så framtiden kommer 

att utvecklas, där sportprofiler etc. gradvis kommer att försvinna till 
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förmån för andra mer ämnesbundna profiler. Men det är inget som 

kommer att ske i en handvändning utan det är ett arbete som bara har 

påbörjats.  

 

De elever som väljer till skola 2 har enligt rektor 2 olika anledningar 

till sina val. Dels finns det de som väljer skolan eftersom de är miss-

nöjda med den skola som de har blivit tilldelade. Men en hel del elever 

har valt någon av de populära kommunala skolorna men inte kommit 

in så de väljer skola 2 som andrahandsalternativ. En del tycker också 

skolans profilering låter intressant, här spelar enligt rektor 2 skolans 

rykte en stor roll, där många elever söker sig till skolan för att de har 

en speciell uttalad syn på lärande och uppförande.  

 

Enligt rektor 3 så är det skolans dåliga rykte som är det avgörande när 

elever väljer bort skolan.  

 

Det handlar inte om profilerna, det handlar om andra saker. Det 

är skolans rykte, det tar väldigt lång tid att bygga upp ett gott ryk-

te och väldigt snabbt att rasera det. När jag träffar föräldrar säger 

jag, kom hit, kom gå i korridorerna, känn, för det är en bra skola, 

det är väldigt lite som händer. Men det finns en rädsla att det ska 

vara stökigt och bråkigt och man vill inte att barnen ska gå här. 

(Rektor 3) 

 

Rektor 3 tror att skolans placering i ett resurssvagt område har en stor 

betydelse för hur föräldrar uppfattar skolan. Om skolan istället skulle 

ligga närmare centrum tror rektor 3 att elevsammansättningen skulle 

se annorlunda ut och att skolan inte skulle vara en frånvalsskola. 

 

Rektorerna ger uttryck för att skolans rykte är den enskilt största or-

saken till en skolas popularitet. Har man lyckats att skapa ett bra rykte 

så kommer eleverna till skolan. Samtidigt spelar den geografiska pla-

ceringen en stor roll. Om skolan ligger nära centrum i ett område som 

uppfattas som neutralt, dvs. uppfattas som ett bra område anses skolan 

också vara bra.     
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Lösningar 
Rektor 1 tror att politikerna inte förstår vad som håller på att hända 

med Örebros skolor, där elever med utländsk bakgrund koncentreras 

till vissa skolor, vilket innebär en ökad etnisk och socioekonomisk seg-

regation.  

 

Det finns skolor i kommunen där hälften av eleverna inte kommer 

in på gymnasiet, inte har godkänt i engelska, svenska och mat-

te(…)Jämför man med medelstora städer i Sverige så finns inga 

skolor som har motsvarande låg andel svenska elever som i dessa 

skolor. Det finns heller inga skolor i Sverige där hälften av elever-

na inte når målen. Segregationen är oerhört stor i Örebro, det 

finns ingen motsvarighet. Det här tror jag inte politikerna förstår, 

man ser häpnadsväckande uttalanden om detta(…) oroande nog 

finns det en tendens att mer och mer fokusera på elevernas betyg, 

mer och mer en fråga om vilka faktiska betyg eleverna har och har 

de inte de betyg man kan förvänta sig så har det ingenting att göra 

med elevens bakgrund utan det är skolan eller lärarna, då missar 

man en viktig poäng. Det har politikerna svårt att förstå.(Rektor 

1) 

 

Rektor 1 menar att man antagligen gör ett bättre jobb i en svenskgles 

skola än i andra skolor om man tar hänsyn till elevernas bakgrund, 

men det syns aldrig i betygsstatistiken. Om denna process fortgår tror 

rektor 1 att Örebros skolor snart kommer att bli helt segregerade från 

varandra. Lösningen, enligt rektor 1, skulle kunna vara att lägga ned 

de högstadieskolor som ligger i svenskglesa områden. Om skolorna 

istället skulle ligga i ett mer neutralt område skulle de slippa att för-

knippas med den negativa bild som finns av dessa områden.  

 

Det olyckliga är att man jobbar i motsatt riktning, när man har 

konstaterat att det finns segregation så har man tänkt tvärtom och 

satsat på dessa skolor och ta bort skolor av vår typ, i all välme-

ning. Men effekterna blir motsatta, det blir inte fler svenska elever 

i dessa skolor utan svenska elever som har dessa skolor som anvis-

ningsskola väljer andra skolor. Vackert tänkt men effekterna blir 
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inte det som man hoppas på, utan segregationen ökar. Jag brukar 

säga att man inte kan styra efterfrågan, det är ju svårt att göra nu 

när det har släppts loss på det här sättet, men man kan styra utbu-

det, men den möjligheten har man inte tagit. (Rektor 1) 

 

Det finns en skillnad i hur olika skolor agerar i fråga om skolvalet. 

Skola 1 var tidigt ute och profilerade sig men andra kommunala skolor 

har enligt rektor 1 inte vaknat, utan de tror att eleverna kommer till 

dem enbart eftersom de är en skola. Med andra ord har dessa skolor 

enligt rektor 1 inget speciellt att erbjuda eleverna, inget som upplevs 

som ett mervärde. Rektor 1 förordar att alla skolor skulle ha ett bud-

getansvar och kunna, genom intraprenad, ta med sig ekonomiska över-

skott och underskott, då skulle det bli viktigare att kunna locka till sig 

fler elever och ge incitament till olika satsningar. Så ytterligare en lös-

ning på problemen skulle enligt Rektor 1 vara att skapa resultatenheter 

med större budgetansvar.  

 

Rektor 2 tycker att den kommunala organisationen kring fristående 

skolor har förbättrats avsevärt de senaste åren. Förut var det enligt 

rektor 2 en massa problem kring utbetalningar och storleken på skol-

pengen. Men under de senaste åren har kommunen blivit mycket bättre 

och insett att friskolorna är här för att stanna och någon som de måste 

samarbeta med, inte motarbeta. För att bryta den segregation som 

finns mellan olika skolor i kommunen ser rektor 2 att lösningen ligger i 

en omorganisation av de skolor som ligger i resurssvaga områden.  

 

Jag tror att man måste fundera på var man är någonstans, jo vi 

bor i Sverige. Hur ska en svensk skola se ut och utgå från det. I 

frånvalsskolorna har man koncentrerat sig på att anpassa skolan 

efter elevgruppen och deras liv runtomkring. Istället för att göra en 

skola till en skola har man gjort skolan efter eleverna. Det är ok 

med jackor, mössor, homie osv. man får in en helt annan kultur i 

skolan än vad som är svensk skolkultur. Kommer man då från ett 

upptagningsområde som inte har den kulturen blir man en främ-

ling. Vad är det vi strävar efter, ska vi lära eleverna saker eller ska 

vi bli goda vänner med dem som har det svårt hemma, en trasslig 
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bakgrund osv. Jag tror inte på att vara kompis med eleverna, jag 

tror på att skapa en ömsesidig respekt och ett gott förhållande där 

man respekterar varandra och lyssnar på varandra, men inte där 

man kallar varandra för polar´n och alla bestämmer lika mycket i 

klassrummet(…) Det är inte ungarnas fel att det blivit så, att skapa 

en skola med en förortskultur som arbetsbas, då tror jag att man 

har skjutit helt fel, då kommer man att tappa elever(…)Vi har ska-

pat många individer utan nationell tillhörighet som är halvspråki-

ga, man har inte sitt hemspråk och inte svenskan. Man måste titta 

på hur den svenska skolan ska se ut och utgå från det, sen ska man 

naturligtvis göra lokala anpassningar. (Rektor 2) 

 

Rektor 2 menar att både lärare och elever måste veta vad som gäller, 

vad som är tillåtet och vad som inte är det. Lärarna måste också ha en 

gemensam grund att stå på så de kan se till att reglerna återföljs, så det 

inte blir olika regler beroende på vilken lärare man har. Först då kan 

skolorna börja attrahera elever från andra delar av staden. Rektor 2 

tycker att vissa kommunala skolor har misslyckats med att skapa en 

bra skolmiljö och därigenom fått ett dåligt rykte. Elevers olika sociala 

förutsättningar spelar enligt rektor 2 ingen roll, det är organisationen 

som har för låga förväntningar på eleverna.  

 

Det handlar inte så fantastiskt mycket om vilka ungar man har 

utan hur man jobbar och vilka förväntningar man har på eleverna. 

Om man har en klass som är stökig och frågar de lärare som har 

den klassen om den är stökig eller inte så får man olika svar. Då 

får man ju sätta sig ned och fundera på om det är klassen som är 

stökig eller vad det är som gör att det inte fungerar för vissa. Jag 

tror det är likadant för skolor, är det elevsammansättningen som 

gör det eller är det faktiskt vilka förväntningar man har på elever-

na. Om man sätter ihop en grupp av elever så jobbar man nog un-

gefär med samma förutsättningar. Så för mig är det egalt vad jag 

får för elever, ta hit dem bara sen löser vi problemen utifrån hur 

man jobbar med just de eleverna, man får vara lite flexibel. (Rek-

tor 2) 
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Rektor 2 tycker också att det är de kommunala skolorna som är de 

mest segregerade skolorna i Örebro men att friskolorna oförtjänt får ta 

skulden genom att de sägs locka till sig studiemotiverade elever med en 

viss socioekonomisk och etnisk bakgrund. 

 

Att friskolorna segregerar, det irriterar ihjäl mig, det är den kom-

munala organisationen som segregerar. Kom till min skola och tit-

ta, där kan man se en skola där alla sorters elever finns, en bland-

ning som inte finns i vissa kommunala skolor. Segregation är nå-

gonting vi har skapat i det här samhället för länge länge sedan, 

rädslan för att ställa krav på folk skapar segregation. (Rektor 2) 

 

Rektor 3 tycker att politikerna har ställt upp för skola 3, skolan har 

fått en del utvecklingspengar och ökade resurser för att förbättra mål-

uppfyllelsen. Men rektor 3 ser det ökande antalet friskolor som den 

största anledningen till segregationen mellan skolor. Friskolorna suger 

enligt rektor 3 åt sig de studiemotiverade eleverna till resursstarka 

svenska föräldrar, vilket gör att det skapas en segregationsprocess. Om 

politikerna kunde stoppa friskolornas etablering skulle det enligt rek-

tor 3 innebära att segregationen också skulle stanna av.  

 

Om kommunen tycker det är viktigt med en blandning i skolorna 

ska man vara beredd att satsa mer. Jag blir ibland lite förvirrad, 

jag tänker att politikerna tycker att det egentligen är rätt så bra det 

där, bara folk får välja som de vill, sen lämnar de bara över det till 

rektorerna. Är skolorna inte tillräckligt bra kommer inte eleverna, 

att det skulle vara lite sådär självsanerande. (Rektor 3) 

 

Att stoppa utvecklingen tror rektor 3 kan vara svårt men har en idé om 

att man ska dela in Örebro i olika skolområden med radikalt olika in-

riktningar, där skolområdena skulle kunna specialisera sig på olika sa-

ker, ämnen, profiler etc.  

I Västerås gjorde de om så att det blev tre skolområden med väl-

digt tydliga inriktningar(…) då skulle det komma elever från hela 
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staden till ett speciellt högstadieområde för just där finns denna in-

riktning. Det skulle vara ett sätt, då säger man upp alla lärare sen 

får de söka om sina tjänster, då väljer man just det här med den 

här tydliga inriktningen där skulle jag vilja jobba. (Rektor 3) 

 

Rektorerna är relativt nöjda med politikernas insats vad gäller styr-

ningen av skolorna. Men rektorerna på de kommunala skolorna kän-

ner en maktlöshet och frustration över att politikerna inte gör tillräck-

ligt för att motverka segregationen mellan kommunens skolor. De 

tycker att politikerna inte riktigt har förstått vad som håller på att 

hända och att problemen som följer i valfrihetens spår ska klaras upp 

av rektorerna, något som de känner är en för stor fråga att hantera på 

skolnivå. Samtidigt upplevs situationen på skola 3 som om politikerna 

egentligen vill samla elever med behov av särskilt stöd i vissa skolor ef-

tersom det helt enkelt blir lättare organisatoriskt, samt att skolorna 

gradvis skulle försvinna och politikerna därmed skulle slippa ta obe-

kväma beslut om skolnedläggningar. Rektor 1 beskriver också vad som 

upplevs som en felsatsning och ett tankefel från politikernas sida och 

ser istället lösningen i att helt enkelt avveckla de impopulära skolorna 

och satsa på de populära skolorna i innerstaden. Rektor 2 ser att pro-

blemet kan lösas på organisatorisk nivå på de enskilda skolorna där 

klara och tydliga visioner och mål baserade på vad den svenska skolan 

är och står för ger en tydlighet till elever, föräldrar och skolpersonal. 

Det medför i sin tur att elever med svensk bakgrund kommer att hitta 

tillbaka till skolan. Rektor 3 är också inne på en organisatorisk lösning 

men på skolområdesnivå, där varje skolområde skulle ha en speciell in-

riktning, på det sättet skulle elever välja skolområde efter inriktningen 

på skolan och inte som nu efter skolans rykte. Men också att det skulle 

finnas ett etableringsstopp för de fristående skolorna som rektor 3 me-

nar dränerar de kommunala skolorna på studiemotiverade elever med 

svensk bakgrund. 
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mest segregerade skolorna i Örebro men att friskolorna oförtjänt får ta 

skulden genom att de sägs locka till sig studiemotiverade elever med en 

viss socioekonomisk och etnisk bakgrund. 

 

Att friskolorna segregerar, det irriterar ihjäl mig, det är den kom-

munala organisationen som segregerar. Kom till min skola och tit-

ta, där kan man se en skola där alla sorters elever finns, en bland-

ning som inte finns i vissa kommunala skolor. Segregation är nå-

gonting vi har skapat i det här samhället för länge länge sedan, 
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staden till ett speciellt högstadieområde för just där finns denna in-
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Sammanfattning  

Situationen i kommunen 
Antalet skolval ökade under slutet av 1990-talet och i början av 2000-

talet samtidigt som det etablerades ett antal fristående skolor i kom-

munen. Det har gjort det svårare att planera för de kommunala sko-

lorna, något som både tjänstemännen, den politiska oppositionen och 

majoriteten håller med om. Ökande skolval tillsammans med den na-

turliga demografiska variationen innebär att kommunen i framtiden 

måste lägga ned ett antal skolor. Att det till stor del beror på ett ökat 

antal skolval samt etableringen av fristående skolor framgår tydligt i 

intervjuerna. Det blir särskilt tydligt när antalet elever i grundskolan 

minskar på grund av små barnkullar då det blir mindre elever kvar för 

skolorna att konkurrera om. Rent politiskt är det svårt att lägga ned 

skolor och politikerna bekymrar sig över att medborgarna vill ha det 

fria skolvalet men inte är villiga att betala priset, dvs. nedläggning av 

skolor. Det ökande antalet skolval påverkar även skolorna där vissa 

skolor kan locka till sig fler elever medan andra får ett betydande från-

val. På de populära skolorna har man inte plats för alla elever som har 

sökt skolan. Det stämmer väl överens med slutsatserna i Skolverkets 

rapporter (1996, 2004) där elever söker sig till populära skolor som 

ligger i ett område som har en hög utbildningsgrad och låg arbetslös-

het.  

 

I rektorsintervjuerna framgår att konkurrensen om platserna i de po-

pulära skolorna föder en desperation bland föräldrarna som ibland går 

över gränsen för att få in sina barn på dessa skolor. Andra skolor får 

däremot kämpa för att elever överhuvudtaget ska söka sig till skolan. 

På dessa skolor upplever man situationen som hopplös, trots att man 

tycker att man bedriver en bra skolverksamhet gör skolans rykte att 

elever med svensk bakgrund söker sig därifrån. Här har, genom när-

områdets karaktär vad gäller boendesegregation och negativ represen-

tation, en skillnad uppstått gentemot vad som uppfattas som den 

”svenska skolan”, vilket gör att svenska föräldrar väljer andra skolor 

till sina barn (jmf. Bunar 2001, Andersson 2001, Skolverket 1996, 
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2004). Men det finns också en rörelse av elever med utländsk bak-

grund mellan olika frånvalsskolor. Elever som har resurser att välja 

och som väljer den skola som de känner sig mest hemma i, där de får 

ett erkännande och ett sammanhang, ett val som följer familjens inne-

hav av kapital och individens habitus (jmf. Skawonius 2005). Samti-

digt finns en rörelse av elever från resurssvaga ytterområden in till 

friskolorna, något som är ett relativt nytt fenomen, men frågan är hur 

dessa elever klarar sig. Rektor 3 beskrev en situation där skolan fick ta 

emot en hel del elever som inte klarade av tempot eller pedagogiken i 

dessa skolor. Det är svårt att säga hur stor denna rörelse av elever till 

och från friskolor är men det tyder på att elever som förut inte aktivt 

har valt skola börjar göra det. Samma process kan ses i t.ex. Stock-

holm där elever från ytterområden börjar välja skolor i Stockholms in-

nerstad (Bunar & Kallstenius 2006). 

 

Skolpolitik 
Majoriteten vill bygga en skola som gynnar den individuella kunskaps-

utvecklingen. För att kunna göra det användes olika kunskaps -och 

värdegrundsmål. Om föräldrar och skola samarbetar kring dessa mål 

kommer också målen bli lättare att realisera, dvs. föräldrarna har ett 

delat ansvar med skolan för elevens kunskapsutveckling. Oppositionen 

vill istället ge individen möjlighet att förverkliga sitt livsprojekt som 

ledstjärna, dvs. skolan ska i första hand handla om lärande och lust till 

lärande istället för måluppfyllelse, betyg och ordning och reda. 

 

Både majoriteten och oppositionen har individen i fokus men majorite-

ten menar att skolan ska ha en mer styrande roll med tydliga mål, me-

dan oppositionen har den typ av kunskapssyn som växte fram i och 

med valfrihetsreformen 1990, dvs. det livslånga lärandet (jmf. Dove-

mark 2004, Wahlström 2002). Målen med skolan, ”individuell kun-

skapsutveckling” kontra ”förverkligande av det individuella livsprojek-

tet” har olika utgångspunkter. Det förstnämnda fokuserar på mätbara 

kunskaper, kunskaper som mäts med t.ex. betyg och en kunskapsför-

medlande syn, medan förverkligandet av livsprojekt istället har en kun-
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skapsskapande ingång, där den tysta kunskapen som t.ex. kritiskt tän-

kande anses viktig (Liljequist 1999).  

 

Både majoriteten och oppositionen anser att de borde samverka mer 

vad gäller skolpolitiken i kommunen. Båda efterlyser en samsyn så de 

kan bygga en stabil utbildningspolitik.  Det har däremot inte diskute-

rats så mycket politik i Barn -och utbildningsnämnden utan det har 

mest handlat om olika sakfrågor. Att diskutera grundläggande politis-

ka frågor är något som både majoriteten och oppositionen vill, men 

upplever sig inte ha tid för.  

 

Vad gäller hur skolorna upplever politikernas roll så är de relativt nöj-

da, förhållandet mellan kommunen och de fristående skolorna har t.ex. 

blivit bättre under åren. Rektorerna på de kommunala skolorna upple-

ver dock att det finns en viss oförståelse för vad som håller på att hän-

da med Örebros skolor. Skolorna blir mer och mer segregerade och 

rektorerna ser ingen direkt ambition att ta tag i grundproblemen. Även 

om t.ex. skola 3 har fått stöd och mer resurser så upplevs situationen 

hopplös och rektor 3 känner sig utlämnad att hantera problem som 

inte går att lösa på skolnivå. Att politikerna inte har haft tid att disku-

tera skolpolitik är säkert en av orsakerna till den upplevda oförståelsen 

och oförmågan att ta ett samlat grepp kring problematiken med den 

växande segregationen mellan kommunens skolor. 

Fristående skolor 
De fristående skolorna skiljer sig organisatoriskt från de kommunala 

skolorna och kan därmed anpassa sig efter elevintaget och göra snabba 

förändringar i organisationen, vilket gör att de också har lättare att 

klara sin ekonomi. De kommunala skolorna har svårare att göra såda-

na snabba förändringar då de administreras av kommunen. Eftersom 

antalet skolval har ökat har också konkurrensen om eleverna hårdnat 

vilket har lett till att några kommunala skolor har förlorat många ele-

ver och därigenom fått svårt att klara sig ekonomiskt. Fristående sko-

lor har också en fördel genom att de enligt oppositionen plockar ”rus-

sinen ur kakan”, vilket innebär att de främst tar in en viss kategori ele-
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ver som inte är i behov av särskilt stöd. Anledningen är att de inte har 

något incitament att ta in svagare elever då skolpengen inte ger till-

räcklig ekonomisk kompensation för de extra resurser som måste sät-

tas in.   

 

Det finns en uppfattning bland tjänstemän och politiker om att de fri-

stående skolorna medverkar till att öka segregationen mellan skolor 

och elever i kommunen. Föräldrarna till elever på de fristående skolor-

na har generellt en högre utbildningsnivå och en överväldigande del av 

eleverna har svensk bakgrund. Detta är en slutsats som bekräftas av 

denna studie men också av annan forskning (t.ex. Skolverket 1996, 

Skolverket 2003, Blomquist & Rothstein 2000). Majoriteten talar inte 

så mycket om de fristående skolornas segregerande effekt utan istället 

om kvalitén i själva utbildningen. De fokuserar på att alla ska få en bra 

utbildning oavsett om den ges av kommunala eller fristående skolor. 

Därför kan det bli aktuellt med ytterligare etableringar av fristående 

skolor i kommunen även om man måste ta ansvar för helheten och 

överväga hur man ska ställa sig i varje enskilt fall. Oppositionen tycker 

dock att det inte finns plats för ytterligare fristående skolor om inte 

skolorna har en spännande pedagogisk idé. Rektor 2 tycker att det 

egentligen inte spelar någon roll vilka elever som kommer till skolan 

och att skolan har en bredd vad gäller etnisk bakgrund. Den uppfatt-

ningen står i kontrast till kommunens uppfattning om att fristående 

skolor endast tar in resursstarka elever med svensk bakgrund. De fri-

stående skolorna känner också av konkurrensen om elever och även 

om de inte drabbas så hårt i dagsläget så kan situationen komma att 

ändras i framtiden.  

 

De politiska blocken är överens om att de fristående skolorna har gjort 

att de kommunala skolorna tvingats tänka igenom sin verksamhet för 

att kunna stå sig i konkurrensen om eleverna. Det har fört med sig att 

de skolorna har skapat s.k. profiler. Även om dessa profiler attraherar 

elever efterlyser både oppositionen och majoriteten en djupare reflek-

tion kring skolornas pedagogik och lärande. Men det är enligt de in-

tervjuade i grunden bra att skolorna har tvingats tänka igenom sitt sätt 
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de skolorna har skapat s.k. profiler. Även om dessa profiler attraherar 

elever efterlyser både oppositionen och majoriteten en djupare reflek-

tion kring skolornas pedagogik och lärande. Men det är enligt de in-

tervjuade i grunden bra att skolorna har tvingats tänka igenom sitt sätt 
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att arbeta. En del skolor, som skola 1, har inlett ett arbete mot att ska-

pa profiler som är knutna till kärnämnena och avsikten är att dessa 

profiler ska öka. En del skolor verkar arbeta mot politikernas önsk-

ningar. 

 

Ett sätt att ge de kommunala skolorna liknande villkor som de fristå-

ende skolorna är att lägga ut dem på intraprenad, vilket är en möjlig-

het som funnits sedan 2004 då riksdagen fattade beslut i frågan (Ri-

chardson 2004). Problemet är att det är de redan populära skolorna 

som ansöker om denna styrningsform medan frånvalsskolorna som gör 

ett underskott tvekar. Enligt oppositionen behövs regler för hur många 

av kommunens skolor som ska kunna få drivas på intraprenad. De vill 

inte riskera att hamna i en situation där de blir kvar med frånvalssko-

lorna. Genom intraprenadformen försvinner också pengar från den 

gemensamma kassan, vilket gör att kommunen samtidigt får mindre 

pengar att satsa på de skolor som behöver extra stöd.   

 

Både oppositionen och majoriteten anser att den kommunala styrning-

en är för byråkratisk och trög för att man ska kunna konkurrera med 

de fristående skolorna, något som de populära kommunala skolorna 

har påpekat under en lång tid. Genom intraprenaden hoppas de att 

skolorna ska kunna satsa mer på att utvecklas pedagogiskt genom att 

de får använda sitt eventuella överskott i sin egen verksamhet. Det 

finns då tre typer av organisationssystem för skolorna i kommunen; 

kommunal styrning, intraprenad och fristående skolor. Det pågår dis-

kussioner inom partierna om hur många skolor som ska kunna läggas 

ut på intraprenad, men det hade inte förts några diskussioner mellan 

oppositionen och majoriteten när intervjuerna gjordes (2008). När in-

tervjuerna med rektorerna gjordes (2010) var det fortfarande samma 

skolor som hade intraprenad och inga ytterligare skolor hade tillkom-

mit. De kommunala skolor som drivs på intraprenad förordar en sådan 

styrning, och enligt rektor 1 har vissa skolor varit väldigt sena med att 

inse att det krävs ett nytänkande för att locka till sig elever och det är 

dessa skolor som har halkat efter och som dras med ett underskott, 

vilket inte ger något incitament att ansöka om intraprenad. 
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Byte av skola 
Att elevers val av skola främst är ett projekt för elever vars föräldrar 

har en hög utbildningsnivå återkommer i intervjuerna, men också att 

det fria skolvalet leder till socioekonomisk och etnisk segregation mel-

lan skolor till följd av selektiva val. Det beror till stor del på den rå-

dande boendesegregationen, där elever från vissa områden väljer bort 

sin anvisningsskola på grund av att den ligger i ett socioekonomiskt 

svagare område och där den etniska sammansättningen bland invånar-

na skiljer sig från det område eleven kommer ifrån (jmf. Bunar 2001, 

Skolverket 2003, Gustavsson 2006, Bunar 2009). I några fall är det så 

många som 70-80 % av eleverna från ett område som väljer en annan 

skola än anvisningsskolan. Det som gör att eleverna väljer andra sko-

lor är först och främst att de har en bild av anvisningsskolans område 

som otryggt, annorlunda och främmande vilket gör att skolan automa-

tiskt får samma stämpel. Skolan och områdets rykte spelar en stor roll 

vad gäller valen som görs och det är svårt för en skola att ändra på sitt 

rykte när det väl har fått fäste.  

 

Det hjälper inte att starta upp en profil utan det kräver åtskilliga års 

aktivt arbete.  Det man vill ha är en skola som är lugn och trygg vilket 

ger en bra grund för att eleven ska få ett bra betyg. Men andra åtgär-

der måste också till, åtgärder som riktar sig mot skolans närområde, 

med syfte att minska segregationen i boendet. Det initiativet måste 

komma från politiskt håll, det är en utveckling som för de enskilda 

skolorna är svår att påverka. Utvecklingen tyder dock på att skolan 

spelar en så viktig roll att den kan styra var man väljer att bosätta sig i 

kommunen, vilket är ett relativt nytt fenomen vad gäller Örebro och 

nästan inte alls beforskat när det gäller svenska städer, däremot fram-

kommer det i internationell forskning (Peterson 2001, Walford 2006, 

Chesire 2007). Enligt en studie från Skolverket (1996) framkommer 

det att vid en flytt är det andra faktorer än skolan som ligger till grund 

för valet av bostad. Förväntningarna är att skolans karaktär följer bo-

stadsområdets karaktär och att barnfamiljer flyttar innan barnen bör-

jar skolan och har en låg flyttningsbenägenhet under barnens grund-

skoleår. Men samtidigt drar de också slutsatsen att det är möjligt att 
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skolan får en ökad betydelse vid val av bostad om skillnaderna mellan 

skolorna ökar (Skolverket 1996). Förklaringen till de ökande antalen 

samtal till tjänstemännen från föräldrar kan enligt Skolverkets resone-

mang bero på att skillnaderna mellan Örebros skolor har ökat och att 

skolorna därmed får en ökad betydelse som lokaliseringsfaktor vid 

flytt. Denna bild håller även rektorerna med om och de ser att segrega-

tionen mellan Örebros skolor ökar. I de populära skolorna innebär det 

att föräldrar skriver sina barn på olika adresser där de inte bor, ringer 

och försöker påverka rektorerna för att få en plats på skolan eller de 

väljer skola redan i tidig ålder för att senare få plats på skolan. Samti-

digt finns det skolor som undviks helt av elever med svensk bakgrund 

där man redan i tidig ålder väljer bort skolan. Samtidigt finns en rörel-

se av elever mellan olika resurssvaga områden. Detta skapar en process 

där skolornas elevsammansättning blir mer och mer etniskt och socio-

ekonomiskt homogen. Men det finns också en rörelse som går i mot-

satt riktning, om än inte lika stor, där antalet elever från stadens ytter-

områden ökar i de fristående skolorna.  

 

Kvalitén på utbildningen har egentligen inte höjts då skolvalen enligt 

oppositionen tenderar att gynna skolor som har ett liknande koncept 

som den skola som föräldrarna gick i. Oppositionen anser att de popu-

lära skolorna riskerar att stanna av i sin utveckling eftersom de redan 

har ett vinnande koncept medan majoriteten ser konkurrensen om ele-

ver som en drivkraft till förändring, även om de håller med om att sko-

lorna fokuserar för mycket på sina profiler och inte arbetar i lika hög 

grad med grundläggande pedagogisk utveckling. Skolverket (1996) 

speglar samma osäkerhet kring skolvalet i sin studie där de intervjuade 

rektorerna, lärarna och eleverna tycker att valfriheten är bra men me-

ningarna skiljer sig åt om vilka konsekvenser valfriheten ska tillåtas få. 

Rektor 1 visar att det nödvändigtvis behöver vara så, det finns en vilja 

att utveckla sig, dels genom att utvärdera profilerna och dels genom att 

arbetet med att skapa mer grundämnesbundna profiler har påbörjats i 

skola 1. Men att skola 1 ska sluta med sin mest populära profil ligger 

nog långt in i framtiden, men arbetet har påbörjats. Däremot uppfattar 

jag det som att skola 3 arbetar mer med pedagogiken för att höja sko-
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lans måluppfyllelse än att skapa attraktiva profiler, de har koncentre-

rat sig på inre pedagogiskt arbete eftersom de ser att de måste arbeta 

mer med eleverna. Det framkommer också att skolor som skola 3 tro-

ligtvis gör ett bättre jobb om man tar hänsyn till elevernas sociala bak-

grund och inte bara stirrar sig blind på resultaten. I dessa skolor blir 

arbetet med att skapa attraktiva profiler sekundärt. De fristående sko-

lorna har ett annat synsätt, de är vana att arbeta med utvecklingsarbe-

te, och det ingår som en del i deras verksamhet eftersom de i grund och 

botten är privata företag. Här ses konkurrens som något som sporrar 

till en bättre verksamhet.  

Framtiden 
Båda blocken och rektorerna tror att antalet skolval kommer att öka i 

framtiden och det är också något som majoriteten arbetar aktivt för. 

De tror samtidigt att det leder till en ökad segregation i och mellan 

Örebros skolor. De ser en sorterande faktor i föräldrarnas utbildnings -

och etniska bakgrund. Dessa två faktorer utgör en av orsakerna till en 

ökande segregation mellan skolor (Skolverket 1996, 2003, Skawonius 

2005).  

 

Problematiken kring den ökande segregationen är något som politiker-

na inte har någon lösning på. Oppositionen ser det som en utmaning 

medan det finns en lite mer uppgiven attityd hos den borgliga majorite-

ten, även om man är villiga att axla ansvaret för att göra det så bra 

som möjligt.  

 

Tjänstemännen efterlyser däremot ett bredare angreppssätt där skolpo-

litiken blir ett av många instrument. De uppfattar det som att politi-

kerna har svårigheter att ta ett helhetsgrepp och samarbeta mellan oli-

ka programnämnder för att försöka lösa segregationsproblematiken. 

Ett förslag är att skapa en total valsituation där elever måste välja en 

skola. Det innebär att eleverna inte får någon anvisningsskola utan alla 

tvingas göra ett aktivt val. Men politikerna anser att det blir ohållbart 

eftersom det blir ett så stort antal val och därigenom näst intill omöj-
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ligt att administrera.35 Dessutom finns det en rädsla från oppositionens 

sida för att en sådan situation kommer att leda till att segregationen 

fördjupas. Oppositionen vill istället lägga ned de skolor som inte går så 

bra medan majoriteten anser att man istället ska försöka skapa stora 

skolor med tydliga kunskapsmål och en tydlig pedagogisk inriktning 

samt involvera föräldrarna mer i sina barns skolgång.  

 

Rektorerna har samma känsla som tjänstemännen i frågan om politi-

kernas syn på lösningar på den ökade segregationen mellan skolorna. 

Det finns ingen direkt synlig politisk vision för att motverka utveck-

lingen och de upplever det som om de vore utlämnade att lösa situa-

tionen på egen hand. Rektorerna har flera idéer om möjliga lösningar 

på problemen med en ökad segregation mellan kommunens skolor. Att 

ge alla skolor ett budgetansvar, lägga ned skolor i ytterområden, stop-

pa etableringen av fristående skolor, omorganisering av skolområden 

och att skapa skolor med tydlig inriktning och tydliga kunskapsmål är 

några av förslagen. Det finns med andra ord en hel del idéer för att 

försöka motverka segregationen. Frågan är vem som kan undersöka ef-

fekterna av respektive förslag och sedan har modet att genomföra dem. 

Slutkommentarer 
Det har dock hänt en del sedan 2008. År 2010 infördes ett nytt fördel-

ningssystem för skolpengen där en del av skolpengen utgörs av ett 

grundbelopp som ska täcka undervisning, läromedel, måltider etc. för 

en elev. Sedan tillkommer ett strukturtillägg vilket baseras på elevens 

socioekonomiska bakgrund, t.ex. nyinvandring, föräldrars utbild-

ningsnivå och om familjen uppbär försörjningsstöd. De fristående sko-

lorna får också ersättning för elever med modersmålsundervisning och 

till viss del också för administrationskostnader. Den nya modellen är 

framtagen för att jämna ut de skillnader som varit där de fristående 

skolorna upplevde att de inte fick tillräcklig kompensation för elever 

som krävde extra resurser och för att alla skolor, kommunala som fri-

stående, ska kunna erbjuda eleverna en bra utbildning oavsett elever-

 
35 Systemet med totalt fria skolval finns bland annat i Stockholms kommun. 
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nas bakgrund (Örebro kommun 2010). Nytt för 2010 är också att ele-

ver kan välja skola när som helst under året. Det finns inget start- eller 

slutdatum då valen ska komma in till kommunen. Valet sköts av sko-

lorna som sedan rapporterar in till kommunen, dvs. den skola som ele-

ven söker till tar emot och behandlar ansökan (www.orebro.se). Det 

innebär att kommunen slipper hanteringen av valen och administratio-

nen av valen blir lättare. Det blir enklare för kommunmedborgarna att 

välja en skola men skolorna har bara ett visst antal platser. De som bor 

i skolans närområde har förtur och det är först när dessa har fått en 

plats som skolan kan ta in ytterligare elever. I intervjuerna med rekto-

rerna framgick också att skolorna hela tiden har haft det systemet även 

när kommunen administrerade skolvalen. De tyckte att kommunen 

inte skötte det tillräckligt bra så de administrerade skolvalen själva pa-

rallellt med kommunens system (Rektor 1). 
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35 Systemet med totalt fria skolval finns bland annat i Stockholms kommun. 
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nas bakgrund (Örebro kommun 2010). Nytt för 2010 är också att ele-

ver kan välja skola när som helst under året. Det finns inget start- eller 

slutdatum då valen ska komma in till kommunen. Valet sköts av sko-

lorna som sedan rapporterar in till kommunen, dvs. den skola som ele-

ven söker till tar emot och behandlar ansökan (www.orebro.se). Det 

innebär att kommunen slipper hanteringen av valen och administratio-

nen av valen blir lättare. Det blir enklare för kommunmedborgarna att 

välja en skola men skolorna har bara ett visst antal platser. De som bor 

i skolans närområde har förtur och det är först när dessa har fått en 

plats som skolan kan ta in ytterligare elever. I intervjuerna med rekto-

rerna framgick också att skolorna hela tiden har haft det systemet även 

när kommunen administrerade skolvalen. De tyckte att kommunen 

inte skötte det tillräckligt bra så de administrerade skolvalen själva pa-

rallellt med kommunens system (Rektor 1). 
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Kapitel 9: Slutsatser och diskussion 
Studiens övergripandesyfte är att undersöka hur skolvalet i grundsko-

lan samspelar med integrations- och segregationsprocesser på skolnivå, 

och framför allt att studera hur skolornas närområden och elevers val 

av skola påverkar skolornas etniska och socioekonomiska elevsam-

mansättning i Örebro kommun. I detta kapitlet sammanfattas de vikti-

gaste slutsatserna och studiens frågeställningar besvaras på ett sam-

manfattande vis, genom att peka på mönster i, drivkrafter bakom, 

konsekvenser av och åtgärder för att hantera skolvalen. Studiens grund 

är den rumsliga analys som görs med hjälp av GIS i kapitel 7, där jag 

genom att uppskatta skolornas upptagningsområde med hjälp av vo-

ronier, kan mäta de val av skola som har gjorts under åren 1992, 1998 

och 2004. Många studier som har gjorts angående elevers val av skola 

har baserats på intervjuer, studier som i de flesta fall också undersöker 

förhållandena i storstäderna. Genom att studera en mellanstor stad och 

kombinera den rumsliga analysen med intervjuer bidrar denna studie 

ytterligare till att kasta ljus över elevers val av skola och effekterna 

som dessa val ger upphov till. 

 

Mönster 
När skolvalsreformen genomfördes i början av 1990-talet var tanken 

att elever skulle få möjlighet att välja vilken skola de ville gå på. Frå-

gan är vilka mönster som har uppstått, dvs. ökar eller minskar antalet 

skolbyten över tid och mellan vilka skolor och upptagningsområden 

sker det byten? I Örebro kommun kan man se att utvecklingen av 

skolvalen tog fart först i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet, 

då de kommunala skolorna började utveckla olika profiler och fler fri-

stående skolor etablerades i kommunen. Det innebar att valmöjlighe-

terna ökade och att fler elever började välja en annan skola än den som 

ligger närmast hemmet. De centralt belägna skolorna tenderar att 

locka till sig elever från stadens ytterområden. Det gäller för alla typer 

av ytterområden, från den svenskdominerade villaförorten till hetero-

gena hyreshusområden. Ökningen av elevers val av skola är visserligen 
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inte så stor, varken absolut eller procentuellt, men det finns enskilda 

skolor som påverkas mycket av de val som görs. Genom skolpengssy-

stemet motsvarar varje elev i högstadiet ca 70 000 kr, vilket gör att ett 

relativt litet antal frånval, eller för den delen tillval, får ett genomslag 

på skolornas ekonomi.  I Örebro sker de flesta val mellan olika kom-

munala skolor och inte, som man kan få intrycket av i debatten i me-

dia, till olika fristående skolor. Det är istället ett par kommunala sko-

lor med attraktiva profiler som de flesta elever söker sig till.  

 

I avhandlingen konstateras att den etniska och socioekonomiska boen-

desegregationen ökar generellt i Örebro under 1990-talet och 2000-

talet, vilket är en utveckling som kan spåras tillbaka till 1970-talet. 

Samma områden som på 1970-talet betraktades som socioekonomiskt 

svaga har behållit den karaktären med den skillnaden att segregationen 

fått en mer etnisk dimension. I och med att synliga minoriteter flyttar 

in, flyttar framförallt majoritetsbefolkningen ut ur områdena och den 

socioekonomiska karaktären förblir konstant eller försvagas under den 

studerade perioden. I Örebro är det framförallt i sex bostadsområden 

där denna utveckling kan ses. Vad gäller utbildningsnivån ökar den 

generellt, också i de sex mest utsatta områdena, men dessa områden 

har ändå en övervikt av lågutbildade individer. I områden som betrak-

tas som resursstarka är andelen individer med utländsk bakgrund rela-

tivt konstant under de år som undersökningen gäller. Områdena är till 

stor del villaområden med en högutbildad, ekonomiskt stark och ho-

mogen svensk befolkning. Det medför att de ekonomiska och etniska 

klyftorna mellan olika områden ökar i Örebro under 1990-talet och 

början av 2000-talet.  

 

Denna utveckling kan sägas ligga till grund för utvecklingen i skolorna 

eftersom skolorna påverkas av det närområde som de ligger i. Skolor 

som ligger i ett område som uppfattas som resurstarkt, är överlag mer 

populära i den meningen att elever söker sig till dessa skolor. Elevers 

och föräldrars uppfattning om ett område styr därför valen i en viss 

riktning, där en del elever undviker skolor i resurssvaga områden med 

en hög andel elever med utländsk bakgrund och istället väljer andra 
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skolor som ligger i områden som uppfattas som bättre. Men bilden är 

mer komplex än så. Samtidigt pekar intervjuerna på att elever från re-

surssvaga områden väljer olika populära kommunala och fristående 

skolor, och att det finns en rörelse av elever mellan olika skolor som 

ligger i resursfattiga områden. I några av kommunens skolor kan man 

också se ett inflöde av elever med lägre kapitalinnehav, vilket borgar 

för att upprätthålla en arena för integration 

Drivkrafter 
Vad gäller drivkrafterna bakom detta mönster tar jag min utgångs-

punkt i Pierre Bourdieus kapitalteorier och i Torsten Hägerstrands 

tidsgeografi för att förklara hur elevers etniska –och socioekonomiska 

bakgrund påverkar valet av skola. Generellt sett framgår det i studien 

att det främst är elever med svensk bakgrund och ett högre kapitalin-

nehav som gör ett val. Det beror troligtvis på att elever från familjer 

med ett högre ekonomiskt, kulturellt och utbildningsmässigt kapitalin-

nehav har en bättre utgångspunkt för att kunna välja skola. De har ett 

bättre utgångsläge, de vet t.ex. hur systemet fungerar och kan ta till sig 

information. Utbildningen ingår som en naturlig del i deras sociala re-

produktionsstrategi, vilket gör att dessa elever är mer mobila och kan 

söka sig längre bort från hemmet efter en skola som upplevs som at-

traktiv. Elever med ett begränsat kapitalinnehav har vanligtvis också 

mindre spatialt kapital, vilket leder till fler tidrumsliga restriktioner 

som begränsar deras mobilitet. Denna brist gör att vissa individer upp-

lever att de i praktiken inte har något val. De flesta elever som går i 

frånvalsskolor kommer också från närliggande resurssvaga områden 

och de flesta av eleverna i resurssvaga områdena går i en frånvalsskola.  

Konsekvenser 
Vilka konsekvenser får då elevers val av skola eller hur påverkas sko-

lornas funktion som mötesplats, dvs. som arena för integration? Studi-

en visar att det inte sker någon större förändring i elevsammansätt-

ningen mellan skolorna vad gäller elevernas ekonomiska bakgrund. 

Förändringen i elevsammansättningen vad gäller det ekonomiska kapi-

talet kan därför ses som begränsad. Däremot ökar de etniska och soci-
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ala skillnaderna mellan högstadieskolorna i Örebro. Elevsammansätt-

ningen i skolorna blir alltmer mer etniskt homogen och skolan som 

mötesplats mellan olika etniska grupper har påverkats negativt. Även 

om man ska vara försiktig med att jämföra olika segregations -och in-

tegrationsindex som baseras på olika rumsliga indelningar, visar studi-

en att segregationen sannolikt ökar fortare i skolorna än i bostadsom-

rådena, vilket kan bero på att det är lättare att byta skola än att byta 

bostadsområde. På sikt kan därför denna utveckling leda till en mer 

segregerad skola. Minskningen i interaktionsindex visar att eleverna 

blir mer etniskt uppdelade i olika skolor och skolan som mötesplats 

och integrationsarena har därför försvagats under den undersökta pe-

rioden.  

 

Ser man till de enskilda skolorna är fördelningen av elever med ut-

ländsk och svensk bakgrund ojämn. De stora förlorarna är de skolor 

som ligger i resurssvaga områden; samma process som sker i bostads-

området - de resurstarka flyttar ut och de resurssvaga blir kvar- sker i 

skolorna. Vissa skolor har därför en stor ökning av andelen elever med 

utländsk bakgrund, medan andra har en minskning. Skillnaden mellan 

olika skolor fanns redan 1992 men var då inte lika skarp. Den etniska 

segregationen blir tydlig först under slutet av 1990-talet. Skolvalen bi-

drar därmed till segregationen mellan skolorna, där skolor som ligger i 

resursfattiga såväl som resursstarka områden får en mer etniskt och 

socioekonomiskt homogen elevsammansättning. Men det finns enstaka 

undantag, där vissa skolor blir relativt etniskt blandade. Några av rek-

torerna uppger t.ex. att de idag har en relativt bra blandning av elever 

med svensk respektive utländsk bakgrund. I det fallet handlar det om 

att många elever med mindre kapitalinnehav och utländsk bakgrund 

bor i skolans upptagningsområde, dessa elever är därför garanterade 

en plats på skolan, och skolan är också placerad i ett område som upp-

fattas som neutralt av elever och föräldrar. Skolans placering gör där-

med att den inte förknippas med det resurssvaga området och elever 

som således inte innehar ett stort spatialt kapital hamnar automatiskt 

på en attraktiv skola. I det andra fallet handlar det istället om att sko-
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lans inriktning attraherar elever med svensk såväl som utländsk bak-

grund. 

 

Studien visar vidare att det blir problem när en skolas upptagningsom-

råde är delat, dvs. då eleverna i upptagningsområdet har olika etnisk 

och social sammansättning, och där skolan ligger i den resurssvaga de-

len av upptagningsområdet. Ett undvikande beteende kan ses hos fa-

miljer med resurser att välja andra skolor, där främst elever med 

svensk bakgrund väljer andra skolor. Det finns därför fog för att se det 

som händer i dessa områden som en ”White flight” -problematik. Sko-

lan som mötesplats mellan majoritets -och minoritetsbefolkning har på 

dessa platser slutat att fungera. Elever med högre kapitalinnehav har 

förmågan och möjligheten att söka sig till andra skolor och skolorna 

blir istället mötesplats för de elever som inte ser sig ha någon valmöj-

lighet eftersom de inte har så stort kapitalinnehav, vilket begränsar de-

ras mobilitet. Med andra ord tappar skolorna de elever som de skulle 

ha behövt ha kvar för att skolan skulle kunna ha fungerat som en mö-

tesplats.  

Åtgärder 
Hur kan man då åtgärda en del av de problem som framkommer i stu-

dien? Eftersom kommunerna har ansvaret för grundskolan kan man 

fråga sig hur tjänstemän, politiker och rektorer ser på situationen i 

kommunen och vilka visioner de har för att komma tillrätta med de 

problem som elevers val av skola för med sig? Genom intervjumateria-

let framkommer en entydig bild av att skolvalen medverkar till ökad 

social och etnisk segregation mellan skolor och att antalet skolval tro-

ligtvis kommer att öka i framtiden. Tjänstemän, politiker och rektorer 

upplever att grunden till segregationen i skolan är den rådande boen-

desegregationen men de har inga direkta idéer om hur man ska kunna 

mildra dessa konsekvenser genom t.ex. en riktad samhällsplanering. 

Till deras försvar ska sägas att det har pågått olika upprustnings -och 

byggnadsprojekt med syfte att mildra boendesegregationen och en del 

projekt riktade mot skolan, men någon bred och genomgripande vision 

som spänner över olika politikområden har ännu inte formulerats.  
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lans inriktning attraherar elever med svensk såväl som utländsk bak-

grund. 
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De båda politiska blocken anser att valfriheten skapar en svårhanterlig 

situation, där majoriteten inte riktigt tror på sin egen politik och oppo-

sitionen i grunden är tveksam till friheten att välja skola, men båda 

blocken försvarar ändå valfriheten, med hänvisning till medborgarnas 

vilja. Politikerna upplever dock att medborgarna inte är beredda att ta 

konsekvenserna av valfriheten i form av skolnedläggningar. Även 

tjänstemän och rektorer hyser samma inställning, de ser att elevers val 

av skola leder till segregation men försvarar valfriheten med argumen-

tet att det blir svårt att ta tillbaka en frihet som man har gett. De mär-

ker också av politikernas brist på visioner kring hur man ska hantera 

situationen och uttrycker en undran om politikerna har förstått vad 

som håller på att ske med kommunens skolor. Tjänstemännen och rek-

torerna har också en del idéer om hur man ska kunna mildra effekter-

na av elevernas val men de finner inget direkt stöd hos politikerna. In-

tervjustudien ger överlag känslan av att staten har satt en sten i rull-

ning som politikerna inte kan stoppa samtidigt som de är osäkra på 

hur man ska hantera effekterna. Förvånande är också hur lite kommu-

nen vet om hur elever väljer, bristen på relevant statistik, och bristerna 

i den statistik som finns, visar att det finns få om ens någon som kan 

ge en bra helhetsbild av elevers val av skola på kommunnivå. Genom 

att, som denna studie gör, kontinuerligt följa och kartera elevers val av 

skola kan man få en översiktlig bild av hur elevströmmarna går. Först 

då kan man också sätta in resurser där de bäst behövs eller fundera på 

långsiktiga lösningar och integrera dessa lösningar inom flera politik-

områden, inte bara inom skolpolitiken. Idag känns det som om politi-

kerna gör brandkårsutryckningar och släcker eldar som redan har bör-

jat brinna. Båda politiska blocken efterlyser också en djupare diskus-

sion och ett samarbete om skolan, vilket är något som skulle behövas. 

 
Det finns dock olika verktyg som kommunen kan använda för att 

mildra skolvalets negativa effekter. Inom ramen för den nationella val-

frihetsreformen finns ett utrymme för kommunerna att fritt utforma 

sitt resursfördelningssystem och sin organisation vad gäller skolorna. 

Enligt Skolverket (2009) har ungefär var fjärde kommun någon typ av 
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fördelningssystem som tar hänsyn till elevens sociala bakgrund. Skol-

verket kommer dock fram till att denna del av den totala skolpengen är 

för liten och borde ökas (Skolverket 2009). År 2010 införde Örebro 

kommun ett nytt fördelningssystem där grundsumman36 utgör 67 % 

av totalsumman per elev, strukturtillägget utgör 9,6 % av totalsum-

man per elev och baseras på elevens sociala bakgrund37. Ett nytt tillägg 

syftar också till att få in fler vuxna i skolan och baseras på hur många 

invandrade elever38 som går på skolan. Sedan tillkommer andra tillägg 

för administration, hyra etc. (Örebro kommun 2009a) Det återstår att 

se om detta ger någon effekt genom att ge både fristående och kom-

munala skolor ett ekonomiskt incitament att attrahera elever med olika 

bakgrund.  

 

Tjänstemännens förslag, att alla elever måste göra ett val oavsett om 

man vill gå i den närmaste skolan eller inte är det mest progressiva för-

slaget för att mildra segregationen mellan skolorna i kommunen. Att 

öka valfriheten ännu mer för att komma tillrätta med de problem som 

valfriheten skapar kan möjligtvis vara en väg att gå, frågan är bara  om 

det går att genomföra rent organisatoriskt till rimliga kostnader och 

om det egentligen skulle leda till några förbättringar. Detta system 

praktiseras redan i Stockholms kommun, där alla elever måste välja en 

skola. Huvudregel är att ett barn ska placeras i den skola där barnets 

vårdnadshavare önskar att barnet ska gå. Men om antalet sökande 

överstiger antalet platser på skolan tillämpas ett par urvalsgrunder. 

Barn som har särskilda behov av att gå vid en viss skolenhet,  

barn som bor inom 2 km gångavstånd och har syskon som går i åk 1-5 

på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja i förskoleklass eller 

 
36 2009 var grundsumman 52 195 kr per elev i årskurs 6-9. 
37 Mäts genom variablerna invandringsår, föräldrarnas utbildningsnivå om föräld-
rarna är samtaxerade och uppbär försörjningsstöd. Strukturtillägget varierar mellan 
2000-10 000kr beroende på skola.  
38 Antalet invandrade elever under en femårsperiod, 2,3 % av totalsumman per 
elev. 
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36 2009 var grundsumman 52 195 kr per elev i årskurs 6-9. 
37 Mäts genom variablerna invandringsår, föräldrarnas utbildningsnivå om föräld-
rarna är samtaxerade och uppbär försörjningsstöd. Strukturtillägget varierar mellan 
2000-10 000kr beroende på skola.  
38 Antalet invandrade elever under en femårsperiod, 2,3 % av totalsumman per 
elev. 
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barn som bor i skolpliktsbevakningsområdet39 ges förtur (Internet 5). 

Systemet har fått en hel del kritik eftersom det gynnar taktikval och att 

systemet blir oöverskådligt för de föräldrar och elever som ska välja 

skola (Internet 6). Det har bland annat visat sig att det finns svårighe-

ter för eleverna att komma in på de populära innerstadsskolorna då 

det är ett hårt söktryck på dessa skolor samt att antalet elever som bor 

i innerstaden stadigt har ökat. Populära skolor blir då överfulla och 

möjligheten för elever från ytterstadsområden att gå i innerstadssko-

lorna minskar. Trots detta har Stockholms kommun ett överskott på 

antalet platser om man räknar in alla skolor, men de tomma platserna 

finns framförallt i olika ytterstadsskolor (Internet 7). Det finns anled-

ning att följa upp hur Stockholms kommun hanterar situationen. Som 

framgår av inledningskapitlet har kommunen redan börjat lägga ned 

skolor på grund av de effekter som följer med valfriheten. Det är tro-

ligt att fler skolor kommer att läggas ned och fler fristående skolor 

kommer att etablera sig i kommunen, vilket innebär att ett helt nytt 

skollandskap håller på att formas i kommunen, en utveckling som tro-

ligtvis inte skiljer sig så mycket åt beroende på vilken stad man stude-

rar.  

 
2009 startades även projektet ”Perrongen” av Örebro kommun med 

syfte att slussa in nyanlända flyktingbarn i skolan. Meningen är att 

dessa barn ska fördelas på ett antal kommunala skolor istället för att 

hamna i den närmaste skolan, vilket oftast blir skolor i stigmatiserade 

områden. Först kartläggs elevens behov och intressen i samråd med 

föräldrarna, där man diskuterar vad eleven är bra på och vad den har 

med sig för kunskaper från hemlandet. Sedan är det meningen att man 

tillsammans kommer fram till vilken skola som passar bäst för eleven 

att gå i. Det unika med projektet är att man även tar hänsyn till saker 

som eleven har upplevt i sitt hemland, t.ex. krigstrauman, i sin bedöm-

 
39 Skolpliktsbevakningsområde= Varje skola har ett skolpliktsbevakningsområde 
och ansvarar för att alla elever inom skolpliktsbevakningsområdet placeras i en 
skola nära hemmet. Om ett barn inte har gjort ett val eller inte får plats i de valda 
skolorna ansvarar den skolpliktsbevakningsområdesansvariga skolan för att eleven 
placeras i en skola nära hemmet, dvs. i en skola med högst 2 kilometers gångav-
stånd från hemmet. 
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ning och att det hela tiden sker i samråd med föräldrarna. Projektet 

bygger på frivillighet dels från skolornas sida att ta emot elever men 

också en frivillighet från elevernas sida att vilja gå i den föreslagna sko-

lan. Vid ett möte med den ansvarige för projektet i juni 201040 framgår 

det att projektet fortlöper och att resultatet är bra, eleverna som har 

slussats ut trivs och fungerar bra i den skolmiljö de kommer till. Men 

det finns önskemål från kommunens sida att fler skolor skulle ställa 

upp och ta emot nyanlända elever, framförallt att de fristående skolor-

na skulle vara med och bidra. Skolorna skulle också behöva få mer 

pengar för varje mottagen elev så de kunde satsa mer på de extra re-

surser som måste till i början när en elev kommer till skolan. Man har 

också sett att efter att eleven har gått ett tag på skolan så vill familjer-

na flytta efter. Men problemet är att det i dagsläget inte finns lediga 

bostäder till en rimlig kostnad för att familjerna ska kunna flytta. Det 

innebär att om man skulle kunna erbjuda familjerna en bostad så skul-

le projektet också kunna påverka boendesegregationen. Det finns såle-

des en del projekt och förnyelser som skulle kunna förändra situatio-

nen en del.   

Avslutande reflektioner 
 

Studien visar att det har vuxit fram en skiktning mellan olika skolor 

där främst elever från familjer med ett högt kapitalinnehav, genom val-

friheten, har fått utökat utrymme att bevara och skydda sitt ackumule-

rade kapital. Det är också de som, också enligt tidigare forskning, mest 

frekvent utnyttjar möjligheten att välja skola. Att valfriheten skapar 

segregationsprocesser mellan skolorna är ett faktum. Här syns effek-

terna av ett klassiskt problem som i detta fall betyder att individers fri-

het att välja skola skapar, förstärker eller utvidgar ett samhällspro-

blem. Knappt någon individ tycker det är bra med segregation men det 

speglas inte i individernas val av skola, där är det istället reproduktio-

nen av kapital som hamnar i fokus. Det ansvaret bör inte ligga på indi-

 
40 Mötet var ett enskilt informationsmöte om projektet, kontakt togs via e-mail och 
mötestid bokades. Skriftliga anteckningar togs vid mötet.  
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40 Mötet var ett enskilt informationsmöte om projektet, kontakt togs via e-mail och 
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vidnivå, även om de finns så är det troligtvis få individer som väljer 

skola för att försöka minska segregationen. Som jag ser det är det först 

och främst ett politikeransvar både på riks- och kommunnivå. Studien 

visar att det tidsrumsliga projekt som pågår på stationen skola håller 

på att utvecklas till ett homogent socialt projekt, dvs. individers sociala 

position sammanfaller med det tidsrumsliga projektet.  

 

Vad gäller tanken om elevers spatiala kapital är det ett fruktbart sätt 

att tänka sig hur de sociala och fysiska rummen relaterar till varandra 

och vilka effekter det ger på individen. Studien beskriver en utveckling 

där det spatiala kapitalet verkar bli en allt viktigare del för elevers ut-

bildningskarriär. Eftersom populära skolor snabbt fyller sina platser 

blir det viktigt att bo i rätt område, vilket är något som tjänstemän och 

rektorer får allt fler samtal om av oroliga föräldrar. Det finns också en 

viss desperation hos föräldrar över att göra rätt val och att komma in 

på rätt sorts skolor. Drivkraften bakom denna utveckling är familjer-

nas reproduktion av sitt innehav av kapital, något som ställs på sin 

spets just vad gäller valet av skola. Det finns dock mycket som går att 

utveckla vad gäller detta resonemang. Inte minst hur man ska mäta det 

spatiala kapitalet (t.ex. genom mentala kartor och tidsdagböcker) för 

att bättre kunna kartlägga individers rörelser. 

 
Eftersom ett av målen med valfrihetsreformen var att minska segrega-

tionen kan man säga att reformen, än så länge, inte har levt upp till 

detta syfte. Men det finns processer som går i motsatt riktning där 

skolvalet i vissa fall leder till ökad blandning, t.ex. det ökande elevan-

talet från ytterområdena till fristående skolor, vilket borde undersökas 

närmare. Denna studie har förhoppningsvis lett till att öka förståelsen 

för och visa på komplexiteten vad gäller elevers val av skolor. Genom 

att kombinera kvantitativt och kvalitativt material har jag försökt att 

både få en bredd och ett djup i studien, vilket jag tycker mig sakna i 

den tidigare forskningen.  

 

Kommunerna har en rejäl utmaning i att ta tag i de effekter som ele-

vers val av skola ger upphov till. Det finns inga skrivna manualer utan 
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varje kommun provar sig fram med olika lösningar. Det finns anled-

ning att utforska detta mer och framförallt vilka typer av lösningar 

som växer fram och vilka effekter de får på skola och samhälle. Det 

finns också en del processer i elevers val av skola som skulle kunna 

motverka de negativa effekterna, då tänker jag framförallt på de elever 

som kommer från resurssvaga områden och deras val till populära 

kommunala och fristående skolor. Är det en process som växer sig 

starkare och vad innebär det för skolan som integrations arena. En 

bred intervju- eller enkätstudie med politiker, rektorer, lärare och för-

äldrar borde också genomföras för att ta reda på hur de ser på skola 

och skolval. En annan ingång är vilka effekter ett ökat skolval har på 

barns uppfattning om sin närmiljö. Ett antagande är att barn skjutsas 

mer med bil mellan hemmet och skolan men hur formar det barnens 

relation till staden? Att se staden genom ett bilfönster är inte samma 

sak som att gå eller cykla till skolan. Vad bilfärderna skapar för tra-

fikmiljö runt skolan när elever ska lämnas och hämtas är en annan frå-

ga som i stort sett är outforskad. Det finns därför många möjligheter 

till ytterligare forskning inom detta område. Något som jag också vill 

lyfta upp är att valet av skola inte verkar styras av skolornas pedago-

giska förmåga, eleverna i populära kommunala tillvalsskolor inte har 

anmärkningsvärt höga medelbetyg. Det är istället andra saker, som 

rykte och en attraktiv profil väger tyngre vid skolvalet. En skolas rykte 

har poängterats som en viktig del i det val som görs i tidigare forskning 

och det är inte någon skillnad vad gäller Örebro. Jag är dock förvånad 

över att skolans rykte, enligt rektorerna, verkar spela en så stor roll, 

samtidigt som diskussionen om vad som formar en skolas rykte verkar 

vara som bortblåst i debatten om måluppfyllelse, betyg och hårdare tag 

i skolan.  
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Summary 
Between the 1940s and the 1970s, the school system in Sweden was 

characterised by a limited freedom of choice and heavy centralisation. 

However, during the 1970s, a decentralising process was initiated, and 

it culminated at the end of the 1980s and the beginning of the 1990s. 

Among other things, the responsibility for the schools shifted from the 

government to the local authorities, a freedom of choice was intro-

duced, and several municipalities brought in a school voucher system. 

With these changes, the educational system in Sweden went from being 

one of the world’s most government dominated and unified, to one 

with a high level of freedom of choice. Those in favour of the right to 

choose one’s school argued that the competition between schools 

would lead to pedagogic renewal, cost efficiency, as well as an in-

creased influence among parents. Those who were opposed, on the 

other hand, claimed that a higher level of competition would result in 

further segregation, and divide schools into first rate vs. second-rate 

schools. Now, almost 20 years after the students were first given the 

opportunity to choose their own schools, there is reason to examine 

the development and the course it has taken.  

 

Concepts such as segregation, neighbourhood effects, social networks, 

and the integration arena provide a basis for my aim and my research 

questions. The starting point for the thesis is mainly the school envi-

ronment as a network-generating arena, an arena for integration. If we 

view schools as an environment where encounters take place and net-

works are created, then it is worth aiming for a mixture of students 

with varying ethnicity and socioeconomic backgrounds, as this mix 

will increase the chances of integration within society. Traditionally, 

this has also been the political intention with schools and the educa-

tional system. This thesis will examine the patterns of, and the driving 

forces behind, the process of choosing one’s school. It will also look at 

the consequences thereof, and the steps taken to handle these choices 

in a medium-sized Swedish town.       
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Aim and research questions     

The overall aim for this study is to explore the interplay between the 

choice-of-school policy in the compulsive school years, and the process 

of integration and segregation on a school level. The aim is also spe-

cifically to study to what degree the schools’ immediate surroundings 

and the pupils’ choice of school reflect the schools’ make-up, with re-

gards to ethnic and socioeconomic backgrounds within the municipal-

ity of Örebro. 

 

The overall aim can be divided up into a couple of sub-studies, one of 

which is to map out the changes in the make-up of pupils that take 

place in the Örebro municipality between 1992 and 2004, in order to 

illustrate the possible driving forces behind, and effects of, the choice-

of-school policy over time. In the second sub-study, I will look at my 

findings in relation to how the developments of the schools within the 

municipality are viewed by civil servants, school politicians, and head 

teachers. 

 

From the framing of my aims, I can derive several research questions. 

• Is the changing of schools increasing or decreasing over time, and be-

tween which schools and which catchment areas do the changes take 

place? 

• In what way does the pupils’ ethnic and socioeconomic background 

influence the choice of school? 

• In what way is the schools’ purpose as an arena for integration af-

fected? 

• How is the situation in the municipality viewed by civil servants, 

school politicians, and head teachers, and what visions do they have 

with regards to handling possible problems as a result of the pupils’ 

free choice of school? 

Research methodology and material 

The thesis is based on three different kinds of materials; registry data 

from SCB (Statistics Sweden), the municipality’s data surrounding the 

school applications, and interviews with civil servants, politicians, and 
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head teachers. The statistical material from SCB relates to the years 

1992, 1998 and 2004, and is used to describe the increasing housing 

segregation within Örebro town, and the make-up of pupils in its 

schools. The database was developed in cooperation with SCB, and 

consists of six subgroups of data. Three of these contain the whole of 

the population in the municipality of Örebro, from the age of 16 and 

older, during 1992, 1998 and 2004. The other three contain individu-

als who had turned 16 and were attending ninth grade during 1992, 

1998 and 2004. This set of data also includes information about the 

pupils’ parents, housing and school location. Each individual is tied to 

a number of socioeconomic variables, which are being used to examine 

the housing segregation on an area basis, and the make-up of pupils in 

certain schools. 

 

The database is mainly used in the GIS-based geographical analysis, 

where the simulated catchment areas together with the pupils’ housing 

coordinates show the number of pupils who live near a school, and yet 

choose a school in a different area. By connecting each individual to a 

set of socioeconomic standards, we see how the choice-of-school policy 

affects the schools’ ethnic and socioeconomic make-up of pupils.   

The statistics provided by the municipality show the number of school 

choices made, which school the pupil in question comes from, and to 

which school they want to move, in the years 2004-2009. This particu-

lar material is used to show how the number of school choices made 

has changed since 2004, and between which schools the changes take 

place. Complementing the statistical and geographical analysis is an in-

terview study involving one civil servant, two school politicians, and 

three head teachers. The purpose of the interviews is to get an over-

view of the situation in the municipality, as well as of how the choice 

of school affects the work and thought process in school and local au-

thority surrounding the choice-of-school policy. 

 

Theoretical and conceptual framework  

A recurring characteristic of earlier studies concerning schools and 

school choices, is the current housing segregation as a breeding ground 
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for segregation within, and between, schools. Already in the mid-

1980s, there is a notable socioeconomic segregation in schools, which 

follows on from the housing segregation. But over time, the segrega-

tion in schools has taken on a more ethnic dimension (Arnman & 

Jönsson 1985, the National  Agency for Education 2003). It is clear 

from these studies that a person’s socioeconomic background, in com-

bination with their ethnicity, play an important part in how they view 

certain housing areas or schools. It also influences the parents’ choice 

of school, as their choice is governed by the reputation of both the area 

and the school. As a result, a school whose immediate surroundings 

are known as a low-status area will struggle to attract pupils, even 

though the school itself might be good. 

 

Assisted by Pierre Bourdieu’s theory of capital and Torsten Häger-

strand’s time geography, the thesis will conduct a discussion around 

the driving forces behind a pupil’s choice of school. In this study the 

two approaches are combined with a view to find a theoretical basis on 

which to interpret how individual factors manifest themselves within a 

space, i.e. connecting the social space with the physical time space. The 

spatial capital consists of a person’s financial, social, and cultural capi-

tal. This determines the level of restrictions a person experiences in the 

physical space. The greater the spatial capital, the fewer restrictions to 

the movement within the space.     

  

Main results 

Patterns 
When the school-choice reform was introduced in the beginning of the 

1990s, the idea was for pupils to have the opportunity to choose which 

school to attend. The question is, which patterns have arisen, i.e. has 

the level of school changes increased or decreased over time, and be-

tween which schools and which catchment areas are the changes taking 

place? In the municipality of Örebro, the amount of pupils choosing 

their school did not begin to increase until towards the end of the 
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1990s and the beginning of the 2000s, when the local schools began 

developing their own specific profiles, and more independent schools 

were established in the municipality. This meant that there were more 

options, which resulted in many pupils choosing a school other than 

the one closest to their home. The centrally located schools tend to at-

tract pupils from the suburban areas. This goes for all different types 

of suburban areas, from the Swedish-dominated residential districts, to 

the heterogeneous areas with blocks of flats. The total increase of the 

amount of school choices made is admittedly not great, either in abso-

lute figures or as a percentage, but certain schools are greatly affected 

by the choices made. Since each pupil in the senior level of compulsory 

school is equivalent to about 70,000 Kronor, even a small number of 

pupils, either lost or added, will have an effect on the schools’ econ-

omy. Most of the school choices concern different government schools, 

and not, as one might think given the media debate, independent 

schools. 

 

The thesis establishes that there is a general broadening of the ethnic 

and socioeconomic housing segregation in Örebro during the 1990s 

and the 2000s. This development can be traced back to the 1970s. The 

same areas that were regarded as socioeconomically weak during the 

1970s have kept their status, although now the segregation has ac-

quired a more ethnic dimension. In Örebro, there are chiefly six hous-

ing areas were this development can be identified. There is a general 

increase in the level of education, also within the six most vulnerable 

areas, but even so, in these areas there is still a predominantly low 

standard of education. In the areas considered to have great resources, 

the percentage of people with a foreign background remained at a con-

stant level during the years covered in the study. These areas are 

mainly residential areas with a highly educated, economically strong, 

and homogeneous population. This results in a widening of the eco-

nomic and ethnic gaps between different areas in Örebro during the 

1990s and the beginning of the 2000s. 
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This development is most likely to blame for the development in the 

schools, as schools are strongly influenced by its immediate surround-

ings. The schools that are located within areas considered to have great 

resources, are generally more popular, in the sense that more pupils 

apply to those schools. Thus, the pupils’ and the parents’ view of an 

area governs their choice, and a number of pupils avoid the schools in 

disadvantaged areas with a high percentage of pupils from a foreign 

background, and instead they choose schools in areas that are consid-

ered to be better. But the picture is more complex than that. At the 

same time, there is a small group of pupils from disadvantaged areas 

who choose popular government schools or independent schools, and 

there is also movement between different schools in disadvantaged ar-

eas. 

 

The driving forces behind the school choices  
With regards to the driving forces behind this pattern, I principally 

look to Pierre Bourdieu’s theory of capital and Torsten Hägerstrand’s 

time geography, in order to explain how a pupil’s ethnic and socioeco-

nomic background influence their choice of school. It emerges that it is 

chiefly the pupils with  a Swedish background and a greater capital 

who actively make a choice. This might be due to the fact that pupils 

from families which hold a greater economic, cultural, and educational 

capital have a better prerequisite for choosing a school. Their starting 

point is more advantageous as they know how the system works and 

they can access the information more easily. Education is likely to play 

a natural part in their social reproduction strategy, which makes these 

pupils more mobile and able to move further away from home to a 

school they find attractive. Pupils who hold a limited capital usually 

also hold a smaller spatial capital, which leads to greater time-spatial 

restrictions, and limits their mobility. With this shortcoming, some in-

dividuals do not consider themselves to have a choice. Most of the pu-

pils who attend a school which many pupils choose to leave, also live 

in the school’s disadvantaged immediate surroundings, and most pupils 
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in disadvantaged areas also attend a school which many pupils choose 

not to attend. 

 

Consequences of the choice-of-school policy       
Which are the consequences of the pupils’ free choice of school, or in 

what way is the school’s function as a meeting place, i.e. an arena for 

integration, affected? The study shows that there is minimal change in 

the make-up of pupils between schools, with regards to their economic 

background. The change in the make-up of pupils concerning the eco-

nomic capital is thus limited. However, the ethnic and social differ-

ences between the secondary levels of compulsory school in Örebro are 

increasing. The make-up of pupils is becoming more homogenous, and 

the school as a meeting place between different ethnic groups is af-

fected in a negative way. One should be careful comparing different 

segregation and integration indexes based on various spatial classifica-

tions, but the study shows that the segregation in schools is most 

probably increasing faster than in housing areas. The reason for this 

might be that it is easier to change schools than it is to change housing 

areas. The decrease in the Interaction index points to pupils becoming 

more ethnically divided into different schools, and thus the school as a 

meeting place has weakened during the research period. 

 

When examining the independent schools, one finds that there is an 

uneven division between pupils with a foreign background and those 

with a Swedish background. The losers in this are the schools in the 

disadvantaged areas; the same process is happening here as in the 

housing areas – the more privileged move away, while the disadvan-

taged remain. Certain schools therefore see an increase in the percent-

age of pupils with a foreign background, while others see a decrease. 

Already in 1992 there was a visible difference between schools, but 

then the difference was not as distinct. The ethnic segregation did not 

become clear until towards the end of the 1990s. The free choice of 

school contributes to the segregation between schools, as the make-up 

of pupils in schools in disadvantaged and in privileged areas becomes 
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more ethnically and socioeconomically homogenous. However, there 

are a small number of exceptions. In certain schools, the ethnic mix of 

pupils is relatively fair. Some of the head teachers claim, for example, 

that they nowadays have a relatively good mix of pupils, from both 

Swedish and foreign backgrounds. In most of those cases, there are a 

great number of pupils of foreign extraction, and with a weak capital, 

who happen to live in the school’s catchment area, and these pupils are 

automatically guaranteed a place in the school. The school is also 

placed in an area which is regarded as neutral by pupils and parents. 

Thus, the reason the school is not being connected to the disadvan-

taged area is the school’s location, and pupils who do not hold a large 

spatial capital automatically attend an attractive school. In other cases, 

it is the school’s particular profile that attracts pupils of both Swedish 

and foreign backgrounds. 

 

The study also shows that problems arise when a school’s catchment 

area is divided, i.e. when the pupils in the catchment area come from a 

varying ethnic and social background, and when the school is located 

in the disadvantaged part of the catchment area. Families with re-

sources can then be seen to avoid the local school in favour of others, 

and it is mostly pupils with a Swedish background who choose other 

schools. There is therefore reason to view this development as a 

“White Flight” issue. The schools in these locations no longer function 

as a meeting place between the majority and the minority population. 

The pupils who hold a greater capital have the ability and opportunity 

to apply to other schools, and instead  the schools become a meeting 

place for the pupils who feel they do not have a choice, since they have 

a small capital which cripples their mobility. In other words, the 

schools are losing the pupils they need in order for it to function as a 

meeting place.     

 

Moving forward     
What measures can we take to solve some of the problems highlighted 

in this study? Since the compulsory school level is the responsibility of 
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the municipalities, one might ask how civil servants, politicians, and 

head teachers view the situation in their respective municipalities, and 

what measures they propose with regards to the problems that arise 

from the pupils’ free school choice? From the interviews, we get an un-

equivocal picture of how the choice-of-school policy has contributed to 

an increased socioeconomic and ethnic segregation between schools, 

and that the number of school choices made is likely to grow in the fu-

ture. Civil servants, politicians, and head teachers view the current 

housing segregation as the root of the segregation in schools, but they 

offer no tangible solutions as to how one might be able to mitigate 

these consequences by, for example, directed community planning. In 

their defence, there have been a number of improvements and building 

projects aimed at alleviating the housing segregation, and some of 

those projects have been focused specifically on schools, but a broad 

and sweeping vision that spans several different areas of politics has 

yet to be formulated.  

 

Both political sides are of the opinion that the freedom of choice cre-

ates an unwieldy situation, where the majority do not quite believe in 

its own politics, and the opposition is consistently hesitant over the 

freedom to choose schools, but both sides still defend the freedom of 

choice as the citizens’ own wish. However, the politicians feel that the 

citizens are not prepared to take the consequences of their freedom of 

choice in the shape of school closures. Civil servants and head teachers 

are of the same view, they can see that the pupils’ choice of school 

leads to segregation, and yet they defend the freedom of choice, argu-

ing that it would be difficult to retract a freedom once it has been of-

fered. They have noticed a lack of vision with the politicians in coping 

with the situation, and they wonder whether the politicians are truly 

fully aware of what is happening to the schools in the municipality. 

Both civil servants and head teachers have ideas about how one might 

be able to alleviate the effect of the choice-of-school policy, but they 

claim they have no support from the politicians. From the interview 

study in general, one gets the sense that the ball has been set in motion 

and cannot be stopped, and there is also uncertainty as to how to deal 
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with the consequences. It is also surprising how little the municipality 

knows about the choices the pupils make. The lack of relevant statis-

tics, and the shortcomings of the existing statistics, makes it clear that 

there are few, if any, in the local authority who can offer the full pic-

ture of the pupils’ choice of school. By continuously following and 

mapping out the pupils’ choice of school, one can get a clear picture of 

the pupil flow. Not until then is it possible to get the right resources in 

place, or to start thinking about long-term solutions which will then 

become integrated in several different areas of politics, in addition to 

school politics. Both political sides call for a deeper discussion and 

closer cooperation over school, something which is definitely needed. 

In conclusion, the study shows that a divide has emerged between dif-

ferent schools, where it is mainly the pupils from families who hold a 

greater capital, who through the freedom of choice, have better ability 

to keep and protect their accumulated capital. It is also they who most 

frequently use the opportunity to choose schools. It is a fact that the 

freedom of choice results in segregation processes between schools. 

Here we can see the effects of a standard issue, which in this case 

means that individuals’ freedom to choose schools generates, reinforces 

and widens a social problem. Few people think segregation is a good 

thing, but this is not reflected in the individuals’ choice of school. In-

stead, the reproduction of capital becomes the focal point. The respon-

sibility for this should not be the individual’s. The pupils who make 

their choice in order to decrease segregation are few, even if some ex-

ist. My view is that first and foremost it should be the politicians’ re-

sponsibility, on a government, as well as on a local, level.                   
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Alla ursprungsvariabler för året 1992, samma variabler finns för efterföl-
jande år.  
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kommunen 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Frågor till tjänstemän 
 
Övergripande situation i kommunen 
 
Historisk utveckling:  
Hur har situationen sätt ut i kommunen med avseende på: antal elever i 
grundskolan, ekonomiska faktorer, ”goda” år ”dåliga” år för skolan under 
2000-talet.  
 
Vet du hur situationen såg ut 1992 och 1998? 
 
Elevantal i grundskolan historiskt sett: Hur har det varierat under åren? 
 
Nutid: 
Hur många skolor finns i kommunen idag? 
 
Hur många kronor är skolpengen/per elev på i dagsläget? 

- Hur har summan varierat under åren, hur såg den ut 1992 och 
1998? 

 
Hur mycket avdrag från ursprungssumman görs för elever i fristående sko-
lor? 
 
Elevantal i kommunen idag, hur ser det ut minskar eller ökar elevantalet i 
kommunens skolor? 
 
Kommer det att medföra någon nedläggning eller utbyggnad av kommu-
nens grundskolor? 

- Vilka skolor kommer att läggas ned respektive byggas ut? 
 
 
Skolområden 
 
Ser du att finns det några skillnader mellan olika skolområden i kommu-
nen? 

- Mellan vilka skolområden?  
- På vilket sätt skiljer de sig från varandra? 
- Ser du någon förändring av dessa skillnader över åren, har de ökat 

eller tycker du att de har minskat? 
o Har detta berört samma skolområden under 1990-2000- 

talet eller har du sett att det har förändrats?  
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Har ni något särskilt ekonomiskt fördelningssystem som väger upp dessa 
eventuella skillnader? 

- Hur fungerar det? 
- När började man med det? 
- Har det förändrats under de senaste åren? 
- Ger de någon effekt? 
- Kan du se någon annan typ av instrument som man kan ta till för 

att få bättre effekt? 
- Går det egentligen att göra något åt dessa eventuella skillnader? 

 
 
Fristående skolor 
 
Hur många fristående skolor har etablerat sig i kommunen? 
 
Hur påverkar det kommunens planering och ekonomi vad gäller grundsko-
lan? 
 
Finns det från din synvinkel några positiva effekter av att fristående skolor 
etablerar sig i kommunen 
 
Finns det från din synvinkel några negativa effekter av att fristående skolor 
etablerar sig i kommunen? 
 
Byte av skola 
Har elevers val av skola ökat eller minskat under de senaste åren? 
 
Med avseende på svaret på frågan om skillnader mellan skolområden: Kan 
du se att det avspeglar sig i elevers val av skola? 

- Har du någon känsla för vilken typ (bakgrund, etnicitet etc.) av 
elev som väljer en annan skola än den tilldelade? 

 
Kan du se att några typer av skolor är mer populära att välja till än andra? 

- Har det förändrats under åren? 
- Varför tror du att just dessa skolor blir populära? 
- Är det många elever som väljer någon typ av fristående skola, 
- Har valen till fristående skolor ökat eller minskat under de senaste 

åren? 
 
Vad tror du är den största orsaken till att elever byter skola? 
 
 
Hur påverkar elevers val av skola ert arbete med planering och ekonomisk 
fördelning? 
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- Innebär det att det blir svårare att planera för er del eller ser du att 
det blir en lättare att planera verksamheten? 
(I praktiken kan man tänka sig att kommunen frigör resurser 
i form av lokaler, skolpeng etc. men också att kommunen 
sitter fast med en massa resurser som kostar pengar, perso-
nal, material mm) 

 
Vilka positiva effekter kan du se av elevers fria skolval? 
 
Vilka negativa effekter kan du se av elevers fria skolval? 
 
Hur ser du på relationen mellan politiker och tjänstemän? 

- Hur upplever du att politikerna agerar i skolpolitiska frågor? 
- Uppmärksammar de möjligheter eller problem med elevers val av 

skola eller etablerandet av fristående skolor? 
 
Om du fick välja, skulle du i din roll som tjänsteman vilja bejaka skolvalet 
och därmed ta hand om eventuella effekter eller begränsa valet av skola 
och därmed eliminera eventuella effekter på förhand? 
 
 
Framtiden i kommunen 
 
Tror du att skolvalen kommer att minska eller öka i framtiden? 
 
Hur kommer det att påverka de kommunala skolorna? (nedläggningar eller 
utbyggnad) 
 
Tror du att fler fristående skolor kommer att etablera sig i kommunen, 
varför? 
 
Hur tror du att eventuella skillnader mellan skolor och skolområden 
kommer att utvecklas i framtiden? 

- Hur tror du det kommer att påverka kommunen? 
 
Något annat som du vill tillägga eller som du tycker jag inte har tagit upp 
under intervjun? 

Frågor till skolpolitiker 
 
Skolpolitiken 
 
Vad har du/partiet för (långsiktiga) mål med er skolpolitik i kommunen? 
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Hur väl tror du att ni kommer att lyckas med genomförandet av dessa 
mål? 
 
Hur kommer det att märkas i skolorna? 
 
Vilka skolpolitiska frågor anser du leder till/har lett till mest diskussion 
med era politiska motståndare i barn och ungdomsnämnden? 
 
Elevantal i grundskolan historiskt sett: Hur har det varierat under åren? 
 
Hur många kronor är skolpengen/per elev på i dagsläget? 

- Hur har summan varierat under åren, hur såg den ut 1992 och 
1998? 

 
Hur mycket avdrag från ursprungssumman görs för elever i fristående sko-
lor? 
 
Kommer det att medföra någon nedläggning eller utbyggnad av kommu-
nens grundskolor? 

- Vilka skolor kommer att läggas ned respektive byggas ut? 
 
Fristående skolor 
 
Hur påverkar etableringen av fristående skolor kommunen? 
 
Vad är bra med etableringen av fristående skolor? 
 
Vad är mindre bra med etableringen av fristående skolor? 
 
Tycker ni att det finns för lite fristående skolor i kommunen eller ser ni att 
fler friskolor ska få möjlighet att etablera sig? 
 
Byte av skola 
 
Har elevers val av skola ökat eller minskat under de senaste åren?  
 
Hur påverkar det ert arbete med planering och ekonomisk fördelning? 
  
Ser du att det finns några skillnader (prestationsmässiga, etniska, sociala, 
ekonomiska) mellan olika skolområden/skolor? 
 
Hur avspeglar det sig på de enskilda skolorna i dessa områden. 
 
Hur tror ni att valet av skola påverkar de sociala, ekonomiska och etniska 
skillnader som finns mellan olika områden i kommunen? 
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under intervjun? 

Frågor till skolpolitiker 
 
Skolpolitiken 
 
Vad har du/partiet för (långsiktiga) mål med er skolpolitik i kommunen? 
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Hur väl tror du att ni kommer att lyckas med genomförandet av dessa 
mål? 
 
Hur kommer det att märkas i skolorna? 
 
Vilka skolpolitiska frågor anser du leder till/har lett till mest diskussion 
med era politiska motståndare i barn och ungdomsnämnden? 
 
Elevantal i grundskolan historiskt sett: Hur har det varierat under åren? 
 
Hur många kronor är skolpengen/per elev på i dagsläget? 

- Hur har summan varierat under åren, hur såg den ut 1992 och 
1998? 

 
Hur mycket avdrag från ursprungssumman görs för elever i fristående sko-
lor? 
 
Kommer det att medföra någon nedläggning eller utbyggnad av kommu-
nens grundskolor? 

- Vilka skolor kommer att läggas ned respektive byggas ut? 
 
Fristående skolor 
 
Hur påverkar etableringen av fristående skolor kommunen? 
 
Vad är bra med etableringen av fristående skolor? 
 
Vad är mindre bra med etableringen av fristående skolor? 
 
Tycker ni att det finns för lite fristående skolor i kommunen eller ser ni att 
fler friskolor ska få möjlighet att etablera sig? 
 
Byte av skola 
 
Har elevers val av skola ökat eller minskat under de senaste åren?  
 
Hur påverkar det ert arbete med planering och ekonomisk fördelning? 
  
Ser du att det finns några skillnader (prestationsmässiga, etniska, sociala, 
ekonomiska) mellan olika skolområden/skolor? 
 
Hur avspeglar det sig på de enskilda skolorna i dessa områden. 
 
Hur tror ni att valet av skola påverkar de sociala, ekonomiska och etniska 
skillnader som finns mellan olika områden i kommunen? 
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Vad tror du är orsaken till att elever väljer en annan skola? 
 
Vill du bejaka skolvalet och ta hand om eventuella effekter eller begränsa 
skolvalen och därmed också begränsa eventuella effekter som elevers val av 
skola ger upphov till? 
 
Framtiden i kommunen 
 
Tror du att antalet skolval kommer att öka eller minska i framtiden? 
 
Hur tror du att situationen kommer att se ut för de kommunala skolorna 
kommer några skolor att läggas ned eller kommer verksamheten att byggas 
ut? 
 
Tror du att det kommer  fler friskolor kommer att etableras i kommunen 
eller kommer de att minska i framtiden? 
 
Hur kommer eventuella skillnader (etnisk, socialt, ekonomiskt) mellan 
skolor/områden att utvecklas i framtiden? Tror du att de kommer att öka 
eller minska? 
 
Hur ser din/partiets vision ut för framtiden, om du fick bestämma helt?  
(fler friståendeskolor, mer valfrihet  eller inte osv) 
 
Är det någonting annat som du vill ta upp som du tycker jag har glömt? 

Frågor till rektorer 
 
Situationen på skolan: 
 
Elevantal på skolan under de senaste åren minskande/ökande. 
 
Hur har situationen sett ut på skolan med avseende på antalet elever? 
 
Upplever du att skolans elevsammansättningen (etniskt och/eller socioeko-
nomiskt) har förändrats under de senaste åren? 
 
Har det fria skolvalet haft någon betydelse för eventuell ökning/minskning? 
 
 
Hur ser den ekonomiska situationen ut på skolan och i vilken grad påver-
kar elevers val av skola ekonomin. 
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Upplever du att konkurrensen mellan skolor har ökad…om ja ….hur har 
den ökade konkurrensen om elever påverkat er verksamhet (skolval, eko-
nomi) 
 
Överlag hur påverkar en ökad rörlighet av elever mellan skolor ert arbeta 
med planering och verksamheten. 
 
Skolpolitik 
 
Hur fungerar det ekonomiskt fördelningssystemet som är till för att jämna 
ut skillnader mellan skolorna tycker du att det fungerar på ett tillfredsstäl-
lande sätt.  
 
Hur upplever du politikernas styrning av skolan, vad skulle kunna göras 
bättre? 
 
Fristående skolor 
 
Hur påverkar etableringen av fristående skolor den egna skolan? 
 
 
Byte av skola 
 
Överlag kan du säga någon om vilken typ av elever som väljer till er skola 
(etnisk socioekonomisk bakgrund) och vilka som väljer bort? 
 
Vad tror ni om orsakerna till att elever byter skola? 
 
 Hur påverkar det er skola? 

- + och – med elevers byte av skola? 
 
Framtiden i kommunen 
 
Hur tror du att framtiden ser ut i avseende på: 

- Skolval, öka/minska 
- Er skola  

 
Hur tror du att eventuella skillnader (etnisk, socialt, ekonomiskt) mellan 
skolor/områden kommer att utvecklas i framtiden? 
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kar elevers val av skola ekonomin. 
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Upplever du att konkurrensen mellan skolor har ökad…om ja ….hur har 
den ökade konkurrensen om elever påverkat er verksamhet (skolval, eko-
nomi) 
 
Överlag hur påverkar en ökad rörlighet av elever mellan skolor ert arbeta 
med planering och verksamheten. 
 
Skolpolitik 
 
Hur fungerar det ekonomiskt fördelningssystemet som är till för att jämna 
ut skillnader mellan skolorna tycker du att det fungerar på ett tillfredsstäl-
lande sätt.  
 
Hur upplever du politikernas styrning av skolan, vad skulle kunna göras 
bättre? 
 
Fristående skolor 
 
Hur påverkar etableringen av fristående skolor den egna skolan? 
 
 
Byte av skola 
 
Överlag kan du säga någon om vilken typ av elever som väljer till er skola 
(etnisk socioekonomisk bakgrund) och vilka som väljer bort? 
 
Vad tror ni om orsakerna till att elever byter skola? 
 
 Hur påverkar det er skola? 

- + och – med elevers byte av skola? 
 
Framtiden i kommunen 
 
Hur tror du att framtiden ser ut i avseende på: 

- Skolval, öka/minska 
- Er skola  

 
Hur tror du att eventuella skillnader (etnisk, socialt, ekonomiskt) mellan 
skolor/områden kommer att utvecklas i framtiden? 
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Bilaga 3 Synliga respektive osynliga minoriteter 
 
Majoritetsbefolkning Osynliga minoriteter Synliga minoriteter 

Sverige Danmark Forna Sovjetstater 
 Finland Russland 
 Norge Etiopien 
 Island Somalia 
 Jugoslavien Gambia 
 Kroatien Tunisien 
 Slovenien Marocko 
 Bosnien-hercegovina Uganda 
 Makedonien Algeriet 
 Polen Egypten 
 Belgien-luxenburg Eritrea 
 Rumänien Övriga Afrika 
 Tjeckoslovakien Libanon 
 Ungern Syrien 
 Grekland Turkiet 
 Storbritannien och Nordir-

land
Irak 

 Irland Iran 
 Tyskland Övriga Mellanöstern 
 Frankrike Kambodja-Vietnam 
 Italien Thailand 
 Spanien Kina-Taiwan 
 Portugal Filippinerna 
 Nederländerna Japan 
 Österrike Afganistan 
 Schweiz Bangladesh 
 Bulgarien Indien 
 Småstater Europa Sydkorea 
 Estland Pakistan 
 Lettland-Litauen Sri Lanka 
 USA Övriga Asien 
 Kanada Mellanamerika-

Västindien 
 Australien Chile 
 Övriga Oceanien Bolivia 
 Okänd Peru 
 Brasilien 
 Argentina 
 Colombia 
 Övriga Sydamerika 

 
 

Bilaga 4: Skolvalsmatriser 
 

Från skola A B C D E F G H I J K L M N O P R S V Total

A 1 3 5 9
B 2 3 1 6
C 1 2 3 1 7
D

E

F 1 3 4 8
G 1 2 1 4
H

I 1 1 2
J 1 1 2

K

L 2 4 3 9 2 20
M 2 8 1 16 27
N 1 2 4 7 14
O 1 3 2 1 7
P 2 2 2 1 4 1 3 15
R

S

V

Friskolor 4 1 2 1 8 4 1 10 1 32
Totalt 14 2 1 2 2 26 11 17 1 52 3 1 17 1 3 153

2006                                                                                         Till skola
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2007
Från skola A B C D E F G H I J K L M N O P R S V Total

A 9 1 1 3 14
B 1 4 2 1 8
C 1 4 3 3 11
D 2 1 3
E 1 1 2 4 2 4 10 1 25
F

G 1 1
H 2 2
I

J 2 2
K 1 1
L 2 2 1 2 1 1 9

M 1 1 1 3
N 1 5 3 1 6 16
O 1 1 2 4
P 1 2 4 2 4 1 3 3 20
R

S

V

Total 17 5 1 2 4 25 11 7 1 33 1 1 3 1 3 4 119

Till skola

 
I tabellen för 2007 finns friskolorna R, S och V med i statistiken.  
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2008
Från skola A B C D E F G H I J K L M N

A 1 1 1 1

B 2 1

C 3 1 1

D

E 1 1 5

F

G

H

I 24 1 25 6 4

J 2

K

L 10 1

M 2

N 1 5 2

O

P

Friskolor 5 5
Total 37 1 2 3 53 7 7

Till skola

O P Total

4
3

1 6

3 10

6 66
0

10
2
8

1 4 5
3 13
17 127
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