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ABSTRACT 
Olofsson, M. 2014. Den segregerade skolan. En studie om elevsammansättningen 2003-2013 i 
Malmö stad. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   
 
Syftet med uppsatsen är att försöka urskilja vilka förändringar och mönster som uppstår i 
elevsammansättningen bland avgångselever i grundskolan i Malmö kommun under en tioårsperiod. 
Det fria skolvalet infördes 1992 vilket gör att elevsammansättningen idag är betydligt mer 
föränderlig än när alla elever var hänvisade till sin närmaste skolan. Undersökningen är kvantitativ 
och utforskar segregation mellan elever med utländsk och svensk bakgrund samt pojkar och flickor. 
Med hjälp av tidigare forskning om elever och föräldrars beteenden i skolvalssituationen, samt 
studier om skolvalet ger upphov till segregation, analyseras och diskuteras resultaten i slutkapitlet. 
Att elevsammansättningen har blivit mer segregerad och uppdelad framgår tydligt, men resultaten 
visar också på betydande skillnader i utslag beroende på vilka mätmetoder som används. Det som 
tydligt kan konstateras är att den upplevda segregationen mellan elever med svensk respektive 
utländsk bakgrund ökar kraftigt liksom uppdelningen mellan pojkar och flickor. Det är omöjligt 
utifrån det undersökta materialet att dra slutsatser om det är det fria skolvalet som ger upphov till en 
mer uppdelad elevsammansättning, men med stöd i tidigare forskning är det osannolikt att 
boendesegregationen är den enda faktorn bakom skolsegregationen. Detta gäller särskilt för 
uppdelningen mellan pojkar och flickor där ”olikhetsindex” (ett index för att mäta segregation) 
fördubblas över den undersökta perioden.  
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1 INLEDNING 
 
Samma år som jag själv började grundskolan, det vill säga 1992, genomfördes en av de största 
reformerna som den svenska skolan upplevt sedan enhetsskolan infördes; det fria skolvalet. Den nya 
skolan gick ut på att varje familj och elev skulle ha rätten att själv välja skola. Under 1990-talet 
skedde inga stora förändringar på skolområdet trots att det fria skolvalet införts utan det är först kring 
millennieskiftet som reformen börjar få större genomslag.  

Den allmänna debatten har främst kommit att handla om vinstuttag som görs av privata 
huvudmän för skolan, om vilka intressen privata aktörer faktiskt har på “skolmarknaden” och 
huruvida skolan integreras eller segregeras av det fria skolvalet. Det är det senare av de här 
debatterna som denna uppsats kommer handla om. Det som fångat mitt intresse är synen på skolan 
som en “marknad” där skolor “konkurrerar” med varandra om eleverna. På en fri marknad finns 
vanligtvis något som är “bättre” som kunder (i det här fallet elever) kommer söka sig till och “sämre” 
som kunder kommer välja bort. Samtidigt finns resonemangen att skolvalet gör att alla skolor måste 
visa framfötterna, utveckla sin pedagogik och visa varför eleverna ska välja just deras skola. Detta 
borde vara en pådrivande faktor för att skolor överlag blir bättre.  

Inom skoldebatten finns både de som hävdar att det fria skolvalet ger upphov till en mer 
integrerad skola där elever med utländsk bakgrund från socialt utsatta områden har en chans att välja 
skolor med bättre studieresultat för att på det sättet ge dem chansen att komma in i det svenska 
samhället. På andra sidan finns de som menar att skolvalet ger upphov till tillvalsskolor (som 
eleverna väljer) som blir vinnare och frånvalsskolor (som elever väljer bort) som istället hamnar i en 
negativ spiral när de mest studiemotiverade eleverna och de med störst möjlighet att få hjälp 
hemifrån försvinner. Skolan har sedan efterkrigstidens början betraktats som en integrationsarena där 
elever kan mötas över klass-, etnicitets- och könsgränser, men hur påverkar skolvalet egentligen 
sammansättningen av eleverna? Den frågan är den huvudsakliga frågeställningen som den här 
uppsatsen kommer att undersöka närmare. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Från och med 1992 är det möjligt för grundskoleelever att fritt välja vilken skola de vill gå i. 
Samtidigt genomfördes också friskolereformen vilket gav fristående aktörer rätt att starta och driva 
friskolor så länge dessa uppfyllde vissa grundläggande krav som skolverket och skollagen ställde. 
Med andra ord har elever i 20 års tid haft möjligheten att välja en skola istället för att rätta sig efter 
närhetsprincipen som innebar att elever var mer eller mindre tvungna att gå i den skola som låg 
närmast hemmet. Syftet med uppsatsen är att analysera vilka drivkrafter som styr elevers och 
föräldrar vid valet av skola och empiriskt undersöka hur elevsammansättningen förändras över en 
tioårsperiod för avgångselever i nionde klass i Malmö kommun. Mina frågeställningar är därför 
följande; 
 

• Vilka mönster i elevsammansättningen, utifrån etnicitet och kön, kan urskiljas under en 
tioårsperiod i Malmö kommun? 

• Påverkas elevsammansättningen av skolvalet?  
• Vilka mekanismer styr valet av skola?  

 
1.2 Disposition 
Tanken är att försöka kombinera ett helhetsperspektiv på vilka mekanismer som styr skolvalet med 
statistiska undersökningar hur elevsammansättningen har förändrats över tiden i Malmö. Först i 
avhandlingen kommer ett kapitel som redogör för de viktigaste skolpolitiska reformerna som lett 
fram till dagens svenska skola. Därefter presenteras tidigare forskning med stort fokus på vilka 
mekanismer som styr valet av skola tillsammans med både teori och empiri om vilka som utnyttjar 
skolvalet och vilka konsekvenser det har gett upphov till. Därefter följer min egen statistiska 
undersökning av elevsammansättningen bland avgångseleverna i Malmö kommun för åren 2003, 
2008 och 2013. I det avslutande kapitlet följer en analys av tänkbara förklaringar till varför jag får de 
resultat jag får. Då kommer delarna från den tidigare forskningen att vävas in i analysen för att kunna 
besvara frågeställningarna. 
 
1.3 Definitioner 
Definitionerna kommer främst hämtas från Statistiska centralbyrån (SCB) samt utgå från definitioner 
som tidigare forskning på området använt. Vissa uttryck som används i själva undersökningen 
kommer definieras i resultatdelen istället eftersom begreppen är direkt kopplade till undersökningen.  
Friskola - En skola som har en fristående huvudman (ägare) t.ex. stiftelse, företag eller 
föräldrakooperativ (dvs. inte kommunen). (Skolverkets hemsida om huvudmannaskap) 
Tillvalsskola/frånvalsskola – Teoretiska begrepp inom skolforskningen som bygger på antagandet 
att det finns skolor som många elever kommer söka sig till tack vare gott rykte, särskild profil, hög 
status etc. samt skolor som få eller ingen kommer att söka sig till exempelvis pga. dåligt ryckte eller 
att den ligger i ett socialt utsatt område. De är dock känsliga begrepp att använda sig av då de lätt kan 
bidra med stigmatisering av enskilda skolor. Trumberg använder begreppen aktivt i sin avhandling 
”den delade skolan” och gör även kvalitativa studier av skolorna. Dock är de alltid anonymiserade. 
(Trumberg 2011 s. 184) 
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Segregation/integration – Den rumsliga uppdelningen av två eller fler grupper. Det går att diskutera 
vad som verkligen är segregation och integration, men i undersökningen kommer det bara analyseras 
hur mycket elever med svensk respektive utländsk bakgrund samt pojkar och flickor delas upp i 
skolan. (Bunar 2002 s. 71) 
Elevsammansättning – Hur stor andel av eleverna i en skola som har utländsk eller svensk 
bakgrund samt könsfördelning. 
Likvärdighet – Målsättningen om en likvärdig skolgång har varit en politisk målsättning som syftar 
till att ge alla elever en likvärdig utbildning oavsett social bakgrund, kön, begåvning, 
intresseinriktning, klasstillhörighet eller etnicitet. (Boman 2002 s. 284-285) 
Socialt utsatta områden – Används inom forskningen för att beskriva ett område med stor andel av 
befolkningen av utländsk bakgrund och stor arbetslöshet med fattigdom som följd. (Bunar 2002 s. 
78-79) 
 
1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen redogör för tidigare forskning om hur elevsammansättningen påverkas av ett fritt skolval 
för kunna diskutera olika tänkbara teorier om hur skolan har utvecklats efter att det fria skolvalet 
infördes. Uppsatsen kommer inte undersöka hur gymnasieskolan påverkas utan enbart fokusera på 
grundskolan, delvis för det inte finns utrymme i en C- uppsats att undersöka båda skoltyperna, men 
grundskola och gymnasieskola har också olika uppdrag och syfte. Grundskolan ska ge en likvärdig 
utbildning vilket betyder att alla barn efter 9 års skolgång ska ha en gemensam kunskapsbas att stå på 
inför fortsatta studier. (Boman 2002 s. 284-285) Däremot ska gymnasiet tillhandahålla 
utbildningsprogram som ger olika färdigheter beroende på om eleven vill studera en yrkes- eller 
studieförberedande utbildning. I gymnasieskolan finns därför ett tydligare motiv för både ett fritt 
skolval, större variationer i utbildningen och fler alternativ för eleven. Hur skolvalet påverkar 
gymnasiet är givetvis intressant att undersöka, men det är inte syftet med den här uppsatsen.   

Varför begrepp som konkurrens, valfrihet och marknad införts inom en skolform som anses som 
likvärdig är i sig intressant, liksom vilket mått av marknadstänkande detta ger upphov till i skolan. 
Om grundskolan ska ge samma färdigheter och kunskapsbas oavsett vilken skola eleverna går i vore 
det också intressant för forskningen att ställa frågan hur valfriheten överhuvudtaget motiveras i den 
politiska diskussionen. Att undersöka grunderna för skolvalsreformen är emellertid inte heller något 
uppsatsen kommer att fokusera på.  

Med elevsammansättning avgränsas uppsatsen till att undersöka andelen elever med svensk 
respektive utländsk i skolorna, samt sammansättningen av pojkar och flickor. En vidare analys skulle 
kunna vara att undersöka föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst för att få en ännu djupare analys 
av hur elevsammansättningen förändras av ett fritt skolval. Den segregationen kommer inte 
behandlas i resultatdelen, däremot kommer dylika resonemang föras i genomgången av tidigare 
forskning då andra forskare tidigare undersökt sådana samband för att ge läsaren en vidare bild av 
teorier om skolvalets effekter.  

Uppsatsen syftar inte till att undersöka elevsammansättningen i samtliga Sveriges skolor och 
analysera hur det förhåller sig till boendesegregationen. Uppsatsen begränsas geografiskt till 
fristående och kommunala skolor i Malmö kommun. Eftersom det har visat sig svårt att få fram 
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siffror om hela elevgruppen som går i årskurs 1-9 avgränsas uppsatsen till grundskolans 
avgångselever (nionde klass) i Malmö kommun för åren 2003, 2008 och 2013.  

Den empiriska studien är kvantitativ och undersöker endast segregation som är mätbar i siffror. 
Det förekommer därför i undersökningsdelen inga intervjuer, enkätundersökningar eller 
observationer om hur segregationen påverkar de undersökta skolorna. Däremot refereras det till 
forskning där kvalitativa metoder har använts som t.ex. intervjuer och fallstudier för att sätta 
undersökningen i en kontext.  

 
1.5 Metod och material  
Studien har kvantitativ metod och statistik som utgångspunkt. Resultatet av undersökningen kommer 
i slutdiskussionen analyseras med hjälp av tidigare forskning som redogörs för i kapitel 3. Flera 
andra forskare har analyserat vilka mekanismer som styr elever och föräldrar i valet av skola och 
dessa forskares teoretiska resonemang kommer användas för att förstå varför elevgruppen har 
förändrats som den gjort. Även forskning som fokuserar på att jämföra boendesegregationen och 
skolsegregation redovisas för att analysera om skolan segregeras i snabbare takt än boendet. 

Elevsammansättningen bland avgångsklasserna i årskurs 9 i Malmö kommun är hämtat från 
skolverkets databas SIRIS (SkolverketsInternetbaserade Resultat- och kvalitets-
InformationsSystem). I SIRIS finns uppgifter om antal elever per skola, elevernas bakgrund, antal 
pojkar/flickor, betyg, föräldrars utbildningsnivå, behörighet till gymnasiet, antal elever per lärare etc. 
för samtliga skolor med undervisningstillstånd i Sverige. Det är respektive skola som har i uppgift att 
föra in statistik för sin skola. Alla uppgifter är anonyma och uppgifter som baseras på färre än 10 
elever redovisas inte i materialet för att undvika risken för identifiering av enskilda elever. (SIRIS 
hemsida; om SIRIS) 
 För att kunna göra följande undersökning används här statistiken för vilken bakgrund eleverna 
har. I SIRIS är de kategoriserade i tre grupper; elever med svensk bakgrund, elever födda i Sverige 
med båda föräldrarna födda i utlandet och elever födda i utlandet. (SIRIS hemsida; analysstöd) Med 
svensk bakgrund avses att minst en av elevens föräldrar är född i Sverige. Det är samma definitioner 
som SCB använder i den officiella statistiken. Naturligtvis finns problem kring indelningen; en elev 
som är född i utlandet men vars båda föräldrar är svenskar räknas här som att de har utländsk 
bakgrund. Dessutom kan en elev som räknas som född i utlandet ha anlänt till Sverige i allt ifrån 
spädbarnsålder och därför inte ha minnen av att leva i ett annat samhälle än i det svenska till nästan 
nyanländ och därför inte haft tillfälle att lära sig språket. Det är också stor variation i vilka 
ursprungsländer eleverna kommer från och hur de har kommit till Sverige. Här återfinns flyktingar, 
arbetskraftsinvandrare och personer som kommit hit för att studera. Även adoptivbarn räknas i 
gruppen som elever med utländsk bakgrund fast de oftast har bott i Sverige i stort sett hela sina liv. 
Den största invandrargruppen i Malmö är irakier vilka är tätt följda av danskar (Malmö kommun 
rapport, 2012 s. 8) och den enskilt största invandrargruppen i Sverige är finländare (SCB rapport 
2013, s. 23) vilka är grupper som i vanliga fall inte diskuteras i integrationspolitiska sammanhang 
eftersom de i allmänhet betraktas som att de har både liknande kultur och liknande utseende som 
majoritetsbefolkningen.  Jag vill med detta visa att det inte är lätt att göra en uppdelning av vem som 
har svensk och utländsk bakgrund och att det kommer finnas enskilda individer i materialet som inte 
skulle känna igen sig i vilken grupp de hamnat i. Men det är en kategorisering som både SCB och 
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Skolverket använder vilket gör att analyserna om svensk/utländsk bakgrund går att jämföra med 
andra liknande studier. 
 När urvalet redovisas under nästa rubrik kommer elevsammansättningen att presenteras enligt 
ovanstående kategorier, men i resultatdelen kommer endast grupperna svensk respektive utländsk 
bakgrund behandlas. För att få en överskådlig bild av hur elevsammansättningen i avgångsklasserna 
förändras över tiden kommer elevsammansättningen analyseras utifrån fyra olika angreppssätt. Det 
första som kommer redovisas är hur skolsegregationen förändras över tiden med hjälp av 
olikhetsindex och interaktionsindex. Därefter kommer skolorna delas i efter en normalfördelning 
som baseras på andel elever med utländsk. Då framgår hur stor andel elever med utländsk bakgrund 
skolorna har i genomsnitt och hur stor spridning kring medelvärdet skolorna uppvisar. Detta kommer 
göras genom att utgå från den genomsnittliga andelen elever med utländsk bakgrund och genom en 
standardavvikelse räkna ut inom vilket intervall en skola i Malmö relativt sett betraktas som 
normalfördelad. Det visar hur segregationen förändras över tiden och hur många som går i 
normalfördelade skolor samt hur många som går i skolor som är mer än en standardavvikelse från 
medelvärdet. Det fjärde angreppssättet är att undersöka hur många elever som går i de mest 
segregerade skolorna och hur det har förändrats över tiden.  
 Eftersom det också finns vissa indikationer på en större könsmässig segregation enligt Bunar 
(2009) kommer även uppdelning av elever på könsmässig grund att undersökas. Det kommer efter 
avsnittet om etnisk segregation och det kommer omfatta olikhetsindex, interaktionsindex och 
normalfördelningen.  
 
1.5.1 Urvalet 
Undersökningen är gjord för grundskolans avgångsklasser i Malmö kommun. Det vore bättre om det 
gick att använda ett urval från samtliga årskurser i Malmö för att förstår hur elevsammansättningen 
förändras över tiden, men det är bara för årskurs 9 som det går att ta fram nödvändig statistik genom 
SIRIS. Dessutom borde uppdelningen av elever bli som störst i årskurs 9 då de flesta skolbyten sker i 
de naturliga brytpunkterna när många elever ändå måste byta skola (mellan årskurs 3 och 4, samt 
mellan årskurs 5 och 6). (Östh et al., 2013 s. 408) Eftersom årskurs 9 infaller efter dessa brytpunkter 
är det en intressant årskurs att titta närmare på. Även om undersökningen inte gör anspråk på att ge 
en analys av hur hela elevsammansättningen har förändrats bör underlaget kunna se en tendens hur 
elevsammansättningen förändrats i grundskolans senare del i Malmö kommun. 
 Tre år har valts ut under en tioårsperiod, 2003, 2008 och 2013. 2003 är det första året som hela 
årskurs 9 presenteras så det går att se elevernas bakgrund per skola och har därför blivit mitt 
utgångsår och 2013 är den nyaste statistiken som finns att tillgå. Därför blir dessa bra år att utgå från 
och avsluta med. För att se tendenserna mellan 2003 och 2013 har 2008 också tagits med i 
undersökningen. 
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2003 

 
Svensk 
bakgrund 

 
 
Andel 

Utländsk 
bakgrund 
född i 
Sverige 

 
 
Andel 

Utländsk 
bakgrund 
Född i 
Utlandet 

 
 
Andel 

Malmö, Totalt 1616 59% 448 16% 677 25% 
Malmö, Kommunal 1554 58% 445 17% 670 25% 
Malmö, Fristående 62 86% 3 4% 7 10% 

2008             
Malmö, Totalt 1 695 60% 693 24% 460 16% 
Malmö, Kommunal 1 522 58% 663 25% 437 17% 
Malmö, Fristående 173 77% 30 13% 23 10% 

2013             
Malmö, Totalt 1234 49% 773 31% 522 21% 
Malmö, Kommunal 1007 46% 691 32% 471 22% 
Malmö, Fristående 227 63% 82 23% 51 14% 

Tabell 1 Källa: SIRIS 
  
Tabellen visar för vart och ett av åren 2003, 2008 och 2013 antal elever med svensk och utländsk 
bakgrund, totalt antal elever och antal elever i skolor i kommunal respektive fristående regi. Från 
2003 till 2013 har det totala antalet elever i årskurs 9 minskat från 2741 elever till 2529 vilket ger en 
minskning på 6,3%. Att antalet elever variera över tiden beror både på flyttströmmar och 
förändringar i barnafödande.  
 Vad som däremot är mer värt att notera är hur både andelen och antalet svenska barn minskar 
över tiden. År 2003 hade 59% av eleverna svensk bakgrund vilket har minskat till 49% år 2013. Det 
går också att konstatera att andelen elever i friskolor har ökat från 2,6 % av eleverna år 2003 till 14% 
år 2013. Även om andelarna elever med svensk respektive utländsk bakgrund i friskolorna har 
jämnats ut är där fortfarande en dominans av elever med svensk bakgrund.  

Det går att konstatera att gruppen elever med svensk bakgrund hamnar i minoritet i jämförelse 
med gruppen elever med utländsk bakgrund år 2013. Det skapar lite problem eftersom både 
segregations- och interaktionsindex utgår från hur segregerad en minoritetsbefolkning är i 
förhållande till majoritetsbefolkningen. För att göra det enkelt att följa varje steg och för att göra 
måtten jämförbara räknas gruppen elever med utländsk bakgrund som minoritet även för 2013.  
 Om antalet elever i en urvalsgrupp är färre än 10 personer på en skola redovisas bara hur stor 
andel av eleverna på skolan som ingår i urvalsgruppen. Därför har det inte gått att undersöka 
samtliga skolor för de valda åren. För att ändå ta med så många skolor som möjligt har det varit 
möjligt att räkna ut hur många elever som är knutna till respektive skola eftersom det totala antalet 
elever per skola redovisas i tabellen ”betyg åk 9” på SIRIS1. Skolor med färre än 20 elever har ändå 

1 Förstasidan på SIRIS sök Malmö > Välj skolform > Grundskolan > ”Betyg åk 9 (juni för valt år)” 
www.siris.skolverket.se  
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valts bort då de har ett för litet underlag för att analysera. Följande tabell visar hur många skolor och 
elever för vart och ett av åren som är med i undersökningen samt hur många skolor och elever som 
utgör totalpopultationen.  
 
  2003 2008 2013 
Totalt antal skolor 31 44 56 
Kommunala skolor 27 31 40 
Friskolor 4 13 16 
    
Antal undersökta skolor 28 36 46 
Varav friskolor 2 6 12 
Andel undersökta skolor av totalt antal skolor 90% 82% 82% 
        
Totalt antal elever 2741 2848 2529 
Antal elever i undersökningen 2699 2769 2439 
Andel elever i undersökningen av totalt antal 
elever 98% 97% 96% 

Tabell 2 Källa: bearbetad statistik från SIRIS 
 
I statistiken för 2013 redovisas fem kommunala skolor som två separata skolenheter liksom två 
specialenheter för barn med särskilda behov. Dessa är för 2003 inbakade i större skolenheter vilket 
delvis förklara ökningen av antal kommunala skolor. Men även bortsett från det ökar antalet skolor, 
både kommunala och fristående mellan 2003 och 2013 samtidigt som elevpopulationen minskar. 
 
 
1.5.2 Mått på segregation 
Två olika index kommer användas för att mäta segregationen bland Malmö kommuns niondeklassare 
2003, 2008 och 2013; olikhetsindex (dissimilarity index) och Interaktionsindex. 
 Olikhetsindex är ett väl använt mått på segregation som utvecklades på 1950- talet för att 
beskriva boendesegregation över tiden. Det mäter segregation mellan 0 och 1 där 0 innebär 
integration och 1 för total segregation. Det går bara att använda för att mäta två grupper mot varandra 
och därför kommer grupperna ”elever födda i Sverige med utländska föräldrar” och ”elever födda i 
utlandet” att kategoriseras som ”elever med utländsk bakgrund”. Olikhetsindex mäter segregationen i 
X antal mindre enheter (t.ex. skolor eller bostadsområden) i en större geografisk enhet (t.ex. en 
kommun eller en tätort). Olikhetsindex får fram är hur stor andel av minoritetsbefolkningen som 
skulle behöva sprida ut sig över de mindre geografiska enheterna för att skapa en jämn fördelning 
över hela den större geografiska enheten som mäts. Vid en mätning av boendesegregationen i en 
tätort skulle olikhetsindex på 0,3 innebär att 30% av minoritetsbefolkningen skulle behöva flytta till 
andra enheter i tätorten för att få en jämn fördelning över hela tätorten. Detta mått är bra för att mäta 
segregationen över tiden i en stad men eftersom det inte tar hänsyn till befolkningens storlek är det 
inte ett mått som lämpar sig att använda för att jämföra olika tätorter med varandra. Detta blir 
emellertid inget problem eftersom uppsatsen endast undersöker elevsammansättningen i samma 
kommun vid tre olika tidpunkter. Det är också viktigt att komma ihåg att måttet inte säger något om 
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vad som är segregationens orsaker utan det är bara ett mått på hur ojämnt fördelade två grupper är i 
förhållande till varandra. (Trumberg 2011, s. 130-132) 
 Det andra indexet som kommer användas är interaktionsindex vilket mäter potentiella möten och 
kontakter mellan två grupper. Det mäter hur andelen som en person i minoritetsbefolkningen 
ser/möter/exponeras för personer ur majoritetsbefolkningen. Ett interaktionsindex på 0,45 innebär att 
sannolikheten att en elev med utländsk bakgrund interagerar med en elev med svensk bakgrund är 
45%. Detta är ett genomsnitt för den undersökta populationen och det går därför inte att se hur 
interaktionen ser ut på respektive skola. Det mäter inte hur många interaktioner som kvalitativt sker 
mellan två grupper genom att eleverna umgås på raster, träffas på fritiden eller gör skolarbeten ihop. 
Skillnaden mot olikhetsindexet är att interaktionsindexet försöker göra en uppskattning av den 
enskildes upplevelse av segregationen. Till skillnad från olikhetsindexet tar interaktionsindexet 
hänsyn till befolkningsstorleken i både de mindre enheterna och i den större enheten.  ( Trumberg 
2011 s. 134) 
 I en elevpopulation med 40% elever med utländsk bakgrund där det råder total integration borde 
olikhetsindexet ge värdet, (eller åtminstone mycket nära värdet) 0, vilket innebär ingen eller en 
mycket liten andel av minoritetsbefolkningen behöver byta skola för att jämna ut skillnaderna i 
sammansättningen. Då bör också interaktionsindexet ge ett utslag på 0,6 eftersom eleverna är jämnt 
fördelade och sannolikheten att en elev med utländsk bakgrund (minoritetsbefolkningen) sitter jämte 
en elev med svensk bakgrund (majoritetsbefolkningen) är 60% vilket motsvarar andelen ur 
majoritetsbefolkningen. Det innebär att eleven kommer ha 60% elever med svensk bakgrund runt sig 
i skolan.  
 För att ytterligare komplettera analyserna av segregationen kommer det redovisas en 
normalfördelning med standardavvikelsen av elevsammansättningen. En normalfördelning är en 
uppskattning av fördelningen av något i en population, i det här fallet fördelningen av elever med 
svensk/utländsk bakgrund, samt pojkar och flickor bland avgångsklasserna i grundskolan i Malmö 
kommun. Först tas ett medelvärde fram på hur stor andel av eleverna per skola som har utländsk 
bakgrund, därefter beräknas en standardavvikelse som utgår från det medelvärdet. 
Standardavvikelsen är ett mått på spridningen kring ett medelvärde. En låg standardavvikelse skulle 
visa att alla skolorna är relativt nära medelvärdet av andelen elever med utländsk bakgrund och en 
hög standardavvikelse visar att skolorna har en stor spridning kring medelvärdet. Normalt ligger runt 
68% av en population innanför standardavvikelsen. Om en grupp skolor har ett medelvärde på 40% 
elever med utländsk bakgrund med en standardavvikelse på 15% innebär det att skolor som har 
mellan 25% och 55% elever med utländsk bakgrund hör till normalbilden inom den valda gruppen. 
Skolor utanför det intervallet är segregerade med en onormalt hög andel elever med svensk bakgrund 
eller onormalt hög andel elever med utländsk bakgrund i relation till den totala undersökta 
elevpopulationen. Det intressanta här är att se om standardavvikelsen blir större över tiden och om 
skolorna som ligger utanför standardavvikelsen ökar eller minskar i andel och antal. Det som ligger 
innanför standardavvikelsen är det som kan sägas vara ”normalt” ur Malmöbornas perspektiv 
eftersom en majoritet av skolorna har en fördelning av elever med svensk/utländsk bakgrund som 
placeras inom det intervallet. Måttet är dessutom relativt vilket gör att medelvärdet är utifrån den 
valda populationens förutsättningar. (Wahlin 2011 s. 101) 
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Den sista analysmetoden är att undersöka extremvärdena i skolan genom att undersöka hur många 
skolor samt hur många elever som för vart och ett av åren gick i en skola med fler än 85% elever 
med utländsk bakgrund samt färre än 15% elever med utländsk bakgrund. Detta ska ge svar på frågan 
om antalet/andelen skolor och elever som befinner sig i dessa två ytterligheter förändrats under 
tioårsperioden. 
 
 
2 SVENSK GRUNDSKOLA FRÅN 1960-TAL TILL IDAG 
 
Sverige har gått från att ha ett av de mest reglerade och centralstyrda skolsystemen i världen till att 
ha ett av de mest decentraliserade och avreglerade systemen inom loppet av drygt 20 år. 
Föregångaren till det som idag kallas grundskolan var ett parallellskolesystem där elever från tidig 
ålder sorterades efter föräldrarnas socioekonomiska bakgrund. Efter andra världskriget var 
målsättningen att utforma ett jämlikt och rättvist skolsystem där alla gavs samma förutsättningar 
oavsett vilken bakgrund eleverna kom ifrån. Detta ledde till skapandet av enhetsskolan/grundskolan 
där alla barn skulle gå igenom 9 års skolgång fördelat på låg-, mellan- och högstadium.  

Begreppet likvärdighet framfördes som en politisk målsättning i betydelsen att alla elever, 
oavsett bakgrund, efter 9 år skulle ha en gemensam kunskapsbas och lika möjligheter till fortsatta 
studier. Skolan sågs också som ett integrationspolitiskt redskap för att kompensera för ojämlikheter 
som eleverna hade med sig från sina respektive bakgrunder. Ett exempel på det är att all 
grundskoleutbildning blev avgiftsfri och skolan i princip helt förstatligad (med några få undantag). I 
skolan skulle elever från alla bakgrunder träffas på lika villkor oavsett bakgrund. Alla elever 
placerades i skolan efter närhetsprincipen som innebar att alla elever gick i den skola som låg 
närmast hemmet och graden av valfrihet var mycket begränsad. De få fristående skolor som fanns 
fram till slutet på 1980- talet sågs mest som skolor där alternativ pedagogik praktiserades varifrån 
lärdomar kunde utnyttjas till att utveckla det pedagogiska arbetet i den statliga skolan.  

I början av 1990- talet genomfördes ett antal stora reformer som i grunden har förändrat skolans 
utformning. Dessa är friskolereformen, skolpengssystemet, det fria skolvalet och kommunaliseringen 
av skolan. 1989 genomförde den socialdemokratiska regeringen kommunaliseringen av skolan vilket 
innebar att ansvaret och finansieringen av skolan nu skulle skötas av kommunerna istället för staten. 
Staten skulle genom den nybildade myndigheten Skolverket ansvara för målstyrning och kontroll att 
kommunerna skötte det uppdrag de hade blivit ålagda att sköta. Reformen trädde i kraft 1991. 
Friskolereformen och det fria skolvalet genomfördes när Sverige i början av 1990-talet var styrt av 
den borgliga regeringen och innebar att friskolor fick fri etableringsrätt under förutsättning att de 
uppfyllde de grundläggande kraven som Skolverket ställde på alla skolor. I samband med den fria 
etableringsrätten fick också samtliga elever rätt att själv välja vilken skola hen vill gå i. Därmed 
började närhetsprincipen sakta att luckras upp, samtidigt som eleverna fortfarande placerades i 
närmaste skola om de inte aktivt gjorde ett annat val. För att möjliggöra för dessa förändringar 
infördes systemet med skolpeng som följer med eleven, vilket innebär att 85% av den sammanlagda 
kostnaden för en elev per år tillfaller den skola som eleven valt att gå i. Om en elever väljer att byta 
skola kommer skolpengen för den eleven den nya skolan till gagn. (Bunar 2009 s. 78-79) Under 
samma tidsperiod är det flera statliga monopol som luckras upp och kommunala välfärdstjänster som 
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börjar utföras av privata aktörer. Utvecklingen av skolan är inte en isolerad händelse utan bör ses 
som en del av idéer som är inspirerade av New Public management. (Bennich Björkman et al., 2008 
s. 182) 

 
 

3 SKOLVALETS DRIVKRAFTER OCH KONSEKVENSER  
 
I följande kapitel kommer en genomgång av tidigare forskning att redovisas. Den fråga som är 
ledande är hur elever och föräldrar resonerar och agerar på en ”skolmarknad” där det är upp till dem 
själva att välja skola. Vem väljer bort den närmsta skolan, varför väljs den bort och vilka är det 
främst som utnyttjar möjligheten att byta skola?  
 
3.1 Bourdieus teoretiska ramverk 
För att resonera kring vilka mekanismer som styr valet av skola har flera forskare använt sociologen 
Bourdieus teoretiska ramverk om symboliska kapital (Kallstenius 2010, Bunar 2001, Skawonius 
2005 och Trumberg 2011). Därför redogörs här för dessa grundläggande teoretiska modellerna för 
föräldrars och elevers beteenden i valet av skola. Jag kommer inte i detalj gå in på Bourdieus 
forskning, vanligt förekommande kritik mot honom eller hur han kommit fram till sina resultat utan 
bara ta upp de aspekter som är intressanta ur ett skolvalsperspektiv. De grundläggande begreppen för 
Bourdieu är kapital, habitus och fält.  
 Bourdieu menar att människan besitter fyra olika typer av kapital som påverkar människor, 
relationen mellan människor och relationen till det omgivande samhället. Dessutom är de relationella 
gentemot varandra vilket innebär att dess innebörd och värde kan förändras över tiden. Kapitalen är 
följande;  
ekonomiskt kapital; inkomst, fast egendom och fysiska tillgångar  
kulturellt kapital; utbildning, interaktion med ”finkultur” och språkbruk/kunskaper  
symboliskt kapital tillgångar som i en viss kontext tillskrivs ett värde (exempelvis ett avgångsbetyg 
från en skola med hög status i förhållande till ett avgångsbetyg från en skola med lägre status) 
socialt kapital; nätverk, kontakter och släktband. (Bunar 2001 s. 29) 
 Nära besläktat med kapital är habitus vilket kan beskrivas som en individs mentala karta med 
vilken hen värderar, uppfattar och förstår världen. Habitus är beroende av en individs sociala och 
etniska bakgrund, generation, familjeförhållanden, utbildningsnivå, kön och uppväxtområde. Det 
säger både något om individens ursprung men också vad som är individens position idag vilket är 
föränderligt. En persons habitus påverkar också synen på kapitalformerna (vilka kapitalformer som 
värderas högre eller lägre) eftersom dessa är kontextuella. Bourdieu använder också begreppet fält 
inom sin forskning. Det kan vara utbildningsfält, ekonomiskt fält eller politiskt fält inom samhället 
där de olika kapitalformerna hos individer inom fältet värderas olika. Utifrån habitus och 
kapitalformerna skapar individen ett ramverk när hen ska välja inom ett visst fält utifrån sina egna 
förutsättningar. (Kallstenius 2010, s. 32) 
 Vad har Bourdieus teorier med skolvalet att göra? Här argumenterar Kallstenius (2010) för att 
när föräldrar (och elever) gör ett skolval kommer föräldrarnas tillgång till kulturellt kapital (särskilt 
utbildningsnivå) och föräldrarnas sociala kontakter (socialt kapital) vara avgörande för att navigera 
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på skolmarknaden. Eftersom föräldrar har olika tillgång till kulturellt och socialt kapital finns det 
redan här olika förutsättningar för föräldrar att genomföra valet. Förutsättningarna att välja är därmed 
olika för individer, och i kontexten om svensk och utländsk bakgrund kan bristen på information hos 
föräldrar med utländsk bakgrund (exempelvis p.g.a. bristande språkkunskaper eller dålig kännedom 
om hur skolsystemet är uppbyggt) påverka möjligheten negativt att göra ett aktivt val. Föräldrar som 
har stor tillgång till ekonomiskt kapital har dessutom möjligheten att flytta till ett mer välbärgade 
områden där skolorna företrädesvis har elever från närområdet vilket kan ge eleverna både socialt 
och kulturellt kapital. Det fria skolvalet ger föräldrar med lägre ekonomiskt kapital möjligheten att 
välja skolan i det mer välbärgade området men bl.a. tillgången till socialt och kulturellt kapital 
kommer spela roll för om valmöjligheten utnyttjas. (Kallstenius 2010 s. 32) 

Här går det också att resonera om vilka föreställningar föräldrar och elever har om de skolor som 
de väljer mellan. Även om utbildningen ska vara likvärdig för alla grundskoleelever i Sverige så går 
det inte att komma ifrån att skolor är laddade med olika föreställningar som bättre, sämre, 
invandrartät, prestigefull, populär etc. vilket har betydelse för elevernas framtida symboliska kapital. 
Bunar menar att föräldrar inte väljer skola utifrån kriterier som hur hög lärartäthet en skola har eller 
lärarnas behörighet på skolan eftersom de sällan vet hur den nivån är. De är oftast mer intresserade 
av hur stor ”avkastning” de tror att utbildningen i en viss skola kan ge deras barn i form av socialt 
och kulturellt kapital. Det blir tydligt med den forskning Bunar hänvisar till att skolor i socialt utsatta 
och invandrartäta områden inte förväntas ge eleverna det kulturella och sociala kapital som 
föräldrarna önskar deras barn ska ha tillgång till. (Bunar 2009, s. 163) 

 
3.2 Konkurrensen om eleverna  
Bunar har under flera års tid forskat kring valfrihetens konsekvenser, framförallt i skolor med hög 
andel invandrare i socialt utsatta och stigmatiserade områden. Under 1990-talet hade skolvalet endast 
en marginell betydelse för etnisk och social segregation i skolan och även när den började utnyttjas 
mer frekvent mot slutet av 1990- och början av 2000- talet var effekterna marginella. Från början var 
det mest en prestationsmässig uppdelning av eleverna (elever som presterade över genomsnittet var 
mer frekventa skolbytare) men oftast låg tillvalskolorna (både fristående och kommunala) i samma 
område med ungefär samma socioekonomiska och etniska sammansättning som skolorna de kom 
ifrån. Vid millennieskiftet ändrades däremot trenden och elever från socialt utsatta områden sökte sig 
oftare till skolor med en högre socioekonomisk standard än de skolor eleverna valt bort. (Bunar 2009 
s. 87) 
 Han lyfter fram positiva följder som vissa skolor erfarit som pedagogisk förnyelse, större 
engagemang hos lärare när eleverna gjort ett aktivt val av skola och större lyhördhet gentemot 
föräldrar och elever. Men på den negativa sidan pekar han på att många elever som väljer bort sin 
närmsta skola i dessa områden är resursstarka elever (elever med svensk bakgrund och/eller som har 
föräldrar med eftergymnasial utbildning) som ofta presterar över genomsnittet. Till följd kommer 
försämrad ekonomi eftersom skolans inkomster är beroende av elevunderlaget vilket kan leda till 
uppsägningar eller annan organisatorisk turbulens. Dessutom har ett tidigare samarbetsklimat mellan 
skolor kommit att ersättas av konkurrenstänkande. Han kommer också fram till att elever med svensk 
bakgrund undviker skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund vilket förstärker den etniska 
segregationen. (Bunar 2009 s 90-91) 
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Efter både intervjuer med professionella i skolan och statistiskt material konstaterar han att de som 
söker sig från skolor i de studerade områdena är elever med svensk bakgrund, studiemotiverade 
elever, elever som har föräldrar med högre utbildning och flickor. Han väljer till och med att 
benämna det som en cream-scimming som sker när dessa elever försvinner vilket gör att elever som 
tidigare har varit en sorts draghjälp för resurssvagare elever försvunnit och ytterligare försvagat deras 
situation i skolan. De skolor som främst konkurrerar om eleverna är skolor med hög andel elever 
med svensk bakgrund i innerstäderna, friskolor och även religiösa friskolor vilket är ett relativt nytt 
fenomen på skolmarknaden. (Bunar 2009 s. 145) 
  I Bunars olika intervjustudier, både i hans avhandling ”Skolan mitt i förorten” och boken ”När 
marknaden kom till förorten” framställs tillgången till ”rätt” språk i skolan som en av de främsta 
drivkrafterna bakom att elever (främst med utländsk bakgrund) väljer andra skolor. Tankemönstret 
kan beskrivas som att här i förorten finns mest elever med utländsk bakgrund, vilket gör att den 
svenska de lär sig inte är bra (eller rätt) svenska. För att åtgärda det byter eleverna till en skola där de 
föreställer sig att det ska gå fler elever med svensk bakgrund. Liknande resonemang av föräldrar förs 
fram i studien ”Valfrihet, integration och segregation i Stockholms grundskolor”. Här lägger 
föräldrarna också till dimensionen att barnen bör umgås mer med svenska elever för det förväntas ge 
bättre kontakter inför framtiden. (Bunar och Kallstenius 2008 del II s. 43) Bunar (2009) observerade 
dock att varken föräldrar som vill att deras barn ska lära sig ”rätt” svenska eller de professionella 
någonsin definerar vad som är rätt svenska eller vem som äger rätten att definiera vad som är korrekt 
svenska. 

Bunar noterar också även en uppdelning mellan pojkar och flickor som en följd av 
skolvalsreformen. Flickor är i högre grad än pojkar skolbytare vilket kan ha flera orsaker. Dels kan 
vissa skolors profilering tilltala flickor i högre utsträckning än pojkar, men efter intervjuer med 
professionella framkommer också en bild av flickor som vill bort från hormonstinna och stökiga 
miljöer för att få en studiesituation med mer arbetsro. Han märker också en ovilja bland vissa 
religiösa familjer att deras döttrar ska delta i gymnastikundervisning, simundervisning eller allmänt 
exponeras för potentiellt närgångna pojkar vilket gör att flickor oftare placerar i religiösa friskolor. 
(Bunar 2009 s. 146) 

Återigen går det att väva in Bourdieus teoretiska ramverk då byte till en ny skola med fler 
svenska elever förväntas ge bättre språkkunskaper och utbildning (kulturellt kapital) samt ett bättre 
kontaktnät (socialt kapital). Investeringen att placera sitt barn i en annan skola än den anvisade 
förväntas alltså ge en högre avkastning i dessa symboliska kapital än om eleven stannar kvar i den 
skola de placerats i.  
  
3.3 Den delade skolan 
Anders Trumbergs avhandling ”den delade skolan” från 2011 har använt både använt kvantitativa 
och kvalitativa metoder för att förstå hur elevsammansättningen förändras och vilka mekanismer som 
ligger bakom förändringarna. Genom ett omfattande material från tre år undersöker han 
förändringarna i elevsammansättningen av elever med svensk respektive utländsk bakgrund bland 
elever i nionde klass för Örebro kommun. Han undersöker valstatistik, vilka skolor som ökar i 
elevantal och vilka som minskar och mäter elevsammansättningen i både olikhetsindex och 
interaktionsindex (vilket jag också gör i resultatdelen). Han intervjuar rektorer, tjänstemän på 
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kommunen, elever och föräldrar för att förstå de underliggande processerna i elevströmmarna. 
Dessutom görs djupare analyser av ett urval av skolorna och dess närmiljö för att i en bredare kontext 
förstå vad som gör en skola till en tillvalsskola eller en frånvalsskola. När han analyserar skolornas 
närområde finner han att bilden av närområdet färgar av sig på skolorna; är det ett socialt utsatt 
område med hög arbetslöshet är det också den bilden det ger av skolorna i området vilket påverkar 
deras symboliska kapital negativt. 
 De mest intressanta resultaten från den avhandlingen för den här uppsatsen är jämförelsen 
mellan skolsegregationen och boendesegregationen. Att området en skola geografiskt är placerat i 
kommer att påverka sammansättningen av elever i skolan går inte att bortse ifrån. En skola som 
ligger i ett område med en hög koncentration av elever med utländsk bakgrund kommer också ha en 
hög koncentration av elever med utländsk bakgrund men frågan är om segregationen i skolan går 
snabbare än segregationen i området. För att mäta boendesegregationen används SAMS-områden2 i 
Örebro tätort. Han visar genom olikhetsindex och interaktionsindex att både skolsegregation och 
boendesegregation blir större över tiden, men det intressanta är att skolsegregationen ökar snabbare 
än boendesegregationen vilket tyder på att det fria skolvalet ger upphov till en segregerad skola. Han 
noterar att det finns en svag integrerande effekt som det fria skolvalet ger upphov till. Det finns en 
liten andel elever från socioekonomiskt svagare familjer och elever med utländsk bakgrund som 
söker sig till socioekonomiskt starkare skolor med övervägande andel elever med svensk bakgrund, 
men han menar också att denna process överskuggas av den segregerande effekten skolvalet ger 
upphov till. Dessutom visar han att skolor med övervägande del svenska elever i socioekonomiskt 
starka områden inte påverkas nämnvärt av skolvalet. Här är elevsammansättningen och elevantal 
stabila. (Trumberg 2011, s. 127) 

Även Trumberg använder Bourdieus teoretiska ramverk för att förstå mekanismerna bakom 
skolvalet och i korta drag är hans slutsatser att när föräldrar i socialt utsatta områden väljer skola 
väljer de oftast en skola där det går fler svenskar än i den egna skolan. I skolor med hög andel 
invandrare är det i första hand svenska elever som utnyttjar skolvalsmöjligheten för att komma till en 
skola med fler elever med svensk bakgrund och högre socioekonomisk standard. Därefter kommer de 
elever med utländsk bakgrund som är studiemotiverade och/eller har föräldrar som har ett stort 
kulturellt kapital. Återigen finns strävan att utbildningen ska ge en hög avkastning i form av 
kulturellt och socialt kapital som de anser finns i skolor i andra delar av staden. Trumberg resonerar 
att det i stor utsträckning beror på föräldrarnas sociala och kulturella kapital om valmöjligheten 
kommer utnyttjas eller inte. (Trumberg 2011, s. 264) 
 
3.4 En kontrafaktisk studie av skolskillnader 
En av de mest omfattande undersökningar som gjorts om segregation i grundskolan är en studie av 
John Östh, kulturgeograf vid Uppsala universitet, samt Bo Malmberg och Eva Andersson, som båda 
är kulturgeografer vid Stockholms universitet. Studien tar sin utgångspunkt i PISA- 

2 SAMS- område är ett geografiskt/statiskt verktyg som är framtaget av kommunerna 1994 i samarbete med SCB. Hela 
Sverige är indelat i SAMS-områden och varje SAMS-område har vissa kännetecken som geografiskt avgränsar dem; ofta 
typ av bebyggelse så som villor, hyreshus eller bostadsrätter eller sammansättning av befolkningen. SAMS-områden 
passar bra som verktyg i samhällsplanering eller för att studera sociala fenomen. (Trumberg 2011 s. 123).  
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undersökningarna3 som slår fast att Sverige under den tidsperiod som undersökningarna genomförts 
har fått allt större skillnader i resultat mellan skolor såväl som ett sämre genomsnitt av elevers 
resultat. Den genomgående frågan för studien är därför om den ökade skillnaden i resultat mellan 
skolor och segregationen är ett resultat av valfrihetsreformen eller om skillnaderna hade funnits även 
om alla elever hade gått i den närmaste skolan. (Öst et al., 2013 s. 408) 
 I steg ett har forskarna tagit fram underlag om samtliga avgångselever i grundskolan för 2000, 
2003 och 2006 tillsammans med information om respektive elevs betyg, svensk/utländsk bakgrund, 
föräldrars utbildningsnivå, kön samt vilken skola de var knutna till. Samtidigt konstaterar de att för 
den valda gruppen ökade under samma period andelen elever i friskolor från 3,2% 2000 till 8,5% 
2006. För att stå emot konkurrensen från fristående skolor har även kommunala skolor under samma 
period anpassat verksamheten efter elevernas och föräldrarnas önskemål. Det har gett upphov till 
skolor med musikklasser, dramaklasser, idrottsklasser eller olika pedagogiska inriktningar. (Ibid) 
Under den valda perioden ökar konkurrensen mellan skolorna och med det följer den intressanta 
frågan hur valfriheten påverkar elevsammansättningen. 
 Steg två i undersökningen var att placera samtliga elever i urvalet i en fiktiv skola enligt 
närhetsprincipen. Det innebär att alla elever i urvalet är placerade i två skolor; den observerade 
skolan de var knutna till och en fiktiv ”närmaste-hemmet-skola” (härefter benämnt kontrafaktisk 
skola). Hur skiljer sig då elevsammansättningen avseende elever med svensk/utländsk bakgrund, 
könssammansättning och betyg mellan den verkliga elevsammansättningen och den fiktiva 
elevsammansättningen? Om skillnader i betyg och segregation beror på var elever bor borde den 
observerade skolsammansättningen inte skilja sig från den kontrafaktiska skolsammansättningen. 
(Östh et al., 2013 s. 412) 
 Resultatet de kommer fram till är tydligt; skillnaden både betygsvarians och segregation är större 
i de observerade skolorna än i de kontrafaktiska. Resultatet tyder på att det fria skolvalet sannolikt 
ger upphov till en ökad uppdelning av elever efter bakgrund. Studien har visat att det är en betydande 
skillnad i elevsammansättning i de observerade skolorna än i de kontrafaktiska skolorna. Det som 
studien bland annat mäter är hur stor del av segregationen som kan härledas till 
skolsammansättningen. I de observerade skolorna står skolorna för 3% av segregationen år 2000, 
vilket ökar till 10,5% år 2003 och ytterligare till 11,34% år 2006. Detta ska jämföras med hur stor 
segregation de kontrafaktiska skolorna ger upphov till vilket går från 2,92% år 2000, 3,37% år 2003 
till 3,65% år 2006. Resultatet visar också att den stora skillnaden mellan de observerade och de 
kontrafaktiska skolorna uppstår mellan 2000 och 2003, vilket sammanfaller med den största 
ökningen av andelen elever i friskolor (från 3,2% 2003 till 6,3% 2003) och vilket också sker 
samtidigt som kommunala skolor får större mångfald, både pedagogiskt och med specialinriktningar. 
Här är det också viktigt att vara tydlig med att en relativt stor del av segregationen (ca 15%- 20%) 
både i de observerade och kontrafaktiska skolorna inte går att förklara. Däremot är det tydligt att de 
observerade skolorna ger upphov till en betydligt större segregation än de kontrafaktiska. Eftersom 
de kontrafaktiska skolorna motsvarar segregationen i boendet för elever i nionde klass och de 

3 PISA-undersökningen är en internationell jämförelse av elevers kunskaper och färdigheter i matematik och 
läsförståelse. (www.skolverket.se)  
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observerade skolorna motsvarar segregationen i skolan och segregationen är större i de observerade 
skolorna än i de kontrafaktiska kommer studien fram till att den ökade segregationen i skolan inte är 
beroende av en ökad boendesegregation. (Östh et al., s. 417-422) 
 
 
4 RESULTAT 
 
4.1 Olikhetsindex och interaktionsindex 
Det första steget i analysen av hur elevsammansättningen har förändrats i Malmö blir med hjälp av 
olikhetsindex och interaktionsindex. Som redan nämnts är olikhetsindex ett mått på hur stor andel av 
minoritetsbefolkningen som skulle behöva jämna ut sig (flytta eller i det här fallet byta skola) för att 
uppnå en jämn fördelning. Först redovisas vilken formel som används för att räkna ut indexet och 
därefter presenteras resultatet.  
 
 
 
 
bi är antalet elever med utländsk bakgrund i skola ”i” 
B är det totala antalet elever med utländsk bakgrund i de undersökta skolorna 
wi är antalet elever med svensk bakgrund i skolan ”i” 
W är det totala antalet elever med svensk bakgrund i de undersökta skolorna 
 
  2003 2008 2013 
Olikhetsindex 0,49 0,47 0,48 

Tabell 3 Källa: Bearbetad statistik från SIRIS enligt formeln för olikhetsindex 
 
 Som tabellen ovan visar har avgångsklasserna i Malmö redan 2003 en 
hög grad av segregation och den förändras inte i någon större utsträckning 
fram till 2013. En viss minskning av segregationen sker mellan 2003 och 

2008 men den ökar återigen till 2013. Allt som allt rör det sig inom 2 procentenheter. Som det 
framgår av tabellen är segregationen är hög, nästan 50% av eleverna med utländsk bakgrund skulle 
behöva byta skola och sprida ut sig för att uppnå en jämn fördelning och segregationen är stabil över 
den undersökta 10- årsperioden.  
 Då är frågan hur stor den upplevda segregationen är för elever med utländsk bakgrund. 
Interaktionsindex ger ett mått på i hur stor utsträckning elever med utländsk bakgrund exponeras för 
elever med svensk bakgrund. Till skillnad från olikhetsindex tar interaktionsindex hänsyn till hur 
stora befolkningsgrupper det är som jämförs. Först visas formeln för interaktionsindex och därefter 
resultatet.  
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xi Antalet elever med utländsk bakgrund i skola i 
X Totalt antal elever med utländsk bakgrund i undersökta skolor 
yi Antal elever med svensk bakgrund i skola i 
ti Totalt antal elever i skola i 
 
Det ger följande interaktionsindex 
 
  2003 2008 2013 
Interaktionsindex 0,40 0,42 0,34 

Tabell 4 Källa: Bearbetad statistik från SIRIS enligt formeln för interaktionsindex 
 
 Genom att mäta segregationen med interaktionsindex blir variationen betydligt större än med 
olikhetsindex. 2003 var sannolikheten för att en elev med utländsk bakgrund exponerades för en elev 
med svensk bakgrund 40%. 2008 ökar exponeringen med 2 procentenheter eller med 5% vilket 
innebär en något minskad segregation. Samma tendens påvisades också i olikhetsindexet som också 
visade på en svag minskning av segregationen mellan 2003 och 2008, men precis som 
olikhetsindexet visar även interaktionsindex på en ökad segregation mellan 2008 och 2013. Mätt i 
interaktion är minskningen betydligt mer påtaglig. Från 2008 till 2013 minskar exponeringen med 8 
procentenheter eller 19%. Varför minskar exponeringen med 19% medan olikhetsindexet inte alls 
påvisar samma tendenser till ökad segregation? För att närmare analysera dessa resultat kommer 
uppskattningen av segregationen med hjälp av normalfördelning och standardavvikelser vara ett bra 
verktyg.  
 
4.2 Skolsammansättningens normalfördelning 
Det är svårt att definiera hur stora andelar elever med svensk respektive utländsk bakgrund en skola 
bör ha för att kunna definieras som “integrerad” och det varierar såklart beroende på hur stor andel 
av totalpopulationen bland eleverna som har svensk/utländsk bakgrund. Dessutom kan 
totalpopulationens sammansättning variera över tiden vilket gör att definitionerna för vad som anses 
segregerat varierar över tiden. Därför ska följande analysmetod enbart ses som ett verktyg för att 
synliggöra hur segregationen förändras över tiden i avgångsklasserna i årskurs 9 i Malmö. Andelen 
elever med utländsk bakgrund varierar från ca 40% för 2003 och 2008 till 50% år 2013. I underlaget 
har skolor med färre än 20 elever räknats bort då de utgör för små enheter för att kunna eller vara 
nödvändiga att analysera. Här finns främst några mindre friskolor samt specialklasser för barn med 
särskilda behov. Redovisning av hur många elever och skolor som är med i undersökningen finns 
redovisat i stycket ”Urvalet 1.5.2”.  
 Här följer en analys av elevsammansättningen utifrån en normalfördelning. Det första som har 
gjorts är att ta fram ett medelvärde för hur stor andel av eleverna per skola som har utländsk 
bakgrund. Därefter har en standardavvikelse räknats ut för andelen elever med utländsk bakgrund 
vilket ger ett intervall inom vilket en majoritet av skolorna hamnar för andelen elever med utländsk 
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bakgrund. Normalt ska ungefär 68% av en population hamna inom en standardavvikelse från 
medelvärdet. Det första som redovisas är medelvärde, standardavvikelse samt 1,5* standardavvikelse 
för respektive år. Detta är inte ett kvalitativt mått på segregation/integration utan ska betraktas som 
ett numeriskt och kvantitativt sätt att beräkna elevsammansättningen.  
 
  2003 2008 2013 
Plus 1,5*standardavvikelse 86% 85% 94% 
Plus en standardavvikelse 72% 71% 77% 
Medel 44% 44% 51% 
Minus en Standardavvikelse 16% 16% 22% 
Minus 1,5* standardavvikelse 2% 2% 8% 
    
Standardavvikelse 27,9% 27,6% 28,8% 

Tabell 5 Källa; Bearbetad statistik från SIRIS 
 
Det är viktigt att komma ihåg att både medelvärde och standardavvikelse är uträknat genom 
andelarna av elever med utländsk bakgrund. För att ta fram de värdena har ingen hänsyn tagits till 
skolornas storlek. Tabellen anger andelen elever med utländsk bakgrund där medelvärdet är 
fetmarkerat för tydlighetens skull. Genom standardavvikelsen framgår ett intervall av andelen elever 
med utländsk bakgrund inom vilket en majoritet av skolorna finns. För 2003 har skolorna i 
genomsnitt 44% elever med utländsk bakgrund och en majoritet av skolorna har mellan 16% elever 
med utländsk bakgrund och 72% elever med utländsk bakgrund. Som framgår av tabellen är 
medelvärde och standardavvikelse i stort sett identiska för 2003 och 2008, men för 2013 ökar både 
den genomsnittliga andelen elever med utländsk bakgrund och följaktligen förändras också värdena 
för standardavvikelsen. Om en skola betraktas som ”integrerad” om den hamnar inom 
standardavvikelserna ändras också bedömningen av vad som är en integrerad skola. 2003 och 2008 
är en skola som har mellan 16% och 72% elever med utländsk bakgrund en skola som, relativt till 
Malmös mått, kan betraktas som integrerad (eller åtminstone tillhöra normalbilden/ 
normalfördelningen). För 2013 har intervallet ändrats till att en skola ska ha mellan 22% och 77% 
elever med utländsk bakgrund för att befinna sig inom normalfördelningen. Standardavvikelsen blir 
också större för 2013 vilket innebär att spridningen kring medelvärdet ökar. Bara den ökningen i sig 
är ett tecken på en ökad uppdelning mellan skolorna, även om ökningen är marginell. Det intressanta 
är att se hur värdena för skolor och elever utanför normalfördelningen förändras över tiden.  
 Nästa steg är att räkna ut hur många elever som går i en skola som är inom normalfördelningen, 
mer än en standardavvikelse från medelvärdet eller mer än en och en halv standardavvikelser från 
medelvärdet. Det redovisas också hur stor andel av det totala antalet elever för respektive år som är 
inom intervallen för att ge en bild av hur andelarna förändras. För att göra resultaten mer 
överskådliga kommer först en tabell med endast medelvärde och plus/minus en standardavvikelse 
och därefter resultaten för plus/minus 1,5 standardavvikelse. Värdena i den första tabellen ska 
därmed tolkas som att de är minst en standardavvikelse från medel och därefter följer en redogörelse 
hur många skolor och elever som är mer än 1,5 standardavvikelse från medel.  
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Tabell för elever  2003   2008   2013   

 
Antal  
elever 

Andel 
elever 

Antal  
elever  

Andel 
elever 

Antal 
elever  

Andel 
elever 

1 standardavvikelse över medelvärde 597 22,1% 541 19,5% 470 19,2% 
Medelvärde  1307 48,4% 1626 58,7% 1430 58,4% 
1 standardavvikelse under medelvärde 795 29,5% 602 21,7% 550 22,4% 

Tabell 6 Källa: Bearbetad statistik från SIRIS 
 

• Andelen och antalet elever som går i en skola inom standardavvikelsen ökar från 48% år 
2003 till 58% år 2008 och 2013. 2008 och 2013 gick  fler elever (både i andel och antal) i en 
skola som låg innanför standardavvikelsen än 2003. 

• Den grupp som minskar mest är elever som går i en skola som är mer än en standardavvikelse 
under medeltalet (elever som går i skolor där elever med svensk bakgrund är i majoritet) som 
går från 29% år 2003 till 21% år 2008. Däremot stiger den till 22% mellan 2008 och 2013.  

• Andelen och antalet elever i en skola som är mer än en standardavvikelse över medeltalet 
minskar med 3 procentenheter från 2003 till 2013.  

 
Tabell för skolor 2003   2008   2013   

  
Antal 
skolor 

Andel 
skolor 

Antal 
skolor 

Andel 
skolor 

Antal 
skolor 

Andel 
skolor 

1 standardavvikelse över medelvärde 5 19,23% 8 22,2% 9 19,6% 
Medelvärde 15 57,7% 21 58,3% 27 58,7% 
1 standardavvikelse under medelvärde 6 23,1% 7 19,4% 10 21,7% 

Tabell 7 Källa: Bearbetad statistik från SIRIS 
 

• Andelen skolor inom standardavvikelserna ökar med en procentenhet från 2003 till 2013 
vilket får betraktas som marginellt.  

• Antalet skolor som är minst en standardavvikelse över medelvärdet ökar från 5 till 9 (80%). 
Andelen skolor som är minst en standardavvikelse över medelvärdet förändras bara 
marginellt. 

• Antalet skolor som är inom standardavvikelsen ökar med 80% från 2003 till 2013, men 
eftersom det totala antalet skolor ökar så påverkas andelen bara marginellt. 

• Andelen skolor som är minst en standardavvikelse under medelvärdet minskar från 2003 till 
2008 men ökar återigen till 2013 år 2003. 

• Antalet skolor som är minst en standardavvikelse under medelvärdet ökar med 67% från 6 
skolor 2003 till 10 skolor 2013.    

 
Det är viktigt att komma ihåg att medelvärde och standardavvikelse ändras från 2003 till 2013 (se 
tabell 5) vilket också bör tas i beaktande. För 2003 och 2008 innebar att en skola som hade mer än en 
standardavvikelse över medel hade minst 72% elever med utländsk bakgrund och för 2013 var 
samma siffra 77% av eleverna. Det innebär att skolorna som är minst en standardavvikelse över 
medelvärdet har en högre koncentration av elever med utländsk bakgrund 2013 än 2003. Vidare har 
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gränsen för en standardavvikelse under medelvärde ändrats från 16% elever med utländsk bakgrund 
år 2003 och 2008 till 22% elever med utländsk bakgrund år 2013.  
 Här följer tabeller över normalfördelningen för skolor som är minst 1,5 standardavvikelse över 
eller under medelvärdet 
 
Tabell över elever 2003   2008   2013   
1,5 standardavvikelse över 
medelvärde 188 6,97% 199 7,19% 141 5,8% 
1,5 standardavvikelse under 
medelvärde 0 0 0 0 23 1,0% 

Tabell 8 Källa: Bearbetad statistik från SIRIS 
 

• Andelen elever i en skola som är mer än en och en halv standardavvikelse över medelvärdet 
minskar med ca 1,1 procentenheter och antalet elever minskar från 188 år 2003 till 141 år 
2013. En viss uppgång sker 2008  både i andel och i antal.  

• För 2003 och 2008 finns inga elever som går i en skola som är minst en och en halv 
standardavvikelse under medelvärdet. Däremot tillkommer 23 elever som tillhör en skola som 
är minst en och en halv standardavvikelse under medelvärdet för 2013. Dessa utgör ca 1% av 
det totala antalet avgångselever i Malmö för 2013. 

 
Tabell över skolor 2003   2008   2013   
1,5 standardavvikelse över  
medelvärde 2 7,7% 3 8,33% 3 4,59% 
1,5 standardavvikelse under  
medelvärde 0  0 0 0 1 1,53% 

Tabell 9 Källa: Bearbetad statistik från SIRIS 
 

• Antalet skolor som är minst en och en halv standardavvikelse över medelvärdet ökar från 2 år 
2003 till 3 år 2008 och 2013. Andelen skolor minskar däremot från 2003 till 2013 efter en 
viss uppgång 2008.  

• Det är först 2013 som det finns en skola som är minst en och en halv standardavvikelse under 
medelvärdet. Den skolan utgör 1,5% av det totala antalet undersökta skolor för år 2013.  

  
Samma reflektion är värd att göra här som tidigare; eftersom medelvärde och standardavvikelse ökar 
för 2013 innebär det att koncentrationen av elever med utländsk bakgrund ökar i de skolor som är 
minst en och en halv standardavvikelse från medelvärdet. För 2003 och 2008 hade en skola som var 
minst en och en halv standardavvikelse över medel minst 86% elever med utländsk bakgrund. För 
2013 var motsvarande andel 94%. För att vara en och en halv standardavvikelse under medelvärdet 
fick en skola ha högst 2% elever med utländsk bakgrund vilket inga skolor i urvalet uppfyllde. För 
2013 ökade den andelen till 8% elever med utländsk bakgrund vilket en skola uppfyllde. 
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4.3 Ytterlighetsvärden 
Som sista analysmetod på segregation mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund ska de 
mest segregerade skolorna i Malmö undersökas. Istället för att undersöka den relativa segregationen 
som i fallet med normalfördelningen undersöks här de elever som är knutna till skolor med färre än 
15% elever med utländsk bakgrund samt mer än 85% elever med utländsk bakgrund. Först kommer 
en tabell över antal och andel elever som går i skolor med dessa värden och därefter kommer 
motsvarande tabell över antal och andel skolor som uppvisar dessa värden.  
 
  2003   2008   2013   
Tabell för elever i skolor Antal  Andel Antal Andel Antal  Andel 
med fler än 85% elever med 
utländsk bakgrund 256 10% 199 7% 384 16% 
Med färre än 15% elever med 
utländsk bakgrund 795 29% 602 22% 305 12% 

Tabell 10 Källa: Bearbetad statisitk från SIRIS 
 

• Antalet och andelen elever som går i en skola med fler än 85% elever med utländsk bakgrund 
ökar från 2003 till 2013. Däremot minskar det med två procentenheter mellan 2003 och 2008, 
vilket stärker tidigare uppmätta värden att segregationen minskade marginellt 2008 i 
jämförelse med 2003.  

• Andelen och antalet elever i skolor med färre än 15% elever med utländsk bakgrund minskar 
över samtliga år.  

• År 2003 gick 39% av eleverna i en skola som uppmätte något av ovanstående värden. För 
2008 och 2013 hade den andelen minskat till 29% respektive 28%.  

• År 2003 var det betydligt fler som gick i en skola som dominerades av elever med svensk 
bakgrund, något som också stämmer för 2008 (om än inte lika tydligt). 2013 hade däremot 
andelen elever som gick i en skola med fler än 85% elever med utländsk bakgrund ökat och 
gått om motsvarande siffra för elever som gick i en skola med färre än 15% elever med 
utländsk bakgrund. Även detta finns det stöd för tidigare i resultatdelen där det framgått att 
den totala andelen elever med utländsk bakgrund och medelvärde för andel elever med 
utländsk bakgrund ökat.  

 
  2003   2008   2013   
Tabell för skolor Antal  Andel  Antal Andel Antal  Andel 
Skolor med fler än 85% elever 
med utländsk bakgrund 3 10,7% 3 8,33% 8 17,39% 
Skolor med färre än 15% 
elever med utländsk bakgrund 6 21,4% 7 19,45% 7 15,21% 

Tabell 11 Källa: Bearbetad statistik från SIRIS 
 

• Antalet och andelen skolor med fler än 85% elever med utländsk bakgrund ökar från 2003 till 
2013, men minskar i andel från 2003 till 2008.  
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• Andelen skolor med färre än 15% elever med utländsk bakgrund minskar stabilt från 2003 till 
2013.   

• Antalet skolor med färre än 15% elever med utländsk bakgrund ökar från 2003 till 2008 och 
fortsätter på samma nivå för 2013.  

• Den totala andelen skolor som hamnar i ytterlighetsvärdena går från 32% år 2003 ner till 27% 
år 2008 och tillbaka till 32% år 2013.  

 
För att sammanfatta resultaten av dessa ytterlighetsvärden går det att konstatera att andelen elever 
som går i skolor som antar dessa värden minskar från 2003 men håller sig mellan 2008 och 2013 på 
en relativt stabil nivå. Däremot har andelarna elever som går i respektive ytterlighetsvärde jämnats 
ut. För 2003 gick 29% av eleverna i en skola som hade färre än 15% elever med utländsk bakgrund 
vilket minskat till 12%. Det innebär att andelen minskat med 59%. Däremot hade andelen elever i en 
skola med fler än 85% elever med utländsk bakgrund ökat från 10% år 2003 till 16% år 2013, vilket 
innebär att andelen ökat med 60%. Motsvarande utveckling sker också för skolor som har fler än 
85% elever med utländsk bakgrund. 
 Det är också värt att notera att minskningen av antalet och andelen elever i en skola med färre än 
15% elever med utländsk bakgrund inte stämmer överens med motsvarande utveckling för skolor. 
Visserligen minskar andelen skolor med färre än 15% elever med utländsk bakgrund men i absoluta 
tal är det stabilt från 2008 till 2013 (7 skolor) vilket är en ökning från 2003. Skolorna som har mest 
elever med svensk bakgrund har inte blivit färre, men däremot betydligt mindre i omfång.  
 
4.4 En visualisering av skolsegregationen 
För att visualisera hur normalfördelningen ser ut för den valda populationen visas här ett 
stapeldiagram över 2003, 2008 och 2013. Elevpopulationen är uppdelad i deciler (tiondelar) där varje 
decil är ett intervall med andel elever med utländsk bakgrund och respektive stapel är andelen elever 
av det totala antalet undersökta elever som är inom den decilen  
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. Diagram 1 Källa: Bearbetad statistik från SIRIS 
 
Det som framgår här är att andelarna elever som går i skolor som har mellan 0% och 59% elever med 
utländsk bakgrund blir mer jämnt fördelade över tiden. 2003 gick nästan 30% av eleverna i en skola 
som hade mellan 10% och 19% elever med utländsk bakgrund vilket har jämnats ut över de andra 
staplarna på diagrammets vänstra sida. För intervallet 50-59% fanns inga elever 2003 men för 2008 
och 2013 är de andelarna stabila på ca 10% av elevantalet. Det som framgår är att Malmö har en 
mycket polariserad skola där eleverna koncentreras i någon av ytterligheterna och relativt få befinner 
sig i mitten på diagrammet. Samtliga intervall med fler än 60% elever med utländsk bakgrund (80-
89% undantaget) ökar dessutom över perioden vilket gör att det är fler elever som koncentreras i 
skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund. Här är troligen förklaringen till att 
olikhetsindex är stabilt över åren men interaktionsindex minskar kraftigt över tiden. Olikhetsindex 
påverkas sannolikt av att staplarna upp till decilen 50-59% jämnas ut över tiden medan 
interaktionindex påverkas negativt eftersom andelen elever i decilerna över 60% ökar. 
Elevpopulationen både integreras upp till en viss nivå eftersom andelen elever i skolor som är 
dominerade av elever med svensk bakgrund jämnas ut över fler deciler, samtidigt som samtliga 
deciler för mer än 60% elever med utländsk bakgrund ökar sina andelar (förutom 80-89%).  
 
4.5 Segregation mellan pojkar och flickor 
Här följer resultaten för segregationen mellan pojkar och flickor. Först kommer en presentation av 
urvalet, därefter resultaten när uppdelningen har analyserats utifrån olikhetsindex, interaktionsindex 
och normalfördelning. Segregationen mellan pojkar och flickor kommer inte analyseras lika utförligt 
som den etniska segregationen. Den analysen är menat för att ge ytterligare en dimension av 
uppdelningen av elever än den bilden som brukar debatteras.  
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  Flickor   Pojkar   
2003 Antal Andel Antal Andel 
Malmö, Totalt 1349 49% 1392 51% 
Malmö, Kommunal 1310 49% 1359 51% 
Malmö, Fristående 39 54% 33 46% 
2008         
Malmö, Totalt 1 393 49% 1 455 51% 
Malmö, Kommunal 1 295 49% 1 327 51% 
Malmö, Fristående 98 43% 128 57% 
2013         
Malmö, Totalt 1 222 48% 1 307 52% 
Malmö, Kommunal 1 042 48% 1 127 52% 
Malmö, Fristående 180 50% 180 50% 

Tabell 13 Källa: SIRIS 
 
 Det som framgår är flickor i minoritet för alla tre åren varför de kommer räknas som minoritet i 
olikhets- och interaktionsindex. De enda större förändringarna som går att utläsa av tabellen ovan är 
att flickor går från att vara i majoritet i friskolor år 2003 (54%) till att bli minoritet i friskolor 2008. 
För år 2013 är både andelarna och antalet desamma i friskolorna.  
 
  2003 2008 2013 
Olikhetsindex 0,065 0,083 0,126 
Interaktionsindex 0,504 0,501 0,503 

Tabell 14 Källa: Bearbetad statisk från SIRIS enligt formler för olikets- och interaktionsindex 
 
 När segregationen analyseras utifrån olikhetsindex framgår en dramatisk ökning i ojämnhet 
mellan pojkar och flickor. Segregationen enligt olikhetsindex ökar med 5,1 procentenheter vilket 
innebär nästan en fördubbling (93%). 2003 skulle 6,5% av flickorna behöva sprida ut sig på övriga 
skolor för att total integration mellan könen, vilket har stigit till 12,6% år 2003. Jag vill dock återigen 
vara tydlig med att indexet inte ger någon förklaring till varför segregationen uppstår. Vad gäller 
interaktionsindex minskar det bara marginellt från 2003 till 2013. Det innebär att den upplevda 
segregationen inte ökar.  
 
 
 
  2003 2008 2013 
Plus en standardavvikelse 0,544 0,554 0,578 
Medelvärde 0,499 0,488 0,485 
Minus en standardaavikelse 0,454 0,423 0,393 
        
Standardavvikelse 0,045 0,066 0,092 

Tabell 15 Källa: Bearbetad statistik från SIRIS 
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Fördelningen om av elever och skolor i de olika intervallen skiljer sig inte åt nämnvärt. Det är 
däremot standardavvikelsens storlek som är det intressanta att titta närmare på. Den fördubblas från 
2003 till 2013 vilket gör att normalbilden av könssammansättningen går från att en skola ska ha 
mellan 54,5% till 45,4% flickor till intervallet 57,8% till 39,3%. Med andra ord sker en tydlig ökning 
av segregation baserat på kön. En trolig förklaring till att interaktionsindex är i stort sett oförändrat 
kan vara att det är ett medelvärde för i hur stor utsträckning flickor exponeras för pojkar vilket gör att 
skolor med hög koncentration av pojkar jämnar ut snittet för skolor med hög koncentration av 
flickor. Dessutom finns inte skolor som antar lika extrema värden som det gör med den etniska 
segregationen (även om intervallet mellan högst och lägst andel flickor per skola ökar i omfång från 
2003 till 2013).  
 
 
5 SLUTDISKUSSION 
 
Av resultatdelen framgår två tydliga trender om hur elevpopulationen förändras; interaktionen mellan 
elever med svensk respektive utländsk bakgrund minskar väsentligt och olikhetsindex för 
pojkar/flickor ökar kraftigt.  

Eftersom interaktionsindex är ett mått för att mäta den upplevda segregationen genom att räkna 
ut sannolikheten för interaktion mellan två grupper borde därför känslan av segregation ha ökat 
betydligt. 2003 var interaktionsindex 0,4 vilket innebär att 40% sannolikhet att en elev med utländsk 
bakgrund interagerade med en elev med svensk bakgrund i skolan. Det värdet ökade till 0,42 för 
2008 men minskade för 2013 till 0,34. Sannolikheten att en elev med utländsk bakgrund ska 
interagera med en svensk elev är 19% mindre (8 procentenheter) 2013 än 2008 vilket får betraktas 
som en stor minskning. Därför borde den upplevda segregationen ha ökat över den valda 
tidsperioden. Mätt utifrån olikhetsindex är skillnaderna små mellan de undersökta åren (2003; 0,49, 
2008; 0,47 och 2013; 0,48). Det värdet beskriver hur stor andel av minoritetsgruppen som måste 
sprida ut sig på fler skolor för att uppnå en jämn fördelning mellan majoritets- och 
minoritetsgrupperna. Med olikhetsindex som bas är 2003 det år som är mest segregerat. Däremot 
sjunker även olikhetsindex för 2008 precis som interaktionsindex och ökar en procentenhet för 2013. 
 Varför ger olikhets- och interaktionsindex så olika resultat? En trolig förklaring skulle kunna 
finnas i resonemangen i diagram 1. Det som framgår av det är att år 2003 var 29% av eleverna 
knutna till en skola som var i intervallet 10% till 19% elever med utländsk bakgrund samtidigt som 
ingen skola återfanns i intervallet 50%-59% elever med utländsk bakgrund. Skolorna var 
polariserade på ett tydligt sätt vilket har jämnats ut för 2008 och 2013. Det som har skett är att 
andelen elever i skolor som har en dominans av elever med svensk bakgrund har minskat och jämnat 
ut sig över fler intervall. Samtidigt har andelen elever i skolor som har mellan 60% och 100% elever 
med utländsk bakgrund (förutom intervallet 80%-89%) ökat. Det gör att skolorna har fått en jämnare 
fördelning (de toppar bland staplarna som fanns 2003 har jämnats ut) mellan de båda grupperna, men 
andelen elever i de mest invandrartäta skolorna har också ökat vilket har sänkt exponeringen mellan 
grupperna. Det skulle kunna beskrivas som att andelen elever i de mest invandrardominerade 
skolorna ökar, men den rörelsen kompenseras av att färre elever går i svenskdominerade skolorna 
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vilket döljs i olikhetsindex men fångas upp av interaktionsindex. Det är dock viktigt att komma ihåg 
att Malmö för alla tre undersökta år uppvisar en mycket segregerad elevpopulation. 
Avseende segregationen mellan pojkar och flickor är interaktionsindex näst intill oförändrat medan 
olikhetsindex och normalfördelningen visar en dramatisk ökning av segregationen. 2003 hade 
avgångsklasserna ett olikhetsindex på 0,065 vilket stigit till 0,083 2008 och 0,126 för 2013. På tio år 
har olikhetsindex och normalfördelningens standardavvikelse (se tabell 14 och 15) fördubblats vilket 
bör betraktas som dramatiskt. Siffrorna säger ingenting om varför segregationen uppstår. 
 Finns det något samband mellan det fria skolvalet och segregationen i skolan som den här 
uppsatsen pekar på? Eftersom jag inte har gjort någon undersökning om hur boendesegregationen ser 
ut i Malmö är det svårt att avgöra vad som beror på boendesegregationen och vad som beror på 
skolvalseffekter men utifrån tidigare forskning ska jag ändå göra en försiktig analys. Till att börja 
med ökar andelen och antalet elever med utländsk bakgrund i Malmö under den undersökta 
tioårsperioden vilket kan vara en bidragande faktor till att segregationen (särskilt interaktionsindex) 
ökar under den valda perioden. Andelen elever med svensk bakgrund i friskolor är betydligt fler för 
samtliga åren jämfört med hur stor andel svenska elever som finns i skolan totalt. Det är dock inte 
samma sak som att friskolorna bidrar till segregation utan tvärt om skulle dessa svenska elever, 
hypotetiskt, kunna ha en närmaste skola som är dominerad av elever med svensk bakgrund och 
därmed exponeras för fler elever med utländsk bakgrund i friskolan än de skulle gjort om de gick i 
närmaste skolan.  

I forskningsöversikten presenterades ett teoretiskt ramverk om hur föräldrar och elever resonerar 
i valet av skola som utgick från sociologen Bourdieus teorier om ekonomiskt, symboliskt, socialt och 
kulturellt kapital. Utbildningen är, enligt det synsättet, en investering för framtiden som förväntas ge 
en framtida avkastning inom de nämnda kapitalen. Hur föräldrar utnyttjar valet är till stor del 
beroende på deras egna kapitalinnehav samt strävan att förbättra eller befästa familjens 
kapitalinnehav. Utifrån den aspekten går det att konstatera att föräldrar med stort ekonomiskt kapital, 
inte bara kan välja skola åt sina barn, utan även flytta om de anser att det är den bästa investeringen 
för deras barns skolgång. För att upprätthålla ett kulturellt kapital är det sannolikt att föräldrar som 
har ett högt kulturellt kapital engagerar sig över genomsnittet i valet av skola. Det som blir 
avgörande för vilket val föräldrarna gör är sina egna sociala kontakter och skolors symboliska 
kapital. Där de tror att avkastningen kommer bli högst är de också mest villig att sätta sina barn i 
skolan. Detta skapar problem eftersom tillgången på sociala kontakter, information om 
valmöjligheten och kulturellt kapital är ojämnt fördelade vilket skapar en ojämlikhet i valsituationen. 
Här menar då flera forskare, som jag nämnt tidigare, att de som först väljer bort skolor med hög 
andel elever med utländsk bakgrund är elever med svensk bakgrund. Därefter väljer elever med 
utländsk bakgrund som har föräldrar som är högutbildade och/eller elever som är högpresterande att 
lämna skolor i socialt utsatta områden. Både Trumberg, Bunar och Kallstenius visar på den trenden i 
socialt utsatta skolor. För elever med utländsk bakgrund är det främst viljan att gå i skolor med fler 
svenskar för att få bättre språkkunskaper i svenska som är en drivkraften att välja bort skolor med 
hög andel elever med utländsk bakgrund.  

Trumberg beskriver att en viss integrering sker när elever med utländsk bakgrund väljer andra 
skolor med större andel elever med svensk bakgrund. Men den integrationen är marginell i 
jämförelse med segregeringen som sker när elever med svensk bakgrund väljer bort skolor med hög 
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andel elever med utländsk bakgrund. Likaså visar Östh et al. att skolvalet har en segregerande effekt 
på elevsammansättningen. Det är därför inte osannolikt att det finns ett samband mellan skolvalet 
och segregeringen av den undersökta elevsammansättningen. Hur stor påverkan det handlar om går 
däremot inte att säga utifrån det undersökta materialet.  
 Däremot är det troligt att skolvalet har en betydande effekt på uppdelningen av pojkar och 
flickor. Det är osannolikt att en så kraftig ökning av segregationen mellan pojkar och flickor bara 
skulle bero på boendesegregationen. Ökningen av olikhetsindex är nästan 100%. Det finns stöd i 
tidigare forskning för att segregationen mellan könen tilltagit och de teorierna som Bunar för fram är 
att flickor ofta är mer studiemotiverade och söker sig till lugnare miljöer. Men det kan också finnas 
en kulturell förklaring i att föräldrar från andra kulturer vill att deras flickor ska gå i religiösa 
friskolor för att både hålla kvar den egna kulturen och freda flickorna mot sådant som kan anses 
olämpligt. Det kan givetvis finnas andra förklaringar med som att vissa profiler, pedagogiska 
praktiker eller friskolealternativ tilltalar pojkar/flickor på olika sätt. 
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BILAGOR 
 
Här följer tabellerna från Skolverkets databas SIRIS som har använts för att genomföra den 
statistiska undersökningen. I de ursprungliga filerna har antalet elever för respektive grupp (elever 
med svensk bakgrund, elever födda i Sverige med utländska föräldrar samt elever födda i utlandet) 
per skola inte angetts om det funnits färre än 10 elever i gruppen för att inte riskera att röja 
anonymiteten. Däremot har alltid gruppens andel av det totala antalet elever funnits med vilket har 
gjort det möjligt att beräkna hur många elever som tillhör gruppen genom att använda filen 
”Slutbetyg årskurs 9” där det totala antalet elever för samtliga skolor finns med. Här har jag valt att 
inte ange antalet om det understiger 10 för att inte riskera anonymiteten (förutom om det inte finns 
någon i elevgruppen). Endast skolor som är med i undersökningen redovisas i bilagorna.  
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Bilaga 1 
Avgångselever för Malmö kommun 2003 fördelat på svensk och utländsk bakgrund  

  
 

  
Utländsk 
bakgrund       

  
Svensk 
bakgrund   

Född i 
Sverige   

Född i 
utlandet   

  Antal Andel Antal Andel Antal Andel 
Malmö, Totalt 1616 58 448 0,17 677 0,25 
Malmö, Kommunal 1554 58 445 0,17 670 0,25 
Malmö, Fristående 62 86 .. 0,04 .. 0,1 
              
Apelgårdskolan 12 0,18 21 0,32 32 0,49 
Augustenborgsskolan 59 0,56 22 0,21 25 0,24 
Backaskolan 23 0,88 .. 0,04 .. 0,08 
Bergaskolan 6-9 111 0,80 17 0,12 10 0,07 
Bladins skola 19 0,83 .. 0,04 .. 0,13 
Dammfriskolan 99 0,63 28 0,18 31 0,20 
Hermodsdalsskolan 22 0,31 14 0,20 35 0,49 
Höjaskolan 47 0,76 11 0,18 .. 0,06 
Johannesskolan 7-9 17 0,27 17 0,27 29 0,46 
Kirsebergsskolan 7-9 67 0,74 10 0,11 14 0,15 
Kroksbäcksskolan 23 0,26 .. 0,07 59 0,67 
Lindeborgsskolan 95 0,77 22 0,18 .. 0,05 
Lindängeskolan 28 0,38 21 0,28 25 0,34 
Linnéskolan 105 0,90 .. 0,01 11 0,09 
Munkhätteskolan 27 0,38 14 0,19 31 0,43 
Oxievångsskolan 166 0,86 16 0,08 10 0,05 
Rosengårdsskolan .. 0,08 12 0,11 85 0,81 
Rönnenskolan 46 0,61 18 0,24 12 0,16 
Rörsjöskolan 2, Zenith 6-9 30 0,59 .. 0,16 13 0,25 
Segevångsskolan 29 0,67 .. 0,16 .. 0,16 
Slottsstadens skola 148 0,86 16 0,09 .. 0,05 
Sofielundsskolan 19 0,15 33 0,26 73 0,58 
Sorgenfriskolan 28 0,64 .. 0,09 12 0,27 
Sundsbroskolan 126 0,95 .. 0,04 .. 0,02 
Söderkullaskolan 95 0,54 55 0,31 25 0,14 
Videdalsskolan 131 0,85 15 0,10 .. 0,05 
Värner Rydénskolan .. 0,06 25 0,30 53 0,64 
Örtagårdskolan 6-9 .. 0,13 23 0,34 36 0,53 
  1594   443   1098   
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Bilaga 2 
Avgångselever i Malmö kommun 2008 fördelat på svensk och utländsk bakgrund.  
 

     Utländsk 
bakgrund       

  Svensk 
Bakgrund   Född i 

Sverige   Född i 
utlandet   

  Antal Andel Antal Andel Antal Andel 
  Elever elever elever elever elever elever 
Malmö, Totalt 1 695 59% 693 25% 460 17% 
Malmö, Kommunal 1 522 57% 663 26% 437 17% 
Malmö, Fristående 173 77% 30 13% 23 10% 
              
Apelgårdsskolan .. 8% 28 58% 16 33% 
Augustenborgsskolan 54 49% 28 25% 29 26% 
Backaskolan 26 96% .. 4% 0 0% 
Bergaskolan 6-9 135 91% .. 6% .. 3% 
Bladins grundskola 18 82% .. 9% .. 9% 
Bladins International 
School .. 36% .. 5% 13 59% 

Bäckagårdsskolan 49 88% .. 7% .. 5% 
Dammfriskolan 105 62% 31 18% 33 20% 
Eriksfältskolan 20 50% .. 20% 12 30% 
Höjaskolan 51 64% 22 28% .. 9% 
Johannesskolan 13 34% 20 53% .. 13% 
Kirsebergsskolan 7-9 76 72% 12 11% 18 17% 
Kroksbäcksskolan 17 20% 40 47% 29 34% 
Lindeborgsskolan 85 66% 34 26% 10 8% 
Lindängeskolan 34 37% 39 42% 20 22% 
Linnéskolan 113 87% 11 8% .. 5% 
Malmö Montessoriskola 21 84% 2 8% .. 8% 
Munkhätteskolan 24 27% 31 35% 33 38% 
Möllevångsskolan .. 26% 19 56% .. 18% 
Nya Stenkulaskolan 13 30% 13 30% 18 41% 
Oxievångsskolan 137 78% 26 15% 12 7% 
Rosengårdsskolan 6-9 16 18% 33 38% 39 44% 
Runstyckets skola 20 95% 0 0% .. 5% 
Rönnenskolan 43 54% 25 31% 12 15% 
Rörsjöskolan 2, Zenith 6-9 16 38% 20 48% .. 14% 
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Segevångsskolan 16 67% .. 29% .. 4% 
Slottsstadens skola 149 93% .. 4% .. 3% 
Sofielundsskolan .. 20% 23 50% 14 30% 
Sorgenfriskolan 23 53% 16 37% .. 9% 
Strandskolan 56 97% 0 0% .. 3% 
Sundsbroskolan 75 82% .. 7% 11 12% 
Söderkullaskolan 75 49% 46 30% 32 21% 
Videdals privatskolor 15 100% 0 0% 0 0% 
Videdalsskolan 82 80% 13 13% .. 8% 
Vittra i Västra hamnen 24 69% .. 20% .. 11% 
Värner Rydénskolan 6-9 10 12% 53 63% 21 25% 
Ängdals skola 11 100% 0 0% 0 0% 
Örtagårdskolan 6-9 .. 13% 39 58% 19 28% 
  1661   676   458   
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Bilaga 3  
Avgångselever i Malmö kommun 2013 fördelat på svenska och utländsk bakgrund 

      
Utländsk 
bakgrund       

  Svensk 
bakgrund Andel Född i 

Sverige   Född i 
utlandet   

  antal andel Antal Andel Antal Andel 
Malmö, Totalt 1234 49% 773 30% 522 21% 
Malmö, Kommunal 1007 46% 691 32% 471 22% 
Malmö, Fristående 227 63% 82 23% 51 14% 
              
Apelgårdsskolan 4-9 .. 8% 23 47% 22 45% 
Augustenborgsskolan 7-9 
A B 25 42% 26 44% .. 14% 

Augustenborgsskolan 7-9 
C D 15 23% 29 45% 20 31% 

Backaskolan 20 77% .. 12% .. 12% 
Bergaskolan 6-9 121 87% .. 4% 12 9% 
Bladins grundskola 21 88% .. 8% .. 4% 
Boukefs Privatskola 13 62% .. 29% .. 10% 
Bäckagårdsskolan 45 79% .. 16% .. 5% 
Dammfri skolenhet 3 13 30% 18 41% 13 30% 
Dammfri skolenhet 4 17 35% 19 39% 13 27% 
Europaportens grundskola 15 65% .. 30% 1 4% 
Humfryskolan 19 68% .. 11% .. 21% 
Höjaskolan 19 34% 24 43% 13 23% 
Johannesskolan 12 28% 15 35% 16 37% 
Kastanjeskolan 10 45% 11 50% .. 5% 
Kirsebergsskolan 7-9 41 41% 25 25% 35 35% 
Lindeborgsskolan 6-9 EH 33 58% 17 30% .. 12% 
Lindeborgsskolan 6-9 GI 29 56% 11 21% 12 23% 
Lindängeskolan 7-9 16 19% 36 42% 34 40% 
Linnéskolan 31 48% 20 31% 14 22% 
Malmö Idrottsgrundskola 38 76% 11 22% .. 2% 
Malmö Montessoriskola 27 87% .. 6% .. 6% 
Mariaskolan 11 55% .. 25% .. 20% 
Munkhätteskolan 7-9 7 11% 22 34% 36 55% 
Möllevångsskolan 2 .. 13% 21 68% .. 19% 
Oxievångsskolan 1 35 67% .. 17% .. 15% 
Oxievångsskolan 2 55 75% 10 14% .. 11% 
Rosengårdsskolan 7-9 5 10% 18 36% 27 54% 
Runstyckets skola 23 100% 0 0% 0 0% 
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Rönnenskolan 45 54% 26 31% 13 15% 
Rörsjöskolan,Zenith 6-9 25 34% 25 34% 24 32% 
Slottsstaden skolenhet 1 48 89% .. 4% .. 7% 
Slottsstaden skolenhet 2 64 84% .. 8% .. 8% 
Sofielundsskolan 1 .. 5% 24 63% 12 32% 
Sorgenfriskolan 3 11 25% 26 59% .. 16% 
Stenkulaskolan 3 5 10% 20 42% 23 48% 
Strandskolan 7-9 42 88% .. 6% .. 6% 
Sundsbroskolan 6-9 57 79% .. 1% 14 19% 
Söderkullaskolan 7-9 B 31 32% 49 50% 18 18% 
Videdalsskolan 60 56% 39 36% .. 7% 
Vittra Västra hamnen 14 29% 18 38% 16 33% 
Värner Rydénskolan 7-9 .. 4% 42 81% .. 15% 
Västra Hamnens skola 36 73% 10 20% .. 6% 
Ängsdals skola 23 88% .. 4% .. 8% 
Örtagårdskolan 7-9 .. 6% 35 69% 13 25% 
Östra Skolan .. 33% 10 48% .. 19% 
  1199   745   506   
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Bilaga 4 
Avgångselever för Malmö stad 2003 fördelat på pojkar och flickor 
 
  Flickor   Pojkar   
  Antal Andel Antal Andel 
Malmö, Totalt 1349 49,22% 1392 50,78% 
Malmö, Kommunal 1310 49,08% 1359 50,92% 
Malmö, Fristående 39 54,17% 33 45,83% 
          
Apelgårdskolan 31 47,69% 34 52,31% 
Augustenborgsskolan 53 50,00% 53 50,00% 
Backaskolan 15 57,69% 11 42,31% 
Bergaskolan 6-9 65 47,10% 73 52,90% 
Bladins skola 13 56,52% 10 43,48% 
Dammfriskolan 87 55,06% 71 44,94% 
Hermodsdalsskolan 41 57,75% 30 42,25% 
Höjaskolan 33 53,23% 29 46,77% 
Johannesskolan 7-9 38 60,32% 25 39,68% 
Kirsebergsskolan 7-9 42 46,15% 49 53,85% 
Kroksbäcksskolan 39 44,32% 49 55,68% 
Lindeborgsskolan 56 45,53% 67 54,47% 
Lindängeskolan 35 47,30% 39 52,70% 
Linnéskolan 54 46,15% 63 53,85% 
Munkhätteskolan 36 50,00% 36 50,00% 
Oxievångsskolan 94 48,96% 98 51,04% 
Rosengårdsskolan 55 52,38% 50 47,62% 
Rönnenskolan 34 44,74% 42 55,26% 
Rörsjöskolan 2, 
Zenith 6-9 25 49,02% 26 50,98% 
Segevångsskolan 23 53,49% 20 46,51% 
Slottsstadens skola 80 46,24% 93 53,76% 
Sofielundsskolan 56 44,80% 69 55,20% 
Sorgenfriskolan 20 45,45% 24 54,55% 
Sundsbroskolan 65 48,87% 68 51,13% 
Söderkullaskolan 94 53,71% 81 46,29% 
Videdalsskolan 70 45,45% 84 54,55% 
Värner Rydénskolan 42 50,60% 41 49,40% 
Örtagårdskolan 6-9 33 48,53% 35 51,47% 
  1329   1370   
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Bilaga 5 
Avgångselever i Malmö kommun 2008 fördelat på pojkar och flickor 
  Flickor   Pojkar   
  Antal Andel Antal Andel 
Malmö, Totalt 1 393 48,91% 1 455 51,09% 
Malmö, Kommunal 1 295 49,39% 1 327 50,61% 
Malmö, Fristående 98 43,36% 128 56,64% 
          
Apelgårdsskolan 22 45,83% 26 54,17% 
Augustenborgsskolan 64 57,66% 47 42,34% 
Backaskolan 14 51,85% 13 48,15% 
Bergaskolan 6-9 72 48,32% 77 51,68% 
Bladins grundskola 12 54,55% 10 45,45% 
Bladins International School 10 45,45% 12 54,55% 
Bäckagårdsskolan 29 51,79% 27 48,21% 
Dammfriskolan 79 46,75% 90 53,25% 
Eriksfältskolan 16 40,00% 24 60,00% 
Höjaskolan 47 58,75% 33 41,25% 
Johannesskolan 18 47,37% 20 52,63% 
Kirsebergsskolan 7-9 52 49,06% 54 50,94% 
Kroksbäcksskolan 24 27,91% 62 72,09% 
Lindeborgsskolan 64 49,61% 65 50,39% 
Lindängeskolan 42 45,16% 51 54,84% 
Linnéskolan 73 56,15% 57 43,85% 
Malmö Montessoriskola .. 36,00% 16 64,00% 
Munkhätteskolan 44 50,00% 44 50,00% 
Möllevångsskolan 18 52,94% 16 47,06% 
Nya Stenkulaskolan 21 47,73% 23 52,27% 
Oxievångsskolan 80 45,71% 95 54,29% 
Rosengårdsskolan 6-9 41 46,59% 47 53,41% 
Runstyckets skola .. 38,10% 13 61,90% 
Rönnenskolan 41 51,25% 39 48,75% 
Rörsjöskolan 2, Zenith 6-9 19 45,24% 23 54,76% 
Segevångsskolan 13 54,17% 11 45,83% 
Slottsstadens skola 81 50,31% 80 49,69% 
Sofielundsskolan 29 63,04% 17 36,96% 
Sorgenfriskolan 20 46,51% 23 53,49% 
Strandskolan 26 44,83% 32 55,17% 
Sundsbroskolan 47 51,09% 45 48,91% 
Söderkullaskolan 83 54,25% 70 45,75% 
Videdalsskolan 48 46,60% 55 53,40% 
Vittra i Västra hamnen 19 54,29% 16 45,71% 
Värner Rydénskolan 6-9 44 52,38% 40 47,62% 
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Örtagårdskolan 6-9 34 50,75% 33 49,25% 
 
Bilaga 6  
Avgångselever i Malmö kommun 2013 fördelat på pojkar och flickor 
  Flickor   Pojkar   
  Antal Andel Antal Andel 
Malmö, Totalt 1 222 48,32% 1 307 51,68% 
Malmö, Kommunal 1 042 48,04% 1 127 51,96% 
Malmö, Fristående 180 50,00% 180 50,00% 
          
Rönnenskolan 56 66,67% 28 33,33% 
Humfryskolan 18 64,29% 10 35,71% 
Värner Rydénskolan 7-9 30 57,69% 22 42,31% 
Örtagårdskolan 7-9 29 56,86% 22 43,14% 
Sofielundsskolan 1 21 56,76% 16 43,24% 
Apelgårdsskolan 4-9 27 56,25% 21 43,75% 
Johannesskolan 24 55,81% 19 44,19% 
Augustenborgsskolan 7-9 A B 32 55,17% 26 44,83% 
Bäckagårdsskolan 31 54,39% 26 45,61% 
Västra Hamnens skola 26 53,06% 23 46,94% 
Slottsstaden skolenhet 1 28 51,85% 26 48,15% 
Bergaskolan 6-9 72 51,80% 67 48,20% 
Linnéskolan 33 50,77% 32 49,23% 
Lindängeskolan 7-9 43 50,00% 43 50,00% 
Slottsstaden skolenhet 2 38 50,00% 38 50,00% 
Augustenborgsskolan 7-9 C D 32 50,00% 32 50,00% 
Dammfri skolenhet 3 22 50,00% 22 50,00% 
Mariaskolan 10 50,00% 10 50,00% 
Oxievångsskolan 2 36 49,32% 37 50,68% 
Malmö Montessoriskola 15 48,39% 16 51,61% 
Rörsjöskolan,Zenith 6-9 35 47,30% 39 52,70% 
Höjaskolan 26 46,43% 30 53,57% 
Munkhätteskolan 7-9 29 46,03% 34 53,97% 
Bladins grundskola 11 45,83% 13 54,17% 
Sorgenfriskolan 3 20 45,45% 24 54,55% 
Söderkullaskolan 7-9 B 44 44,90% 54 55,10% 
Videdalsskolan 48 44,86% 59 55,14% 
Rosengårdsskolan 7-9 21 44,68% 26 55,32% 
Lindeborgsskolan 6-9 EH 25 44,64% 31 55,36% 
Lindeborgsskolan 6-9 GI 23 44,23% 29 55,77% 
Ängsdals skola 11 42,31% 15 57,69% 
Kirsebergsskolan 7-9 41 40,59% 60 59,41% 
Stenkulaskolan 3 19 39,58% 29 60,42% 
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Sundsbroskolan 6-9 28 38,89% 44 61,11% 
Dammfri skolenhet 4 19 38,78% 30 61,22% 
Strandskolan 7-9 18 37,50% 30 62,50% 
Vittra Västra hamnen 18 37,50% 30 62,50% 
Oxievångsskolan 1 19 36,54% 33 63,46% 
Malmö Idrottsgrundskola 18 36,00% 32 64,00% 
Möllevångsskolan 2 10 34,48% 19 65,52% 
  1106   1197   
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