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1. INLEDNING 

Inom den svenska skolpolitiken har det länge funnits slitningar mellan de ideologiska 

ståndpunkter som förespråkar valfrihet och de som förespråkar likvärdighet. Jag kommer gå 

igenom dessa begrepp och dess innebörd  i senare kapitel, men som  en snabb introduktion 

kan nämnas att likvärdighetsbegreppet var tongivande runt 1930-talet då det övergripande 

målet var att skapa en gemensam skola för alla elever, oavsett klasstillhörighet. Under 1970-

talet skedde dock en ideologisk omorientering i liberal riktning och valfrihetsbegreppet vann 

mark. Detta innebar att det övergripande ansvaret för skolan flyttades från staten till 

kommunerna och  den politiska tonvikten lades på individens rätt att få bestämma över sin 

egen skoltid, något som så småningom ledde fram till det fria skolvalet. 

Sympasitörer för det fria skolvalet har argumenterat för att det skulle minska segregation och 

utjämna skillnader mellan skolor då eleverna inte längre var tvungna att gå i den skola som 

låg närmast utan kunde välja fritt. Även kvaliteten på undervisningen och skolorna skulle öka 

då de skolor som inte höll måttet skulle drabbas av ett vikande elevunderlag och därför vara 

tvungna att förbättra sig eller att slå igen.  

Huruvida detta är något som det fria skolvalet har lyckats åstadkomma eller inte beror mycket 

på vem man frågar och vilka mått och kriterier man använder. Tidigare studier från 

Skolverket har dock påvisat tendenser till att elevsammansättningen blivit mer homogen ur ett 

socioekonomiskt- och etniskt perspektiv i och med den ideologiska omorienteringen och de 

skolpolitiska reformer som den medförde.  

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Mitt syfte är att undersöka huruvida det finns en skev elevrekrytering till friskolor med 

hänsyn till etnicitet och socioekonomisk klasstillhörighet. Finns en sådan snedfördelning kan 

det vara ett tecken på att olika grupper av människor har olika möjlighet att fullt ut ta del av 

det medborgerliga kontraktet. Enligt de medborgarteorier jag använt mig av, och kommer gå 

igenom i senare kapitel, krävs det att alla människor som betraktas som medborgare har lika 

reella rättigheter men även lika formella möjligheter att fullt ut utnyttja dessa rättigheter för 

att de ska kunna ses som jämlika medborgare. I en skolvalskontext innebär detta alltså att alla 

ska elever ha samma rättigheter vad gäller att välja skola men även samma möjligheter att 

tillvarata dessa möjligheter och därigenom kunna utnyttja skolvalet till fullo. 
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Jag avser undersöka detta genom att göra en kvantitativ hypotestestande undersökning med 

data från Skolverket över gymnasieelever i Stockholms län. Jag kommer använda variabler 

som "utländsk bakgrund" och "förälderns högsta utbildningsnivå" och undersöka sambandet 

mellan dem och "val till fristående skola". Valet av variabler bygger på att de tidigare 

undersökningar jag utgått från, utifrån dessa variabler fått resultat som visat på en 

socioekonomisk,- och etnisk snedfördelning, vilket i sin tur kan vara en indikator på huruvida 

elever har olika möjligheter att utnyttja det fria skolvalet. Jag kommer utveckla detta 

resonemang och gå igenom operationaliseringen mer ingående under metodavsnittet. 

Min frågeställning är; 

Finns det en social- och/eller etnisk snedrekrytering inom den svenska 

gymnasieskolan? 

För att konkretisera detta kommer jag arbeta utifrån hypotesen att; barn till högutbildade 

föräldrar och barn vars föräldrar är födda i Sverige, i högre utsträckning går i friskolor än barn 

vars föräldrar är lågutbildade eller födda utanför Sveriges gränser gör. Med social 

snedrekrytering menas här alltså att det finns en överrepresentation av barn till föräldrar med 

en högre utbildningsnivå i friskolor. Etnisk snedrekrytering syftar på att det i friskolor även 

finns en underrepresentation av barn vilka själva, och/eller vars föräldrar inte är födda i 

Sverige. 

 

1.2 DISPOSITION 

Jag kommer först ge en kort historisk bakgrund till den svenska skolpolitiken och de reformer 

och mål som har varit tongivande fram till idag, sedan kommer jag diskutera tidigare 

forskning och teorier kring segregation inom skola och bostadsområden, den ideologiska 

målkonflikten mellan likvärdighet och valfrihet samt teorier kring medborgarskap. Jag 

kommer sedan gå igenom metoden, operationalisering och val av variabler för att sedan ge en 

kort introduktion till regressionsanalyser och hur siffrorna och resultatet kan tolkas. Sedan 

kommer jag redovisa de resultat jag fått fram genom regressionerna tillsammans med en 

analys och hur resultatet förhåller sig till min frågeställning. Avslutningsvis kommer jag, i en 

sammanfattande diskussion,  koppla samman resultatet av min undersökning med de teorier 

kring medborgarskap, segregation och jämlikhet och frihet, som jag använt som teoretiskt 

ramverk. 



- 5 - 
 

2. BAKGRUND 

 

2.1 SKOLHISTORISK ÖVERBLICK 

Det svenska skolväsendet har växt, utvecklats och omorganiserats ett antal gånger över alla år 

det existerat. Denna överblick är tänkt att ge en uppfattning om vilka ideologiska strömningar 

och reformer som format skolpolitiken för att lättare förstå det skolpolitiska läget vi har idag.    

Det svenska skolsystemet har sina rötter i den lutherska ortodoxin där den troende själv skulle 

kunna tyda Guds ord och utveckla sin tro. Det var därför viktigt att medborgarna lärde sig läsa 

och ur detta växte den kyrkliga hemundervisningen fram. Det fanns även enklare barnskolor, 

stadsskolor där borgerskapet placerade sina barn, bruksskolor och så vidare, men överallt var 

det övergripande målet det samma, att genomgå konfirmationsläsningen och på så sätt få sin 

inträdesbiljett till vuxenvärlden. Detta system höll dock på att urholkas under början av 1800-

talet och 1842 antogs folkskolestadgan av riksdagen och införandet av folkskolor gav staten 

ett fastare grepp över undervisningen. Även om målet var att folkskolan skulle ersätta den 

kyrkliga undervisningstraditionen existerade de sida vid sida ändå till 1930-talet då 

skolfrågorna helt togs över av stat och kommun. År 1919 infördes allmän skolplikt och 

ansvaret för utbildning flyttades bort från hemmet och kyrkan till skolan.
1
 

 Parallellskolesystemet började på allvar utmanas runt 1930-talet och man började diskutera 

en   gemensam skola för alla. Tidigare hade barn från olika samhällsklasser gått på olika 

skolor men man började nu förbereda en skolform där alla barn, oavsett bakgrund, skulle gå 

tillsammans. Barnen gick dock bara tillsammans upp till årskurs fyra, efter det flyttade de som 

hade råd och kunskaper nog att läsa vidare till läroverk, medan de andra blev kvar i 

folkskolan. De fortsättningsskolor som fanns var många och systemet var svårt att få grepp 

om, samtidigt ökade  trängseln till realskolan i och med de stora barnkullarna under 40-talet. 

Detta skapade oro och upprördhet bland medelklassen och i folkhemmets anda förespråkades 

en likvärdig och jämlik skola. Detta krävde standardisering och decentralisering och 1950 

fattades ett principbeslut om att det parallella systemet med folkskolor och realskolor skulle 

ersättas med en enhetlig nioårig grundskola för alla barn
2
. Denna skulle styras lokalt genom 

en politiskt sammansatt skolstyrelse, denna fick dock relativt lite inflytande och statlig 

                                                           
1
 Från folkskola till grundskola p.1-10 

2
 ibid s. 11 
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centralstyrning förblev huvudprincipen
3
. 1962 gick det gamla skolsystemet i graven och 

grundskolan ersatte folkskolan, realskolan och resten av de gamla skolformerna 
4
.   

Runt 1970-talet var högre utbildning tillgänglig för fler personer än tidigare och skolklasserna 

var mer heterogena då olika socialklasser blandades. Men regeringsskiftet 1976 bidrog med 

en ideologisk omorientering i liberal riktning och borglig kritik väcktes mot den så kallade 

flumskolan. Kommunerna klagade över det dubbla huvudmannaskapet, de tyckte att skolan 

var för reglerad från statens sida och såg det som ett misstroendevotum  mot dem att inte få ha 

hela huvudmannaskapet över skolan trots att de hade det över andra viktiga välfärdstjänster. 

Även lärarna fick sig en släng av kritiken då man ifrågasatte deras långa sommarlov och 

förtroendearbetstid.
5
    

Anledningen till att socialdemokraterna hade förlorat regeringsmakten i och med valet 1976 

ansågs vara deras förespråkande av "den starka staten", partiet förknippades med 

överstatlighet och centralbyråkrati. Då Socialdemokraterna återigen tog makten 1982 menade 

man att decentralisering och marknadsekonomi var lösningen på partiets problem och "den 

tredje vägens politik" gav framtidsriktningen. Diskussionerna kom att präglas av behovet att 

minska den centrala detaljstyrningen och man rörde sig från centralism till brukar- och 

medborgarinflytande. Denna trend fortsatte då man 1988 fattade ett beslut att ersätta 

detaljerad regelstyrning med mål- och resultatstyrning, detta skulle ge ökad effektivitet genom 

att myndigheternas befogenheter ökade och skolornas resultat skulle följas upp och 

utvärderas. Politiken var inspirerad av New public management, brukaren skulle ses som 

kund och välfärdstjänster som en handelsvara, konkurrensutsättning av välfärdstjänster skulle 

leda till effektivitet och kvalitet.
6
 

I början av 1990-talet kom två reformer som kraftigt decentraliserade det svenska 

utbildningssystemet. Det statliga huvudmannaskapet avskaffades, den statliga regleringen 

upphörde och den nya kommunallagen som infördes år 1991 gav kommunerna ytterligare 

möjligheter att bestämma över sin organisation. De kommande åren banade väg för valfrihet 

och friskolor då det 1992, under regeringen Bildt med stöd av Miljöpartiet, antogs en reform 

som innebar en betydande möjlighet för friskolor att etablera sig och året efter beslutades det 

att ge ökade möjligheter för elever och föräldrar att välja skola. Valfriheten gällde inte bara 

                                                           
3
 Staten får inte abdikera  s. 47 

4
 Från folkskola till grundskola  s. 12 

5
 Staten får inte abdikera  s. 50 

6
 ibid  s. 51-53 
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friskolor utan även kommunala skolor, man var inte längre begränsad till att gå i den skola 

som låg närmast utan kunde nu välja fritt.
7
 En av motiveringarna till detta var att barnen och 

föräldrarna skulle bli mer involverade i skolan vilket skulle skapa ett ökat engagemang och 

lyhördhet för elevers och föräldrars önskemål 
8
. Även kommunernas befogenheter ökade då 

en reformering av stadsbidraget genomfördes vilket bidrog till ytterligare avreglering av den 

statliga styrningen av kommunerna. Tidigare hade kommunerna fått öronmärkta bidrag av 

staten som skulle gå till skolan men nu bakade man i stället in dem i ett generellt statsbidrag 

som kommunerna kunde välja att använda till vilken verksamhet de ville.
9
  

Den fortsatta utvecklingen av skolan präglades av avreglering och självbestämmande. Istället 

för att garantera kvalitet och likvärdighet i undervisningen genom regleringar och 

centralstyrning skulle det nu göras genom nationella mål och riktlinjer. De nya skolplanerna 

innehöll inte längre precisa direktiv om hur målen skulle uppfyllas utan det var upp till 

huvudmännen själva att bestämma hur verksamheten bäst skulle genomföras.
10

 Även 

läroplanen och betygssystemen anpassades till målstyrningen då betygen  i större utsträckning 

blev mål- och kunskapsrelaterade
11

.  

 

2.2 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR  

Jag kommer som sagt i denna uppsats att undersöka om det finns något samband mellan 

elevens skolval på gymnasienivå och "utländsk bakgrund" samt "förälderns högsta 

utbildningsnivå". Den största anledningen till att förälderns högsta utbildningsnivå och 

utländsk bakgrund  inkluderas i hypotesen, som faktorer till huruvida elever och föräldrar 

väljer en friskola eller inte, är just att tidigare forskning gett stöd för detta. De två tidigare 

undersökningar jag utgått från  kommer från Skolverket och heter  "Kartläggning av elever i 

fristående skolor" (1999) och "Valfrihet och dess effekt inom skolväsendet" (2000). Den 

första är, precis som det låter, en kartläggning av elever och omfattar  elevens bakgrund, 

föräldrarnas utbildningsnivå och inkomstnivå. Jämförelsen gäller elever i årskurs 9, 4 och 1 

samt samtliga elever i gymnasieskolan, med avseende på huvudman
12

 (huruvida skolan är 

kommunal eller fristående).  Den senare bygger på enkätundersökningar bland föräldrar och 

                                                           
7
 ibid  s. 55 

8
 SOU 2013:56 

9
 staten får inte abdikera  s. 55 

10
 SOU 2013: 56 

11
 Decentralisering, skolval och fristående skolor  s. 42 

12
 Kartläggning av elever i fristående skolor s. 1 
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vårdnadshavare för elever i grundskolan i årskurserna 2, 5 och 9 läsåret 2000/01 i hela landet 

13
. 

Hur ser då, enligt dessa undersökningar, sammansättningen av elever i friskolor ut ur ett 

socioekonomiskt- och mångkulturellt perspektiv? I "kartläggning av elever i fristående 

skolor" framgår det att andelen elever  med  utländsk bakgrund på gymnasiet varierar mycket 

från inriktning till inriktning. Generellt gäller dock att det i kommunala skolor, som ligger i 

kommuner där det finns friskolor, finns en högre andel elever med utländsk bakgrund än i 

friskolorna i samma kommun. Det finns även en betydande skillnad i föräldrarnas 

utbildningsnivå mellan de två skoltyperna då det är 59% av eleverna i fristående skolor som 

har minst en förälder med eftergymnasial utbildning och bland de elever som går i 

kommunala skolor är andelen cirka 42%.
14

  

Rapporten "Valfrihet och dess effekt inom skolområdet" redogör på detta sätt för förälderns 

utbildningsnivå och skolval på grundskolenivå;    

Det intressanta men föga förvånande är att de föräldrar som gjort ett aktivt val, 

genom att antingen välja en kommunal eller fristående skola, överrepresenteras av 

högutbildade. Mellan 60 och 70 % av de föräldrar som valt en annan kommunal 

skola eller en fristående skola, och som bor i en kommun där det finns 

valmöjligheter, har högskoleutbildning. Liknande tendenser kan iakttas även 

bland de föräldrar som inte valt. Inom gruppen högutbildade föräldrar är det en 

större andel än andra grupper som allvarligt övervägde på att söka till någon 

annan skola än den närmaste eller sökte men inte hade möjligheter att välja 

skola.
15

 

 

Detta gäller som sagt valmönster på grundskolenivå vilket förmodligen innebär att föräldrarna 

är mer aktiva i val av skola än de är vid val till gymnasium, vid val till grundskola finns även 

möjligheten att helt avstå att välja och barnet hamnar då i den skola som ligger närmast 

geografiskt enligt närhetsprincipen. Den tidigare undersökningen, som även studerat 

elevsammansättningen i gymnasieskolor, visar dock en liknande bild vad gäller fördelningen 

av elever med högre utbildade föräldrar i fristående- och kommunala skolor.  

 

                                                           
13

 Valfrihet och dess effekt inom skolområdet  s. 171 
14

 Kartläggning av elever i fristående skolor s. 20-22 
15

  Valfrihet och dess effekt inom skolområdet  s. 130 



- 9 - 
 

3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

Här kommer jag redogöra för några punkter som har varit tongivande i den skolpolitiska 

debatten, dels vad gäller hur skolvalet påverkar vilka elever som går i vilka skolor och vilka 

implikationer det får på etnisk- och socioekonomisk mångfald. Dels vilka politiska- och 

filosofiska ideologier som i stort väglett den skolpolitiska diskursen samt vilka implikationer 

det fria skolvalet kan tänkas ha utifrån ett medborgarrättsligt perspektiv.  

 

3.1 BOENDESEGREGATION 

Både förespråkare och motståndare till ett fritt skolval har betonat vikten av att skolor inte blir 

segregerade, en blandning av elever tycks alltså vara viktigt för båda sidor. De är dock, inte 

helt oväntat, oense om vilken politik och vilket system som bäst ska realisera detta. Jag 

kommer även  i detta avsnitt ta upp några teorier och studier kring vad som kan tänkas 

påverka vilka geografiska rum människor söker sig till och valmönster kan påverkas av detta.    

Valfrihet inom skolväsendet har främst motiverats med elevens och föräldrarnas rätt att själva 

välja utbildning och skola, det allmännas insatser ska bygga på individens personliga 

önskemål. Man ville driva igenom det generella bidragssystemet för att åstadkomma en reell 

valmöjlighet, en "valfrihet för alla" oavsett social bakrund
16

. Man argumenterade även för att 

valfriheten skulle verka dämpande på effekten av boendesegregationen då eleverna inte länge 

var bundna av närhetsprincipen. Elever från olika statsdelar och olika etnisk- och 

socioekonomisk bakgrund skulle blandas då de kunde söka sig till skolor som låg längre från 

hemmet, skolorna skulle då komma att bestå av en mer heterogen sammansättning av elever
17

. 

Det finns många aspekter av vad det är som styr elevers och föräldrars val av skolor. Ett 

vanligt skäl att välja en viss skola är att den erbjuder något som  inte erbjuds i området eller 

stadsdelen där man bor, detta brukar betecknas som ett positivt val då man väljer till en skola 

och inte bort från en skola. Upplever föräldrarna till exempel att skolorna i området där de bor 

har avstannat i utvecklingen, har snäv budget, inte har någon speciell profilering, där lärarna 

inte har kompetens att arbeta med tvåspråkiga barn eller i något annat avseende inte verkar 

passande för deras barn gör de istället ett negativt val och väljer bort från skolan. En 

intressant aspekt av detta är att många skolor i förortsområden i Stockholm, där elever 

tenderar att välja skolor som ligger längre från hemmet, ofta har alla dessa önskvärda 

                                                           
16

 Valfrihet och dess effekt inom skolområdet  s. 27 
17

 Kampen om begreppet valfrihet i skolfrågan  s. 103 
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kvaliteter.  Dessa områden och skolor har ofta en stor andel elever med  "utländsk bakgrund" 

och karaktäriseras som "socialt utsatta och  segregerade", incitamentet att välja bort skolan är 

då huvudsakligen förväntningarna på att skolkamraterna i den nya skolan  kommer ge det 

egna barnet högre socialt- och kulturellt kapital.
18

  Utöver  positiva och negativa val finns på 

grundskolenivå även möjligheten att helt avstå från att välja, barnet går då i den skola som 

ligger närmast hemmet. Förutom anledningen att den skolan dit barnet hör är det bästa 

alternativet är den vanligaste orsaken till att avstå från att välja att föräldern anser sig ha ett 

bristande underlag för val. Man känner alltså inte till rätten att välja skola eller man vet inte 

hur man ska gå till väga om man vill göra det. Det är övervägande föräldrar med lägre 

utbildningsnivå som anger att de ej har tillräcklig information kring tillvägagångssätt och 

möjlighet till val.
19

  

I en rapport från Integrationsverket, där man bland annat undersökt valmönster i grundskolan 

i fyra av Stockholms förorter som har pekats ut som "segregerade, invandrartäta och socialt 

utsatta" (Husby, Rinkeby, Tensta/Hjulsta och Skärholmen), har konstaterats att alla kategorier 

av elever utnyttjar valfriheten. Dock tenderar elever som kommer från socialt starka grupper 

och från familjer med relativt stort utbildningskapital att i större utsträckning  lämna skolorna 

i de undersökta områdena, även om andra elever söker sig till dessa skolor och elever som 

kommer från socialt utsatta grupper söker sig till skolor med högre status förändrar det här 

mönstret på lång sikt den etniska- och socioekonomiska sammansättningen i dessa skolor. En 

effekt av detta är att då elever väljer bort skolorna sjunker föräldrarnas genomsnittliga 

utbildningsnivå och andelen barn vars föräldrar mottar social- och/eller bostadsbidrag ökar.
20

 

Att högutbildade föräldrar i större utsträckning väljer bort dessa skolor än lågutbildade 

innebär en segregation på två plan, dels en etnisk och dels en socioekonomisk. 

Ytterligare belägg för att det fria skolvalet inte nödvändigtvis dämpar effekterna av 

boendesegregation ges i projektet "Den svenska skolans nya geografi" (Malmberg et.al.). I 

studien finner  man inte några ökande skillnader i skolprestationer mellan skolor då man satt 

samman eleverna efter närhetsprincipen, alltså jämfört elever som skulle gått i samma skola 

om närhetsprincipen hade gällt. Dock finner man, då man jämför de skolor eleverna faktiskt 

går på, att spridningen i resultat mellan skolorna ökar kraftigt. Detta visar på att de ökande 

skillnaderna som finns mellan skolor alltså inte är beroende av boendesegregation utan av 

                                                           
18

 I min gamla skola lärde jag mig fel svenska  s. 10-14 
19

 Valfrihet och dess effekter inom skolväsendet  s. 67 
20

 I min gamla skola lärde jag mig fel svenska   s. 31-34 
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valmönster. Hur bostadsområdena är sammansatta spelar även det roll för hur man väljer 

skola, i områden med en hög andel synliga minoriteter (personer som med hänsyn till religion, 

hudfärg etc. inte tillhör majoriteten i ett samhälle) tenderar många att välja skolor som ligger 

längre bort, dock gäller detta bara föräldrar och barn som inte själva tillhör en synlig 

minoritet.
21

  

Enligt Bo Malmberg kan man applicera Thomas Schellings modell av "vit flykt" på den här 

typen av utveckling
22

. Enligt Schellings modell uppstår segregation eller uppdelning av 

människor i bostadsområden eller andra geografiska rum i och med att individer väljer 

områden där de exempelvis vill bo utifrån diskriminerande preferenser. Diskriminerande 

handlingar eller preferenser i denna kontext innebär att personen handlar utifrån en medveten 

eller omedveten perception om fördelningen av olika typer av människor i området, 

exempelvis utifrån kön, etnisk härkomst eller social status. Vidare kan människor i området 

observera och uppskatta hur fördelningen mellan etniska majoriteter och minoriteter förhåller 

sig, de som ingår i den etniska/kulturella/religiösa majoriteten har alla en egen "toleransnivå" 

för hur stor andel minoriteter de vill ha i området. Har vi exempelvis ett område med en nivå 

av minoriteter som ligger under alla av majoritetsbefolkningens toleransnivåer kommer ingen 

av dessa att flytta på grund av andelen minoriteter som bor där. Ökar andelen minoriteter i 

området  marginellt kan det innebära att tröskelvärdet för de som har lägst toleransnivå nås 

och de kommer således att flytta vilket gör att andelen minoriteter ökar. Tröskelvärdet för den 

gruppen som har näst lägst toleransnivå kommer nu ha uppnåtts vilket innebär att även de 

flyttar och andelen minoriteter ökar ytterligare. Som vi ser innebär den här tendensen att en 

liten ökning i minoritetsandelen kan få stora konsekvenser för områdens polarisering och 

sociala sammansättning.
23

   

Enligt Malmberg kan alltså denna princip appliceras på skolor, det som sker då är att föräldrar 

väljer skolor åt eleverna, eller flyttar sina barn från skolor, på grund av hur stor andel etniska 

minoriteter som finns i dem. Detta bidrar till en segregerande effekt mellan skolor och ökar 

prestationsgapen mellan dem.
24

 Detta får stöd i Malmbergs studie där man fann att de högsta 

nivåerna av både socioekonomisk- och etnisk segregation fanns i de förortsregioner som hade 

den högsta andelen synliga minoriteter, i dessa områden fanns även den högsta skillnaden 

mellan skolor vad gäller elevernas skolprestationer. Detta leder till att vissa skolor får bättre 
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status bland  medelklassfamiljer med svensk bakgrund och dessa elever kommer då söka sig 

dit vilket på sikt kan resultera i kvalitetsskillnader mellan skolor. De föräldrar som har en reell 

möjlighet att välja skola åt sina barn kommer inte påverkas av dessa skillnader då de helt 

enkelt väljer bort de skolor som har undermålig kvalitet eller dåligt anseende. De som får ta 

konsekvenserna av detta är istället redan utsatta familjer som inte kan flytta till bättre 

områden eller fullt ut utnyttja det fria skolvalet.
25

  

 

 

3.2 VALFRIHET OCH LIKVÄRDIGHET 

Boendesegregation, gentrifiering och vit flykt kan, som vi såg ovan, påverka 

elevsammansättningen i skolorna, detta ligger på en ganska vardaglig och konkret nivå. För 

att ge en mer fördjupad bild av den skolpolitiska debatten mellan likvärdighet och valfrihet 

kommer jag nu redogöra lite kort för hur debatten sett ut historiskt och hur diskursen kring 

jämlikhet och frihet ser ut på ett mer filosofiskt plan.  

Inom den ideologiska begreppsvärlden är, enligt vissa, frihet och jämlikhet två oförenliga 

idéer och på en lägre abstraktionsnivå kan vi se att valfrihet och likvärdighet i den 

skolpolitiska debatten är det. 

En filosof som varit tongivande för begreppet jämlikhet är John Rawls. I sin bok "theory of 

justice" beskriver han sin centrala ide för en generell uppfattning av rättvisa på detta sätt; 

All social primary goods- liberty and opportunity, income and wealth, and 

the bases of self-respect- are to be distributed equally unless an unequal 

redistribution of any or all of these goods is to the advantage of the least 

favored
26

. 

En ojämlik fördelning av resurser behöver alltså inte vara orättvis så länge det inte förvärrar 

för dem som är missgynnade. Däremot kräver en ojämlik fördelning, som inte är till fördel för 

de som är missgynnade, statlig intervention och omfördelningspolitik
27

. Kärnan  i Rawl's 

rättviseteori är att alla ska ha samma  möjligheter och vara jämlikar, oavsett vilka kvaliteter 

och attribut man fötts med, vilken samhällsklass man tillhör, och vilken könstillhörighet eller 
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etnicitet man har.
28

 Jämlikhet i den här formen rimmar väl med likvärdighetsprincipen som 

socialdemokraternas skolpolitik länge har byggt på. Ambitionen med likvärdighetsprincipen 

var att alla elever skulle omfattas av lika möjligheter till utbildning utifrån sina behov, detta 

skulle uppnås av en sammanhållen och gemensam skola baserad på jämlikhet och 

likvärdighet.
29

  

Enligt libertarianer är å andra sidan en fri marknad och en minimal stat det bästa sättet att 

uppnå en rättvis fördelning av resurser på. Individer äger sina talanger och har rätt till de 

fördelar dessa talanger eller deras arbete medför, omfördelningspolitik kan därför inte 

rättfärdigas då det är orätt och kränker personens frihet. Den fria marknaden är enligt 

libertarianer det bästa sättet att uppnå rättvisa på, om alla har rätt till det de för tillfället äger 

så kommer den mest rättvisa fördelningen av resurser ske genom fri handel och utbyte av 

resurser. Människor har rätten att göra vad de vill med sina liv och sträva efter de mål de vill 

uppnå så länge de inte inskränker andras frihet, det är fundamentet i Nozick's rättviseteori
30

.  

Även om de borgliga partierna kanske inte är renodlade libetarianer kan man tydligt se hur 

deras argumentation i skoldebatten lutar sig mot grundläggande libertarianistiska koncept. 

Valfrihet är från början, inte helt oväntat, ett borgligt begrepp som bland annat användes för 

att kritisera Socialdemokraterna och välfärdsstaten under efterkrigstiden 
31

. Man menade att 

den Socialdemokratiska politiken var överstatlig och att en större valfrihet behövdes inom 

skolväsendet då "Familjen- inte staten och kommunen- ska ha den avgörande 

bestämmanderätten när det gäller valet av barnomsorg och skola"
32

. Som även nämndes i 

delen om Sveriges skolreformer var Socialdemokraterna tvungna att anamma begreppet 

valfrihet då de återtog regeringsmakten på 80-talet. Att överta eller förändra innebörden i 

begrepp som traditionellt sett tillhör den politiska oppositionen är ingen ovanlig företeelse. 

Partier med olika politisk ideologi använder ofta samma begrepp för att fånga in väljare och 

upplysa dem om deras politik. Valfrihet och likvärdighet är positiva värden som många 

partier vill förknippas med, men vilken innebörd som läggs i begreppet beror till stor del på 

vilken sida av blockgränsen partiet står 
33

. 
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De två begreppen utgör kärnan inom två olika diskurser. Likvärdighet är starkt förknippat 

med en gemensam skola och ligger därför i linje med en socialdemokratisk politik, valfrihet å 

andra sidan ligger inom den diskurs som betonar individualitet och individens behov och 

ligger inte helt oväntat i linje med en borglig politik. Då båda dessa partier använder sig av 

begreppet valfrihet i sin skolpolitik är det därför troligt att innebörden av ordet kommer skilja 

sig åt mellan dem, precis som deras skolpolitik  gör 
34

. 

Under 80-talet förespråkade de borgliga partierna ett generellt statsbidrag till friskolor på 

grunden av valfrihet, dels för att det skulle ge friskolor en reell chans att etablera sig och dels 

för att ett generellt statsbidrag skulle göra friskolorna kostnadsfria och därmed öka 

diversiteten i dem. Det skulle alltså göra det möjligt för barn från olika socialklasser att gå i 

dessa skolor vilket skulle minska segregationen
35

.  

Socialdemokraterna ansåg att deras likvärdighetsprincip skulle lösa problemen de borgliga 

ville lösa med valfriheten. Likvärdigheten verkade nämligen på två plan, dels på individnivå i 

form av stöd till elever som hade det svårt, dels på systemnivå då alla skolor och kommuner 

hade en skyldighet att erbjuda en likvärdig utbildning. Det skulle därför inte finnas någon 

anledning att välja eller välja bort en skola. Vidare bemötte man kritiken om att en likvärdig 

skola skulle medföra likformighet med att en "gemensam skola", i enighet med 

närhetsprincipen, snarare minskade segregation då barn och ungdomar från olika sociala 

bakgrunder och etniciteter möttes och samarbetade.
36

 Som vi ser här är det i grova drag 

samma mål de båda partierna vill uppnå, en skola som lever upp till kraven och är väl 

fungerande, och en entnisk- och socioekonomisk blandning av elever. Vi ser även att 

likvärdighet i vissa fall kan resultera i valfrihet och att målet med valfrihet ibland kan vara 

likvärdighet.  
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3.3 MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER 

Jag har hittils gett en kort överblick för vilka motiv som målats upp för och emot att ha ett 

skolsystem där eleven och föräldrarna själva har rätt att välja skola. Ur ett ideologiskt 

perspektiv diskuteras det huruvida det är en rättighet för kunden (eleven) att välja utförare 

(skola) eller ej, på ett samhällsmässigt plan ligger fokus snarare på hur valfrihet påverkar 

sammansättningen av människor i stadsdelar och om alla elevers behov kan tillgodoses på en 

öppen marknad. En annan aspekt av valfrihet är huruvida alla som har rätt att välja även har 

medlen att göra det. 

Enligt T.H Marshall och många med honom ses medborgarskapet som ett kontrakt upprättat 

mellan medborgaren och staten, alla som har statusen medborgare lyder under samma lagar 

och har därmed samma rättigheter och skyldigheter. Formellt sett är de jämlikar.
37

 

Marshall delar in medborgarskapet i tre dimensioner eller element, civila rättigheter, politiska 

rättigheter och sociala rättigheter. De civila omfattar rättigheter som är essentiella för 

individuell frihet så som tryck- och yttrandefrihet, religionsfrihet, äganderätt, rätt att teckna 

avtal samt likhet inför lagen. I de politiska rättigheterna ingår rätten att delta politiskt, genom 

rösträtt i allmänna val och att sitta som representant i politiska församlingar. De sociala 

rättigheterna innebär rätt till arbete, utbildning, en dräglig levnadsstandard och möjlighet att 

fullt delta i samhällslivet.
38

 För att de civila och politiska rättigheterna ska kunna realiseras 

krävs dock i viss mån sociala rättigheter, att du har rätt att äga mark spelar liten roll om du 

inte har medlen att förvärva eller behålla den, för att kunna nyttja din yttrandefrihet behöver 

du kunna göra din röst hörd och ha kunskap nog att delta i samtalet 
39

.  

Som ett exempel på detta resonerar han kring hur en kostnadsreducering för rättsliga tvister 

skulle kunna underlätta för de ur lägre samhällsklasser att tillgodogöra sig sina sociala 

rättigheter (juridiska rättigheter). Genom en kostnadsreducering skulle då även de som har 

små ekonomiska medel kunna driva en rättslig process mot någon som gjort dem orätt utan att 

riskera att hamna i ekonomisk ruin om de inte vinner målet. De skulle alltså ha finansiell 

möjlighet att kräva det de har rätt till enligt de civila rättigheterna (att få sin sak testad i 
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domstol). Han menar att medlen som krävs för att ta tillvara på dessa rättigheter måste finnas 

för att alla medborgare ska kunna ses som jämlikar.
40

 

På detta sätt är det möjligt att göra en distinktion mellan formella och substantiella rättigheter 

och även formellt- och substantiellt medborgarskap. Vilka är det som omfattas av det 

medborgerliga kontraktet och vilka har möjligheter och medel att uttnyttja det?
41

. Som 

Marshall belyste kan inte de civila rättigheterna till fullo utnyttjas utan de sociala och på 

samma sätt kan inte de formella rättigheterna realiseras utan substantiella möjligheter. 

I artikeln "Medborgarskap, etnicitet och migration" redogör författarna för att personer med 

utländsk bakgrund både tenderar att inte vara lika aktiva i allmänna val som "svenska", samt 

vara underrepresenterade i beslutsfattande församlingar. De argumenterar för att graden av 

representation till viss del handlar om inkludering, de av utländsk härkomst som var invalda i 

politiska församlingar sågs i hög grad som "svenska", de talade "god svenska" och hade 

anpassat sig väl till det svenska samhället. Detta gav dem legitimitet som medborgare och 

gjorde det lättare för dem att bli invalda då de av samhället uppfattades som välanpassade och 

"svenska". 
42

  

De sammanfattar det sedan som att; 

Substantiella sociala rättigheter tycks med andra ord på olika sätt forma 

möjligheterna att i praktiken utnyttja formella politiska rättigheter. Men 

människors möjligheter att faktiskt utnyttja sina politiska rättigheter kan formas 

även av faktorer som vardagligt bemötande, samhälleliga konventioner och 

stereotyper (idéer om ”svenskt” och ”icke-svenskt”, vem som tillhör det ena och 

det andra).
43

 

 

De formella politiska rättigheterna innebär alltså att alla medborgare ska ha rätt att delta i den 

politiska processen, rösta, bilda partier och ställa upp i val till olika nivåer i den 

beslutsfattande församlingen. Dock kan inte dessa politiska rättigheter utövas om inte de 

sociala rättigheterna är substantiella, en person som av samhället betraktas på ett stereotypt 

sätt eller som att på något sätt inte tillhöra samhället, har lägre chans att bli invald. Även 
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människors  motivation att rösta eller ställa upp i val kan minska om de inte känner sig 

accepterade eller välkomna av samhället.  

 

Dessa principer gäller såklart inte bara möjligheten att engagera sig politiskt eller ha råd att ta 

en tvist till domstol, de kan även tillämpas på en skolpolitisk nivå. I en av Skolverkets 

undersökningar jag kortfattat presenterade tidigare, "valfrihet och dess effekt inom 

skolområdet", redogör de för hur valmönstren såg ut i de grundskolor de undersökt. De 

kommer fram till att förutom anledningen att den skolan dit barnet hör är det bästa alternativet 

är den vanligaste orsaken till att avstå helt från att välja att föräldern anser sig ha ett bristande 

underlag för val. Man känner alltså inte till rätten att välja skola eller man vet inte hur man 

ska gå till väga om man vill göra det. Det är övervägande föräldrar med lägre utbildningsnivå 

som anger att de ej har tillräcklig information kring tillvägagångssätt och möjlighet till val.
44

  

 

Detta är ett tydligt exempel där formella rättigheter finns (rätt att välja) men de substantiella 

möjligheterna är bristfälliga (möjlighet att tillgodogöra sig information). Även om det 

knappast kan ses som lika allvarligt att behöva avstå från att välja skola till sitt barn, som att 

inte kunna kräva sina rättigheter juridiskt får det ändå konsekvenser för vilka det är som fullt 

kan åtnjuta det medborgerliga kontraktet. 
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4. METOD 

I detta avsnitt kommer jag förklara hur jag har operationaliserat mina begrepp så att de ska 

kunna gå att mäta och undersöka, samt förklara och problematisera mitt val att avgränsa min 

undersökning till gymnasieelever i Stockholms län. Jag kommer även motivera mitt val av 

metod och ge en kort introduktion till hur regressionsanalyser fungerar och hur de kan tolkas. 

 

4.1 OPERATIONALISERING 

För att kunna undersöka hur utsatta eller politiskt fattiga samhällsgrupper påverkas av 

reformer eller policies behöver en operationalisera vissa begrepp. Begreppet likvärdighet 

kommer här tolkas som lika reella och formella möjligheter för alla grupper av elever att till 

fullo utnyttja det fria skolvalet. Det innebär att en snedfördelning av andelen elever från olika 

grupper som söker sig till vissa typer av skolor borde ses som en indikator på att en eller flera 

grupper är begränsade vad gäller deras möjlighet till att fullt ut ta del av skolvalet. Vid 

operationaliseringen av utsatta och/eller politiskt fattiga grupper av elever har jag tagit hjälp 

av tidigare forskning som bland annat visat att elever med lågutbildade föräldrar och elever 

med föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige i lägre utsträckning väljer friskolor än 

elever med högutbildade föräldrar och föräldrar födda inom Sveriges gränser gör. Dessa 

elevgrupper borde därför i denna kontext kunna anses vara utsatta eller missgynnade och jag 

har därför valt att operationalisera utsatthet och politisk fattigdom utifrån etnicitet och klass.  

De oberoende variabler jag har valt att använda och som varit tillgängliga är således; 

"utländsk bakgrund" och "förälderns högsta utbildningsnivå". För att kontrollera om elevens 

betyg spelar in vid val till friskola har jag även valt att inkludera kontrollvariabeln 

"meritvärdespoäng" i analysen. Den data jag använder kommer från Skolverket och omfattar 

alla elever i gymnasiet årskurs 1 i Stockholms län höstterminen 2014 vilket totalt är 26 503 

personer. Jag hade velat ha med fler variabler som till exempel förälderns inkomst, i vilket 

område eleven bor och går i skolan samt vilket land elevens föräldrar kommer från om de är 

födda någon annan stans än i Sverige, dock råder sekretess kring dessa uppgifter vilket tyvärr 

gör att det inte funnits någon möjlighet att få ut dem.     
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4.2 AVGRÄNSNING 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till att gälla gymnasieelever i årskurs ett i 

Stockholms län under höstterminen 2014. Det beslutet bygger på att det var den senaste datan 

som samlats in vid tiden då denna studie genomfördes. Eleverna borde ännu inte hunnit byta 

skola om den skola de valt inte lever upp till deras förväntningar, vidare borde 

elevsammansättningen i de högre årskurserna rimligtvis i stort likna den i första årskursen. Då 

jag valde att enbart undersöka elever i Stockholms län tänkte jag först att det borde vara ett 

fall där sambanden, om de fanns, tydligt skulle framträda. Detta antagande byggde till stor del 

på att det i Stockholms län dels finns många områden med  olika socioekonomisk- och etnisk 

sammansättning, dels ett stort utbud av både friskolor och kommunala skolor med olika 

kvalitet och anseende. Jag insåg dock efter ett tag att många av de gamla anrika, små och väl 

ansedda skolorna till stor del är kommunala och ligger i innerstaden medan många av de 

skolor som har sämre anseende och vikande elevunderlag är stora friskolor som ligger i 

förorten. Detta kan tänkas ha påverkat resultaten på så sätt att det starka sambandet mellan att 

ha högutbildade föräldrar och/eller föräldrar från Sverige och val till friskolor som fanns i de 

tidigare undersökningar jag tagit del av inte framträder lika tydligt i just Stockholms län. Då 

det heller inte kan anses vara ett representativt fall borde resultaten heller inte vara 

generaliserbara till övriga län i Sverige. Jag anser dock att det fortfarande finns ett värde i att 

undersöka just Stockholms län och att det är ett intressant fall. Bland annat i och med att det 

är en så pass stor kommun att boendesegregationen kan få effekt på vilken skola barnen går i 

då det är relativt stora geografiska avstånd mellan till exempel ett bostadsområde i en 

kranskommun och en fin skola i innerstaden.  
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4.3 VAL AV METOD 

Jag har valt att använda mig av regressionsanalyser och korrelationsmatriser för att underöka 

sambandet mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Regressionsanalyser 

används för att belägga kausalitet (samband) eller söka den orsaksförklaring som föranleder 

att orsak leder till verkan
45

. Med andra ord visar en regressionstabell den oberoende 

variabelns effekt på den beroende, i detta fall hur utländsk bakgrund och/eller förälderns 

högsta utbildningsnivå påverkar elevernas val av skola (fristående eller kommunal). I 

regressionslinjens ekvation är det b-koefficienten som visar hur många skalenheter ŷ 

förändras när x ökar med en skalenhet
46

. Alltså hur många skalenheter "huvudman" 

(fristående eller kommunal skola) ändras då till exempel variabeln "utländsk bakrund" ökar 

från "andra generationens invandrare" (varabelvärde=1) till "första generationens invandrare" 

(variabelvärde=2). Genom att inkludera flera variabler i en regressionsanalys 

(kontrollvariabler) är det möjligt att kontrollera för att det verkligen är den oberoende 

variabeln som påverkar den beroende och inte någon annan faktor. Man brukar säga att man 

isolerar sambandet mellan den beroende och den oberoende variabeln, om det ursprungliga 

sambandet försvinner eller kraftigt minskar då en kontrollvariabel tas med  i analysen kan det 

tyda på att det ursprungliga sambandet var ett skensamband (spuriöst) och att det i själva 

verket är något annat som påverkar den beroende variabeln
47

.  

Ett annat viktigt mått i regressionsanalysen är andelen förklarad varians, eller R². Förenklat 

kan sägas att R² anger hur mycket av förändringen i den beroende variabeln som kan förklaras 

av den oberoende eller hur mycket av den oberoende variabelns varians som kan förklaras 

med hjälp av regressionslinjen. Ett R²-värde på 1,00 innebär att all varians i den oberoende 

variabeln kan förklaras av regressionslinjen, de observationer vi har ligger alltså exakt på vår 

regressionslinje. Ett R²-värde på 0,00 visar däremot på att inga av våra observationer ligger på 

regressionslinjen
48

. Det skall dock påpekas att ett R²-värde på 1,00 inte alltid betyder att man 

har funnit ett perfekt samband eller att de oberoende variablerna helt och fullt kan förklara all 

varians i den beroende utan istället kan bero på att de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln egentligen mäter samma sak
49

.  

                                                           
45

 Att fråga och att svara. s.159 
46

 Att fråga och att svara. s. 167 
47

 ibid s. 186 
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Regressionsmatriser fungerar på ett liknande sätt som regressionsanalyser men visar 

sambandet mellan två variabler (bivariat samband), sambandet mäts i Pearson's 

korrelationskoefficient (r) som kan anta värden mellan 1 och -1. 1=perfekt positivt samband 

(då den oberoende variabeln ökar med en skalenhet ökar den beroende med en skalenhet), 

0=inget samband, -1= perfekt negativt samband (då den oberoende variabeln minskar med en 

skalenhet minskar den beroende med en skalenhet). 

 

FÖRÄLDERNS HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ 

Vad gäller variabeln "förälderns högsta utbildningsnivå" saknades det uppgifter för 2245 

personer. Enligt Skolverket tillhör de saknade uppgifterna i stor utsträckning individer som är 

relativt nykomna till Sverige och har en utbildningsnivå som inte kan översättas till det 

svenska skolsystemet (ofta lägre nivå), eller helt saknar utbildning
50

. Jag har därför gjort två 

uppsättningar av tabellerna, en där de saknade uppgifterna får vara just saknade och därför 

inte tas med över huvudtaget, och en där de är omkodade till "förgymnasial utbildning" 

(variabelvärde =1). Som vi ska se är resultaten mellan de båda modellparen likartade, den 

största skillnaden är att det finns ett svagt negativt samband mellan "utbildning" och 

"huvudman (enskild)" i de modellerna där de saknade värdena ej har kodats om medan det, i 

de modeller där de saknade värdena är omkodade, finns ett svagt positivt samband mellan de 

båda variablerna. Tidigare forskning har som sagt pekat på att högutbildade föräldrar över lag 

väljer skola i större utsträckning än lågutbildade föräldrar och jag anser därmed att det kan 

finnas anledning att tro att det mönstret även borde gälla val till friskolor på gymnasienivå.  
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4.4 DATA OCH VARIABLER 

Datan, och kodningen av denna, kommer från Skolverket och omfattar alla elever i gymnasiet 

årskurs 1 i Stockholms län höstterminen 2014, totalt 26 503 personer. Jag kommer här gå 

igenom de variabler jag använder i min regressionsanalys, de olika värden de kan anta och 

vad dessa innebär.  

 

Utbildning 

förälderns högsta utbildningsnivå. Denna variabel avser utbildningsnivån för den förälder till 

barnet som har den högsta utbildningsnivån och och kan anta fyra värden. Föräldrarna har 

oftast samma utbildningsnivå, har de inte det har kvinnan  i regel högre utbildningsnivå än 

mannen (i en heterosexuell relation)
51

. 

1= Förgymnasial utbildning 

2= Gymnasial utbildning 

3= Kort eftergymnasial utbildning (<3 år) 

4= Lång eftergymnasial utbildning (>3 år) 

 

 Bakgrund 

Avser etnisk bakgrund och kan anta tre värden;  

0= Svensk (båda föräldrarna samt eleven är födda i Sverige). 

1= Andra generationens invandrare (eleven är född i Sverige, båda föräldrarna födda 

utomlands) 

2= första generationens invandrare (eleven är född utomlands, båda föräldrarna är födda 

utomlands) 

Detta är en intressant variabel då det kan innebära ett handikapp som förälder att ej ha 

kännedom om det svenska skolväsendet då det är dags att välja skola till sina barn. 

Sannolikheten att sakna den kunskapen ökar om man själv inte har erfarenhet av det svenska 

skolväsendet eller har bristande språkkunskaper och därmed kan ha svårt att tillgodogöra sig 

information kring skolval. Anledningen att variabeln "utländsk bakgrund" är kodad som den 

är beror dels på att det är den kodningen som Skolverket använder sig av. Enligt dem är en av 
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de största faktorerna av att ha föräldrar födda i ett annat land än Sverige att de kan sakna 

insikt i det svenska skolväsendet. Det finns därför inget variabelvärde som motsvarar att ha en 

förälder född i Sverige och en förälder född utomlands då det kan tänkas ge samma effekt 

som att ha båda föräldrarna födda i Sverige i och med att den svenskfödda föräldern troligtvis 

har kunskap om det fria skolvalet och därmed kan guida barnet i processen
52

. Även om barnen 

i större utsträckning kan tänkas välja skola själva vad gäller gymnasieval kan föräldrarnas 

insikt i skolvalet och det svenska skolväsendet spela roll då de sannolikt vägleder, rådger och 

guidar sina barn i ansökningsprocessen.  

Av sekretesskäl framgår inte vilket land föräldrarna eller eleven kommer från. Det kan vara 

bra att tänka på att människor från olika delar av världen får samma variabelvärde på 

"bakgrund", då det omfattar alla människor som inte är födda i Sverige vilket gör det till ett 

relativt grovt och onyanserat mätinstrument. Detta kan givetvis ge en skev bild vilket man bör 

ha i bakhuvudet då man tolkar resultaten. 

 Meritvärde 

 meritvärdet utgörs av betygen i de 16 ämnen där eleven fått högst betyg, läser eleven 

ytterligare ett främmande språk förutom engelska består meritvärdespoängen av betygen i 17 

ämnen. De högsta meritvärden eleven  kan få är 320 för 16 ämnen respektive 340 för 17. 

Cirka 60% av meritvärdespoängen går att förklara med hjälp av bakgrundsfaktorer som till 

exempel socialt-, kulturellt- och ekonomiskt kapital, 54% av variationen, alltså nästan hela 

bakgrundsfaktorn, går att förklara med moderns utbildningsnivå. Det finns ett positivt 

samband mellan de båda, ju högre utbildningsnivå mamman har desto högre 

meritvärdespoäng tenderar barnet att ha.
53

 Vi tar här bara med meritpoängen för de 16 ämnen 

där eleven fått bäst resultat och ett meritvärde kan därmed anta värden mellan 0 och 320, för 

att underlätta datahanteringen har meritvärdena delats in i percentiler utifrån elevernas 

fördelning. 

1= från 10 till 105                                                   6= från 228 till 242,5 

2= från 105,5 till 172,5                                           7= från 243 till 257,5 

3= från 173 till 195                                                 8= från 258 till 272,5 

4= från 195,5 till 210                                              9= från 273 till 292,5 

5= från 210,5 till 227,5                                           10= från 293 till 320 
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Huvudman 

 Avser vem det är som driver skolenheten, antingen är det en privat huvudman (friskola) eller 

en offentlig (kommunal skola). En skolenhet är inte samma sak som en skola, i och med den 

nya skollagen som kom år 2011 beslutades det att en rektor endast får ansvara för ett visst 

antal elever då detta skulle leda till bättre ansvarsutkrävande och överskådlighet. Stora skolor 

fick därför delas upp i flera skolenheter, detta kommer dock inte påverka resultaten då hänsyn 

endast tas till huruvida huvudmannen är enskild eller offentlig
54

. 

Detta är vår beroende variabel och den kan anta två värden; 

0= Offentlig huvudman (kommunal skola) 

1= Enskild huvudman (friskola) 

 

4.5 MIN UNDERSÖKNING OCH TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

Som nämndes tidigare har denna undersökning i mångt och mycket utgått från två tidigare 

undersökningar som gjordes av Skolverket, "Kartläggning av elever i fristående skolor" 

(1999) och "Valfrihet och dess effekt inom skolområdet" (2001). Det kommer därför naturligt 

att mina resultat jämförs med de från dessa studier, dock måste några viktiga punker belysas 

vad gäller skillnaderna mellan dessa undersökningar och min.  

Resultaten  i "Valfrihet och dess effekt inom skolområdet" bygger bland annat på 

enkätundersökningar bland föräldrar och vårdnadshavare för elever i grundskolan i 

årskurserna 2, 5 och 9 läsåret 2000/01 i hela landet 
55

. Denna undersökning har alltså för det 

första sett till elever i fristående skolor i hela landet medan jag enbart fokuserat på 

Stockholms län, för det andra avser undersökningen elever i grundskolan medan jag undersökt 

elevsammansättningen i gymnasieskolan. Som nämndes tidigare borde inte Stockholms län 

kunna ses som ett representativt fall och valmönstret kan mycket väl skilja sig åt mellan 

grund- och gymnasieskola. Då skolval sker på grundskolenivå är sannolikheten stor att 

föräldrarna gör valet åt sina barn, på gymnasienivå torde eleverna välja själva i större 
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utsträckning, även om det är tänkbart att föräldrarna är delaktiva i valprocessen och guidar 

eller rådger sina barn.  

I den andra undersökningen från Skolverket jag utgått från, "kartläggning av elever i 

fristående skolor", behandlas data från elever i kommunala- och fristående skolor (både 

grundskola och gymnasium) över hela landet under år 1999
56

 och borde därför ligga närmare 

min vad gäller val till en högre skolnivå. Båda dessa undersökningar har dock några år på 

nacken och då de genomfördes var fristående skolor en relativt ny företeelse och knappt fyra 

procent av eleverna i en fristående gymnasieskola
57

. Motsvarande siffra för läsåret 2013/14 är 

26 procent
58

.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 

I de två första tabellerna (regressionstabell 1 och  korrelationsmatris 1) är de saknade värdena 

på variabeln "utbildning" borträknade och finns alltså inte med i regressionsanalysen över 

huvud taget. I de senare tabellerna (regressionstabell  2 och  korrelationsmatris 2) har de 

saknade värdena fått variabelvärde 1, alltså "förgymnasial utbildning". Resultaten presenteras 

här i dels en regressionstabell där både bivariata och multivariata samband visas, alltså både 

hur två variabler förhåller sig till varandra samt sambandet mellan dessa variabler då vi 

kontrollerat för andra. De visas även i en korrelationsmatris där de bivariata sambanden för 

alla variabler visas.  

5.1 SAKNADE =NA 

 

Regressionstabell 1. 

 

    Tabell 1. Regressionsanalys.                Beroende variabel: Huvudman. 

     Ostandardiserade b-koefficienter, t-värde inom parentes. 

      
                                       Modell 1                 Modell2                  Modell 3                       Modell 4 

 

     Utbildning                                                 -0,003                      -0,011**                         0,003 

                                                                      (-0,863)                    (-3.469,)                         (0.936) 

     Bakgrund                    -,056***           -0.047***                      -0,059*** 

                 (-14,95)                                                  (-10.987)                        (-13.387) 

     Meritgrupp                              -0.013*** 

                                                                                                                                              (-11.111)                         

 

     Intercept                       0,419**                  0,405***                  0,451***                     0,484*** 

 

     N                    25806                     24258                       25808                           24257                                                                                                                                                     

     R² (justerat)                   0,009                    0.00001                      0,005                            0,010 

 

  ***=p<.001  **=p<.01  *=p<.05. Källa: Skolverket 2015   

   (t-värde inom parentes) 

 

Förälderns utbildningsnivå går från ett negativt samband  (då vi kontrollerar för bakgrund) till 

ett positivt (då vi kontrollerar för meritvärdespoäng och bakgrund) detta beror på att 

meritvärdespoäng har ett negativt samband med "val till fristående skola" och ett positivt 

samband med förälderns utbildningsnivå.  Bakgrund har ett negativt signifikant samband med 
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val till fristående skola vilket ökar marginellt då vi kontrollerar för meritvärdespoäng och 

bakgrund. Detta betyder alltså att då variabeln bakgrund går från variabelvärde 0 ("svensk", 

båda föräldrarna födda i Sverige), till variabelvärde 1 (andra generationens invandrare) 

minskar chansen att eleven går i en friskola med 5,6%. Alternativt kan sägas att det för varje 

variabelsteg upp, på variabeln bakgrund, blir mindre och mindre troligt att eleven går på en 

friskola.  

 

Korrelationsmatris 1. 

 

                            Utbildning           Huvudman           Meritgrupp        Utländsk.b 

 

Utbildning                                     -0.005542023       0.42046314        -0.23927366 

Huvudman       -0.005542023                                   -0.04926542        -0.06699985 

Meritgrupp       0.420463141        -0.049265416                                  -0.31498345 

Utländsk.b       -0.239273658        -0.066999852      -0.31498345   

 

 

Som vi ser finns ett positivt samband mellan förälderns högsta utbildningsnivå och 

meritvärdespoäng, detta betyder att ju högre utbildning föräldern har desto högre 

meritvärdespoäng tenderar barnet att ha. Vi kan utgå från att "utbildning" är en 

bakomliggande variabel till "meritvärdespoäng" då förälderns utbildningsnivå ligger före 

barnets meritvärdespoäng i tid. Vidare ser vi att utländsk bakrund har ett negativt samband 

med både förälderns högsta utbildningsnivå, meritgrupp och val till skolor med enskild 

huvudman. Utländsk bakgrund borde kunna antas vara en bakomliggande faktor till 

"förälderns högsta utbildningsnivå" och "meritvärdespoäng" samtidigt som den har en egen 

förklaringskraft i och med de faktorer vi diskuterat tidigare (okunskap om systemet, svårighet 

att tillgodogöra sig information och så vidare). 

 Som vi ser har förälderns högsta utbildningsnivå ett svagt negativt, ickesignifikant  samband 

med val till fristående skola. Detta innebär att då förälderns utbildningsnivå ökar minskar 

sannolikheten något att barnet går på en friskola, detta samband är dock ickesignifikant vilket 

innebär att det inte är statistiskt säkerställt och riskerar därför bero på slumpen.   

 

Som nämnts kommer variabeln "utbildning" (förälderns högsta utbildningsnivå) att kodas om 

i det andra tabellparet, de 2245 saknade observationerna kommer då få variabelvärde 1 

(förgymnasial utbildning) i stället för att helt utelämnas i analysen. Det vi kan förvänta oss av 
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denna omkodning är att vi borde få ett starkare (positivt) samband mellan förälderns högsta 

utbildningsnivå och val till fristående skola. Detta antagande bygger som sagt dels på resultat 

av tidigare forskning, dels på Skolverkets bedömning att de saknade observationerna i hög 

grad tillhörde individer med låg eller ingen utbildning
59

. 

 

5.2 SAKNADE =1 

Regressionstabell 2. 

 

      Tabell 2. Regressionsanalys.               Beroende variabel: Huvudman. 

      Ostandardiserade b-koefficienter, t-värde inom parentes. 

 

                                               Modell1                Modell2                  Modell 3                      Modell 4 

                                               

     Utbildning                                                       0,019***                -0,005                           0,006* 

                                                                             (7,08)                      (-1,642)                        (1,970) 

     Bakgrund                         -0,056***                                              -0,058***                     -0,068*** 

                       (-14,95)                                                  (-14,496)                      (-16,326) 

     Meritgrupp                                -0,010*** 

                                                                                                                                                  (-8,896)                         

 

     Intercept                          0,419***                 0,330***                 0,434***                     0,459*** 

 

     N                       25 806                    26 503                      25 808                         24 258                                                                                                                                                     

     R² (justerat)                      0,009                      0,002                        0,009                           0,0116 

 

 ***=p<.001  **=p<.01  *=p<.05. Källa: Skolverket 2015   

 

Som sagt är här de saknade värde på variabeln "utbildning" omkodade till "förgymnasial 

utbildning" (variabelvärde=1). Här har förälderns högsta utbildningsnivå ett svagt positivt 

samband med val till fristående skolor istället för ett svagt negativt som i de tidigare 

tabellerna. Korrelationen mellan utländsk bakgrund och val till fristående skolor är lite 

starkare än tidigare och precis som i den tidigare regressionstabellen förstärks effekten då vi 

kontrollerar för "utbildning" och "meritvärdespoäng" vilket borde tyda på att sambandet ej är 

spuriöst (skenbart).  
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Korrelationsmatris 2. 

 

                          Utbildning          Huvudman           Meritgrupp          Utländsk.b 
 

Utbildning                                  0.02473533         0.47854410           -0.36911630 

Huvudman       0.02473533                                   -0.01442208          -0.09263136 

Meritgrupp       0.47854410      -0.01442208                                      -0.38799880 

Utländsk.b      -0.36911630      -0.09263136         -0.38799880      

 

Sambanden liknar i stort de i det första tabellparet, den största skillnaden är dock att 

förälderns högsta utbildningsnivå nu har ett svagt positivt, signifikant samband med val till 

fristående skola och att sambanden över lag är starkare än i det tidigare tabellparet. Vi ser 

dock att att den initiella effekten av "utbildning" avtar då vi kontrollerar för de övriga 

variablerna vilket tyder på att sambandet är svagt. Sambandet mellan "förälderns högsta 

utbildningsnivå" och "val till fristående skola" är insignifikant då vi kontrollerar för 

"bakgrund" vilket kan tyda på att sambandet är spuriöst (skenbart). 

Något bör sägas om R²-värdena i de båda regressionsanalyserna, som vi ser är de 

genomgående relativt svaga vilket innebär att min analys fångar in en förhållandevis liten del 

av vad som påverkar val till fristående skolor. Det finns helt enkelt andra faktorer som inte har 

tagits med i min undersökning. Vi ser också att R²-värdet ökar ganska kraftigt då vi inkluderar 

alla variabler i regressionsanalysen, detta kan bero på att "meritvärdespoäng" och "förälderns 

högsta utbildningsnivå" i viss mån överlappar varandra. De mäter alltså i viss mån samma sak 

vilket gör att förklaringskraften (R²) verkar större än den i själva verket är och bör därför tas 

med en nya salt.      
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5.3 SAMMANFATTANDE ANALYS 

Mina resultat visar alltså på att av de faktorer jag tog med i min undersökning verkar det vara 

utländsk bakgrund som  har störst effekt på om man väljer en fristående skola eller en 

kommunal. Det finns ett relativt starkt, signifikant, negativt samband mellan utländsk 

bakgrund och val till friskola och som nämnts tidigare innebär detta att ju högre 

variabelvärdet är (0=svensk, 1= andra generationens invandrare, 2= första generationens 

invandrare) desto mindre är chansen att barnet går i en friskola. Då vi kontrollerar för 

förälderns högsta utbildningsnivå och meritvärdespoäng förstärks sambandet vilket visar på 

att sambandet inte är spuriöst. Detta innebär att den  negativa effekt utländsk bakgrund har på 

val av friskola inte beror på förälderns utbildningsnivå eller de betyg eleven har utan just på 

att eleven själv och/eller hens föräldrar är födda i ett annat land än Sverige. Det negativa 

sambandet gäller oavsett om de saknade värdena har kodats om till "förgymnasial utbildning" 

eller om de helt har utelämnats ur analysen. Sambandet är dock starkare då vi kodat om dem  

till "förgymnasial utbildning" (variabelvärdde= 1).  

Förälderns högsta utbildningsnivå har enligt mina resultat alltså inte ett betydande samband 

med val till fristående skola. Då de saknade variabelvärdena inte har kodats om utan helt 

utelämnats i regressionsanalysen finns ett mycket svagt negativt insignifikant samband mellan 

de två. Då de saknade variabelvärdena kodats om finns initiellt ett signigfikant positivt 

samband mellan förälderns utbildningsnivå och val till friskola, även detta är dock mycket 

svagt och borde till stor del bero på att utländsk bakgrund har ett negativt samband med 

förälderns högsta utbildningsnivå. Den faktiska effekten torde istället  bero på att det finns 

positiva samband både mellan att ha föräldrar födda i Sverige och att välja en friskola och att 

ha föräldrar födda i Sverige och att ha relativt högutbildade föräldrar. Sammanfattningsvis 

kan konstateras att utländsk bakgrund har en negativ inverkan på val till friskola, enligt min 

undersökning,  medan förälderns högsta utbildningsnivå inte har något betydande samband 

med detta.  
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6. DISKUSSION 

 

Vi återknyter till frågeställningen; "Finns det en social- och/eller etnisk snedrekrytering inom 

den svenska gymnasieskolan?". Svaret på detta är, enligt min undersökning både ja och nej. 

Som vi såg framkommer det i resultaten att det av "utländsk bakgrund" och "förälderns högsta 

utbildningsnivå" endast är "utländsk bakgrund" som har ett betydande samband med val till 

friskola. Friskolor är, till skillnad från vad som uttrycks i hypotesen, inte något som är 

förbehållet välutbildade eller överklassen utan något som är förbehållet svenskfödda. Detta 

ger en diametralt annorlunda bild av snedrekryteringen till friskolor i Sverige än tidigare 

forskning visat. Istället för att ha ett system som subventionerar etnisk- och socioekonomisk 

segregation har vi ett system som enbart missgynnar elever som själva, och/eller vars 

föräldrar är födda utanför Sveriges gränser. 

I undersökningar av Skolverket som var min utgångspunkt i början av denna uppsats framgår 

det dock tydligt att det finns en större andel barn till högutbildade föräldrar i friskolor än i 

kommunala. Detta citat kommer från "kartläggning av elever i fristående skolor". 

Det finns en betydande skillnad i andelen elever som har högutbildade föräldrar i 

kommunala och fristående gymnasieskolor. 59 procent av eleverna i fristående 

gymnasieskolor har minst en förälder med eftergymnasial utbildning medan 

motsvarande för elever i kommunala gymnasieskolor är 42 procent.
60

 

Hur ska man då tolka våra motstridiga resultat? Rent logiskt kan tänkas att det är rimligt att 

anta att högutbildade föräldrar kan vara mer aktiva/selektiva i valet av skola till sina barn då, 

som vi sett tidigare, ett motiv till vilken skola man väljer varit att underlätta för barnet att 

skaffa sig högt socialt- och kulturellt kapital. För att uppnå detta behövs en kunskap om vilka 

skolor som kan generera detta och en medvetenhet kring hur dessa kapitaltyper kan förvärvas, 

något som kan antas vara lättare att känna till om man själv besitter dem. Detta blir i så fall en 

fråga om klass då högre socialklasser, över lag, har en högre nivå av både socialt-, 

ekonomiskt- och kulturellt kapital. Dock stämmer det inte, som dessa studier visar, att elever 

med högutbildade föräldrar är överrepresenterade i just friskolor. En rimlig förklaring att jag i 

min undersökning inte såg några sådana mönster kan vara att Stockholms län som fall är lite 

speciellt. Som jag nämnde tidigare är många av de gamla, lite finare skolorna små kommunala 
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skolor som ligger centralt medan  många av de större, lite mindre attraktiva friskolorna ligger 

i förorter.  

Dessa rapporter från Skolverket bygger på data från år 2000 respektive 1999. Det skiljer alltså 

cirka fjorton år mellan min undersökning och Skolverkets utredningar, kan det vara så att 

valmönstret till fristående skolor har förändrats över tid? En rimlig förklaring kan tänkas vara 

att friskolor vid millennieskiftet hade en högre status då det vid den tiden dels var ganska nytt 

att kunna välja skola på det sättet, dels fanns det även betydligt färre friskolor då än det gör 

idag vilket kan ha inneburit att de sågs som mer exklusiva. Då antalet friskolor sedan kraftigt 

ökade samtidigt som kritik rörande olegitimerade lärare, nedläggningar av skolor och 

riskkapitalbolag som huvudmän började riktas mot friskolor kan deras trovärdighet och status 

ha underminerats.  

En annan, kanske  rimligare förklaring, kan vara att det tar tid för både föräldrar och elever att 

"lära sig" att välja skola då det kan finnas en tröghet i att ändra människors invanda syn på 

skolsystemet. Även om närhetsprincipen inte gäller friskolor då det är en frivillig utbildning 

kan det ha funnits en vana att välja en skola som låg nära geografiskt. I och med det fria 

skolvalet kom, förutom friskolor, ett ökat utbud av inriktningar, program och profiler även 

bland de kommunala skolorna. Det kan därför tänkas att det tidigare spelade mindre roll 

vilken skola man valde då de kanske inte skiljde sig nämnvärt åt vad gällde vilken utbildning 

eller inriktning som erbjöds. Som vi sett tidigare var ett vanligt argument till att avstå från att 

välja grundskola att föräldern eller eleven ansåg sig ha bristande information kring valet, det 

framgick även att det var en större andel  lågutbildade föräldrar än högutbildade som angav 

detta som skäl. Om vi utifrån detta antar att högutbildade föräldrar överlag tenderar att  lättare 

ta till sig information kring skolval än lågutbildade föräldrar gör kan det förklara varför det i 

de tidigare studierna var en större andel högutbildade än lågutbildade föräldrar som valde 

friskolor till sina barn. Då det fria skolvalet implementerades och friskolorna började etablera 

sig kan det tänkas att  föräldrar med högre utbildning snabbare tog till sig informationen och  

på så sätt började utnyttja valfriheten  tidigare än  lågutbildade föräldrar vilket skapade en 

initiell snedfördelning mellan de två grupperna. Detta verkar dock vara något som jämnats ut 

över tid då friskolor och val till skolor överlag har kommit att bli ett naturligt element i  det 

svenska skolsystemet och  vanan  att  välja blivit väletablerad både bland högutbildade och 

lågutbildade föräldrar.  

Även om snedfördelningen mellan elever med högutbildade och lågutbildade föräldrar verkar 

ha jämnats ut över åren  kvarstår fortfarande underrepresentationen av elever med utländsk 
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bakgrund i de fristående gymnasieskolorna. Godtar vi resonemanget ovan kan en rimlig 

förklaring till detta vara att föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige hämmas i sitt 

skolval på samma sätt som lågutbildade föräldrar gjorde runt år 1999. Finns det överlag en 

tröghet att anpassa sig till ett nytt system bör detta i högsta grad gälla människor som är nya i 

landet då det svenska skolsystemet troligtvis är nytt för dem. Har de inte haft ett liknande 

skolsystem i sitt hemland är det mycket information som ska bearbetas och mycket de 

behöver lära sig då skolvalet närmar sig för deras barn, har föräldrarna dessutom bristande 

språkkunskaper i svenska blir såklart processen extra krävande. Detta innebär att de hinder 

som försvann över tid vad gäller de lågutbildade föräldrarnas anpassning till det fria skolvalet 

finns, och kommer finnas kvar, bland de föräldrar och barn som är nyanlända.  

Både människor som tillhör lägre socialklasser och de som är födda i andra länder än Sverige 

är utsatta grupper som tenderar att vara politiskt fattiga i den bemärkelsen att de kan ha svårt 

att göra sina röster hörda och påverka den rådande politiken. Dock bör nytillkomna människor 

anses vara än mer utsatta än  de med låg socioekonomisk bakgrund då de både har en lägre 

status samt har svårt att fullt komma in i samhället till följd av språkliga- och kulturella 

skillnader. I stycket "medborgerliga rättigheter" såg vi att de av utländsk härkomst som blivit 

invalda i en beslutsfattande församling uppfattades som "svenska" och välanpassade till 

skillnad mot de som inte blev invalda och det är tänkbart att samma mekanismer gäller även 

här
61

. Det kan alltså tänkas att det finns en etnisk aspekt av detta då en person som passerar 

för att vara "svensk" kan ha lättare att accepteras fullt ut som medborgare än en person som av 

samhället ses som "invandrare". En person som ser "svensk" ut och talar flytande svenska 

kommer, oavsett om  personen eller hens föräldrar är födda i ett annat land än Sverige, lättare 

accepteras av samhället och undviker många av de negativa konnotationer en persons hudfärg 

eller brytning innebär.  

Då skolvalet främst missgynnar elever med utländsk bakgrund  kan det innebära att det blir 

svårare att väcka det engagemang och intresse som krävs för att förändra systemet än  om det 

även missgynnat  elever från lägre samhällsklasser. Detta kan tänkas bero på att de från lägre 

socialklasser kan ha en större reell möjlighet att påverka den rådande politiken och väcka 

frågor då de ses som mer rättmätiga medborgare i och med att de är just "svenska". Vidare 

kan detta innebära att frågan tas upp av grupper med högre social och politisk status som har 

ännu större möjlighet till politisk påverkan då det, trots att systemet inte missgynnar dem, kan 
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finnas en känsla av gemenskap och tillhörighet med lägre socialklasser just på grund av att de 

ses som legitima medborgare och landsmän. Ett skolsystem som missgynnar elever med 

utländsk bakgrund  innebär alltså att en redan utsatt grupp får ännu sämre förutsättningar att 

fullt ut ta del av de rättigheter och möjligheter som samhället erbjuder. Om vi återigen 

kopplar detta till det som diskuterades i avsnittet om medborgerliga rättigheter borde 

problemet med en etnisk snedrekrytering inte vara huruvida en typ av huvudmannaskap håller 

med sämre skolor eller mer undermålig undervisning än den andra. Problemet är alltså inte att 

de skolor som har en hög andel elever med utländsk bakgrund potentiellt håller sämre kvalitet 

än de skolor som har övervägande "svenska" elever. Det som är problematiskt är istället att 

trots att båda grupper omfattas av samma medborgerliga kontrakt är det en grupp som inte kan 

åtnjuta möjligheterna av detta kontrakt fullt ut i och med att de saknar de medel som krävs. 

Som sagt behöver inte detta innebära en konkret förlust i exempelvis bristfällig undervisning 

för att en grupp ska kunna anses missgynnad, det handlar istället om att den ena gruppen kan 

tillvarata rättigheten att välja medan en annan grupp går miste om det då de har svårt att 

tillgodogöra sig den information som krävs. De har alltså de formella rättigheterna men 

saknar de substantiella möjligheterna.  
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7.SAMMANFATTNING 

 

Denna uppsats tog sin avstamp i frågeställningen om huruvida det finns en socioekonomisk- 

och etnisk snedrekrytering till svenska friskolor. Mycket har hänt inom skolväsendet sedan 

kritik mot parellskolesystemet under 1930-talet ledde till förberedelser för att bygga en 

gemensam skola för alla, oavsett etnisk- och socioekonomisk bakgrund. Under lång tid kom  

just jämlikhet och likvärdighet att prägla den skolpolitiska debatten och vägleda arbetet med 

att förbättra den svenska skolan. Genom skolan skulle alla barn kunna "förverkliga sina 

möjligheter". De nyliberala vindar som  blåste under 80-talet medförde att tonvikten i 

diskussionen lades på decentralisering och New Public Management, eleverna blev kunder 

och skolsektorn en marknad. Fokus kom gradvis att förflyttas från en enhetlig och gemensam 

skola där ledordet var likvärdighet, till en marknads- och individanpassad skola byggd på 

valfrihet och konkurrensutsättning.  

Denna undersökning är en hypotestestande kvantitativ studie som studerar data från cirka 

26500 elever som gick första året på gymnasiet i Stockholms län under höstterminen 2014. 

Datan kommer från Skolverket. Jag har undersökt sambandet mellan de oberoende 

variablerna "utländsk bakgrund", "förälderns högsta utbildningsnivå", "meritvärdespoäng" 

och den beroende variabeln "huvudman". Huvudman avser här huruvida skolan är en friskola 

eller en kommunal skola.  

De tidigare studier jag tagit del av har visat på att både elever med lågutbildade föräldrar och 

elever med utländska föräldrar är underrepresenterade i friskolor. I min undersökning 

framkommer dock att det främsta sambandet finns mellan utländsk bakgrund och huvudman. 

Det finns ett signifikant negativt samband mellan  val till friskola och utländsk bakgrund som 

kvarstår då variablerna "förälderns högsta utbildningsnivå" och "meritvärdespoäng" 

kontrollerats för vilket tyder på att sambandet inte är spuriöst. Mina resultat pekar alltså på att 

det är elever med utländsk bakgrund som i första hand missgynnas av friskolesystemet. En 

rimlig förklaring till detta kan vara den svårighet att ta till sig och finna den information som 

krävs om man ska förstå ett system som man är  främmande för och dessutom kanske har 

bristande språkkunskaper. Ett skolsystem som hämmar elever med utländsk bakgrund bidrar 

till att ytterligare försvåra nyinkomna människors chanser att komma in i samhället och få de 

kunskaper som är nödvändiga för att fullt ut ta del av det. 
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