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ABSTRACT 
Argerich, J. 2016. Ett likvärdigt skolsamhälle? Kulturgeografiska institutionen, 
Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   
 
Enligt definitionen av likvärdighet ska alla elever i Sverige, oavsett sociala förutsättningar, ha 
rätt till likvärdig utbildning av god kvalitet. Skolverket bedömer emellertid att likvärdigheten i 
den svenska grundskolan har sjunkit vilken yttrar sig genom ökade variationer i skolors 
genomsnittliga betygsresultat. Utvecklingen karaktäriseras även av en ökad sortering av elever 
mellan skolor utifrån elevens etniska och socioekonomiska bakgrund.  

I studien har förändring av likvärdighet undersökts med avseende på skillnader i slubetyg 
mellan olika elevgrupper samt förändringar i elevsammansättningar utifrån etnisk och 
socioekonomisk bakgrund. Undersökningen har genomförts med en rad kvantitativa metoder, 
däribland segregationsindex och interaktionsindex.  

Studien kan tydligt konstatera att likvärdigheten på Uppsalas skolmarknad minskar. Betydelsen 
av elevens etniska och sociala bakgrund är hög för dess betyg och samtidigt ökar uppdelningen 
av elever mellan skolor. Där den ökade uppdelningen av elever utifrån etnicitet är särskilt 
påfallande. Den etniska segregationen förefaller öka i högre takt än den socioekonomiska som 
visar på relativt konstanta segregationsvärden. Det som går att säga om den socioekonomiska 
segregationen är att elever med högskoleutbildade föräldrar i högre grad verkar söka till 
friskolorna. En tes som även stärks av tidigare forskning som menar att det är eleverna från 
gynnsamma sociala förutsättningar som nyttjar det fria skolvalet.  
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INLEDNING 
Historiskt sett har det svenska skolsystemet stått sig väl i ett internationellt perspektiv vad gäller 

alla elevers rätt att gå på en skola med hög utbildningskvalitet där alla elever oavsett bakgrund 

har möjlighet att uppnå goda skolresultat. Det har varit relativt små skillnader mellan olika 

skolor vad gäller skolresultat men sedan början på 1990-talet då valfrihetsreform med det fria 

skolvalet implementerades började detta förändras. Skolverket bedömer att reformen med det 

fria skolvalet sannolikt haft betydelse för denna utveckling (Skolverket, 2012). 

1992 infördes reformen med det fria skolvalet och det har diskuterats flitigt i tidningar, media 

och debatter huruvida denna lagstiftning är orsaken till de ökade skillnaderna i skolresultat 

mellan skolor. Reformen innebär att eleven själv får välja vilken skola denne vill gå på och 

föregicks av närhetsprincipen där eleven blev tilldelad närmastliggande skola. Syftet med det 

fria skolvalet var att utjämna skolresultaten mellan olika skolor och minska den etniska och 

socioekonomiska segregationen mellan skolor (Malmberg et al., 2013). 

I praktiken har emellertid det fria skolvalet visat tendenser på att motverka sitt ursprungliga 

syfte och istället öka segregationen i skolornas elevsammansättningar. De föräldrar och elever 

som tenderar att nyttja det fria skolvalet är elever med svensk bakgrund och högutbildade 

föräldrar. Samtidigt som eleverna med utländsk bakgrund blir kvar i den ursprungliga skolan 

och andelen elever med utländsk härkomst ökar än mer. Det fria skolvalet kan enligt forskaren 

Bo Malmberg beskrivas som något som ”används av priviligierade grupper för att undvika 

kontakt med mindre priviligierade grupper” (Malmberg et al., 2013). 

Enligt Skolverket (2012) bedöms det att likvärdigheten i den svenska grundskolan har minskat 

under undersökningsperioden 1998 till 2011 där Skolverkets rapport bygger på betygsdata 

insamlad under undersökningsperioden kombinerad med internationella studier som PISA. 

Rapportens resultat visar att variationer i skolresultat ökat markant och att skillnaderna har mer 

än fördubblats sedan slutet på 1900-talet mellan olika skolor. Det visar sig även att elevernas 

förväntade skolresultat till högre grad är beroende av klassernas elevsammansättning och att 

elever som går på skolor där föräldrar i större utsträckning har en eftergymnasial utbildning i 

genomsnitt får högre betyg (Skolverket, 2012). 

På liknande vis visar Skolverkets rapport att en elevs förväntade skolresultat är lägre i en skola 

med hög andel elever med utländsk bakgrund och låg andel elever med högutbildade föräldrar. 

Elevens förväntade resultat är på samma sätt högre om hen går i en skola med låg andel elever 

med utländsk bakgrund och hög andel elever med högutbildade föräldrar (Skolverket, 2012). 
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Enligt Malmberg et al (2010) har betydelsen av vilken skola eleven går på ökat på grund av 

ökade kvalitets- och resultatskillnader mellan. De ökade resultatskillnaderna är knutna till 

vilken skola en elev går på, menar Malmberg et al., och är inte direkt kopplade till en generellt 

ökad bostadssegregation i samhället. Vilket går att härledas till konsekvenser av det fria 

skolvalet. Malmberg et al. menar att den utbredande segregationsprocessen inom skolans 

elevsammansättning drivs på av föräldrar med svensk bakgrund samt föräldrar med utländsk 

bakgrund med hög utbildning. Dessa kategorier väljer bort skolor med hög andel utlandsfödda 

och hög andel synliga minoriteter (Malmberg et al., 2010). 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Tidigare forskning visar på en nationell trend av ökad skolsegregation och minskad likvärdighet 

inom den svenska skolan. Det visar sig i form av att elevens etniska och socioekonomiska 

bakgrund har en ökande betydelse för elevens förutsättningar till goda betyg  samt genom att 

vissa elever i högre utsträckning väljer att nyttja det fria skolvalet än andra. Det leder till 

förändringar i skolornas elevsammansättningar där en del skolor förvandlas till så kallade 

frånvalsskolor med allt färre elever med svensk bakgrund och/eller högskoleutbildade föräldrar. 

Denna studie ämnar att med hjälp av deskriptiv statistik undersöka om det går att se en liknande 

utveckling vid Uppsala kommuns grundskolor som på nationell nivå. Statistik över 

elevsammansättningar under skolåren 2009/2010-2015/2016 samt statistik över slutbetyg för 

niondeklassarna under skolåren 1997/1998-2014/2015 har samlats in och bearbetats för att 

kunna besvara följande frågeställningar. 

• Hur har den etniska och socioekonomiska segregationen förändrats, med avseende på 

skolornas elevsammansättningar, under skolåren 2009/2010-2015/2016 vid Uppsala 

kommuns grundskolor?  

• Hur har betydelsen av elevens etniska och socioekonomiska bakgrund förändrats över 

tid, med avseende på niondeklassarnas slutbetyg, under skolåren 1997/1998-2014/2015 

vid Uppsala kommuns grundskolor?  

1.2 Uppsatsens fokus och avgränsningar 
Studiens fokus ligger på skolsegregation vid Uppsala kommuns grundskolor årskurs 1-9. Vid 

undersökning av betygsskillnader är det data över slutbetyg för Uppsala kommuns 

niondeklassare som bearbetats.   
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När socioekonomisk segregation undersöks i studien kommer den att mätas genom att elever 

delas upp i två grupper, hög respektive låg socioekonomisk status. Där en elevs 

socioekonomiska status kommer att definieras som hög ifall minst en av elevens föräldrar har 

eftergymnasial utbildning och låg ifall båda föräldrarna saknar eftergymnasial utbildning. Detta 

sätt att mäta socioekonomisk segregation är en naturligtvis en generalisering, icke högutbildade 

föräldrar behöver nödvändigtvis inte ha en låg socioekonomisk status och vice versa. Då det är 

svårt att definiera socioekonomisk status har denna förenkling ändå valts då Skolverkets 

tillgängliga data tillhandahåller betygsstatistik för elever beroende på föräldrars 

utbildningsbakgrund, samt statistik över andel elever till föräldrar med eftergymnasial 

utbildning i varje skola.  

Vid undersökning av etnisk segregation definieras en elev med utländsk bakgrund som en elev 

född utomlands eller född i Sverige till två utlandsfödda föräldrar. Denna definition av utländsk 

bakgrund kan vara missvisande i vissa fall. Exempelvis räknas adopterade elever med svenska 

föräldrar som elever med utländsk bakgrund. Dessa elever kan själva identifiera sig som 

personer med svensk bakgrund och endast tala svenska som modersmål. På liknande sätt kan 

en elev vars ena förälder har svensk bakgrund men som endast vuxit upp med sin utlandsfödda 

förälder räknas som en elev med svensk bakgrund även om denne talar ett annat modersmål 

och identifierar sig med utländsk bakgrund.  

Ett annat dilemma är att elever födda utomlands eller vars föräldrar är födda utomlands kommer 

kategoriseras som att de har utländsk bakgrund oavsett vilket land eleven kommer ifrån. Det 

betyder att en elev med ickesvensk men nordisk bakgrund kommer räknas till samma kategori 

som en elev med afrikansk bakgrund. En elev med t.ex. dansk bakgrund skulle till utseendet 

troligtvis uppfattas som en elev med svensk bakgrund och då det i uppsatsen talas om fenomen 

som ”white flight” rör det sig snarare om synliga minoriteter som uppvisar ett ickesvenskt 

utseende.  

När likvärdighet mäts i studien är det utifrån definitionen om att alla elever oavsett bakgrund 

ska ha samma möjlighet att uppnå goda skolresultat. Därför har data som anger andelen elever 

från kategorierna svensk/utländsk bakgrund samt hög/låg socioekonomisk status som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen använts och jämförts med varandra. 
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1. BAKGRUND: DEN ÖKANDE SKOLSEGREGATIONEN 
Det svenska skolsystemet har genomgått stora förändringar de senaste decennierna. Det har 

karaktäriserats av skiften mellan centralisering och decentralisering i takt med att politiska 

regeringar bytts ut och samhällsdebatter förändrats (Trumberg, 2011).  

På 1940-talet hade ett splittrat skolsystem vuxit fram utan någon central samordning där skolan 

drevs av olika huvudmän med statlig, kommunal eller privat leding. Skolan bestod då av ett 

parallellsystem där eleverna antingen gick i realskolan som var kopplad till högre studier eller 

den sjuåriga folkskolan. Fördelningen mellan elever som fortsatte med högre studier var ojämn 

mellan elever från hög respektive lägre socioekonomisk status. Detta problem tillsammans med 

flera andra ledde till en diskussion om nödvändiga förändringar inom skolsystemet. Det ansågs 

att skolan behövde centraliseras och att staten skulle reglera och finansiera skolsystemet 

(Richardsson, 2004). 

I början av 1960-talet slogs de olika skolformerna till en nioårig enhetlig skola och den fick 

namnet grundskolan. Alla elever tilldelades en skolplats enligt närhetsprincipen, som innebar 

att eleverna gick på den till hemmet närmastliggande skolan. Under denna tid definierades 

begreppet jämlikhet som ett politiskt mål där skolans syfte skulle vara att sudda ut betydelsen 

av elevens bakgrund. Dåvarande skolminister Olof Palme beskrev skolan som en möjlighet till 

att minska klyftorna i samhället där alla elever oavsett bakgrund skulle ha samma möjligheter 

till högre studier. Jämlikhetsbegreppet kom senare att vidareutvecklas till det som idag kallas 

likvärdighet inom skolan (Richardsson, 2004). 

På 1970-talet började skolsystemet förändras igen mot en ökad decentralisering och på 1980-

talet hade skolan gått från att vara förstatligad till att bli helt kommunaliserad. I början av 1990-

talet gjordes en rad fundamentala förändringar som på djupet förändrade den svenska skolan. 

Dessa var bland annat att det fria skolvalet, skolpengssystemet och friskolereformen infördes. 

Den statliga regelstyrningen ersattes med en mål- och resultatstyrnings som skulle skötas av 

den nybildade myndigheten Skolverket (Wahlström, 2002). 

Friskolereformen och det fria skolvalet medförde att friskolor fick fri etableringsrätt om de 

uppfyllde Skolverkets uppställda krav. Det fria skolvalet innebar att närhetsprincipen, där varje 

elev skulle gå i den närmastliggande skolan, slutade gälla och eleven fick nu själv välja skola. 

Eleverna tilldelades emellertid fortfarande en skolplats enligt närhetsprincipen om de själva 

inte gjorde ett aktivt val och sökte en annan skola. Skolpengssystemet, som infördes samtidigt 
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som friskolereformen och det fria skolvalet, betydde att en viss summa var tilldelad varje elev 

och följde med denne när hen bytte skola (Bunar, 2009). 

Kritiker mot friskolereformen menar att den har resulterat i en större uppdelning av elever 

genom att olika skolor riktar sig mot särskilda elevgrupper. Det sker i den mening att 

högutbildade föräldrar tenderar att söka en viss typ av utbildning och lågutbildade föräldrar en 

annan. Utbudet av friskolor har ökat markant sedan reformerna på 1990-talet  och den nya 

skolmarknaden har medfört att tre olika skoltyper vuxit fram: elitskolor, marknadsorienterade 

skolor och marknadsutsatta skolor. Elitskolorna har hög rekrytering och behöver mycket litet 

reklam, elever söker sig dit ändå. De påverkas mycket litet av marknadsmekanismer och 

behöver därför inte anpassa sig till den nya skolmarknaden (Skolvärlden, 2015). 

Till de marknadsorienterade skolorna hör många friskolor och koncerner som har anpassat sig 

till den nya tuffare skolmarknaden och förstått hur de ska vinna på den. De marknadsorienterade 

skolorna riktar sig främst till medelklassen och lägre medelklassen där ett stort elevunderlag 

finns. Hit hör även de kommunala skolor som lyckats befästa sig på den nya skolmarknaden 

genom att efterlikna friskolorna i den form att de nischar in sig eller går mot att vara elitskolor 

(Skolvärlden, 2015). 

På de marknadsutsatta skolorna går särskilt arbetarklassens barn och de är ofta belägna i 

invandrartäta förorter. Skolorna kännetecknas av att de tvingats anpassa sig till den nya 

skolmarknaden men har svårt att rekrytera elever. Till dessa skolor hör främst kommunala 

skolor som saknar resurser att locka nya elever genom reklam (Skolvärlden, 2015).  

2.1 Likvärdighet i skolan  

”Alla elever ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till likvärdig utbildning i 
skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag”  

(1 kap. 8§ skollagen). 

Citatet anger definitionen av likvärdighet formulerad av Skollagen. Sedan 1970-talet har det 

talats om likvärdighet som ett politiskt mål inom svensk skolpolitik. Likvärdighet inom skolan 

betyder att alla elever ska ha lika tillgång till utbildning av hög kvalité och att 

utbildningskvalitén inte ska skilja mellan olika skolor. Tanken med likvärdighet är skolan ska 

fungera som en miljö där ojämlikheter i samhället motarbetas och att alla elever oavsett social 

bakgrund ska gå ut grundskolan med lika goda möjligheter i samhället (Wahlström 2006). 

Likvärdighetsbegreppet  har under 2000-talet i större utsträckning börjat kopplas till elevernas 
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resultat, det vill säga huruvida eleverna når upptill målen i utbildningen. Når eleverna inte 

utbildningens uppsatta mål kan den inte klassas likvärdig vilket innebär att likvärdighet till 

större del hänger samman med kvalitetsarbete och granskning av utvärdering (Bergh, 2008). 

Skolverkets egna rapporter visar emellertid att likvärdigheten inte upprätthålls vid svenska 

skolor utan att betydelsen av elevens sociala bakgrund för betygsresultaten är stor. Bristen i 

likvärdighet visar sig genom ökade resultatskillnader mellan skolor där Institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitisk (IFAU) har dragit slutsatsen att denna ökning 

uteslutande är en följd av ökad skolsegregation, det vill säga en ökad uppdelning av elever på 

olika skolor (Skolverket, 2016).   

Skolsegregationen har lett till att den så kallade skolnivåeffekten ökat sedan slutet på 1990-

talet. Med skolnivåeffekt menas att det på skolor där det går en stor andel elever med gynnsam 

socioekonomisk bakgrund tenderar alla elever, även de från mindre gynnsam bakgrund, att få 

högre skolresultat. Det har alltså en stor betydelse för eleven vilka kamrater hen möter i skolan. 

En ökning av denna skolnivåeffekt visar att betydelsen av att gå på ”rätt” skola blivit viktigare 

för elevens potentiella skolresultat. Skolverkets rapport visar även att lärarnas förväntningar på 

elevernas studieresultat påverkar deras faktiska resultat, något som riskerar att höjas i klasser 

med hög andel elever från gynnsamma socioekonomiska förhållanden (Skolverket, 2014).   

Den ökade skolsegregationen visar sig även genom att elever med svensk respektive utländsk 

bakgrund i högre omfattning inte går på samma skolor. Skolverket bedömer att om den ökade 

skolsegregationen inte avstannar kommer det att drabba svagare elevgrupper, framförallt 

nyanlända elever vars möjligheter att lära sig svenska minskar om de inte går i skolan med 

elever som har svenska som modersmål. Förutom en direkt betygspåverkan bidrar den ökade 

skolsegregationen till en mindre jämlik skola där elever av olika bakgrund i mindre utsträckning 

möter varandra (Skolverket, 2016). 

IFAU anger den ökade boendesegregationen som huvudfaktorn till den ökade 

skolsegregationen men fastställer även att det fria skolvalet är en bidragande orsak. Enligt 

IFAU:s analys bidrar det fria skolvalet till skolsegregationen genom att elever från starkare 

socioekonomisk bakgrund i större utsträckning nyttjar skolvalet och börjar i en fristående skola. 

Ett återkommande mönstret är att elever med svensk bakgrund väljer bort kommunala skolor 

med hög andel elever med utländsk bakgrund (Skolverket, 2016). 
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2.2 Svensk boendesegregation 
Den ökande svenska boendesegregationen pekas ofta ut som den mest betydande faktorn till att 

skolsegregationen tycks öka. Därför kommer följande kapitel att ge en kort översikt över 

boendesegregationen på nationell nivå.  

Under 1990-talet ökade antalet nyanlända invandrare till Sverige i hög takt samtidigt som 

bostadssegregationen bredde ut sig. Bråmå (2010) fastställer att svenska städer är tydligt etniskt 

segregerade vilket innebär att etniska grupper är ojämnt fördelade över städernas stadsdelar.  

”Svenskar bosätter sig bland svenskar” konstaterar Andersson (2001) i en studie gjort för 

Integrationsverket. Något som visar sig genom över hälften av alla landets infödda svenskar 

bosätter sig i ”helvita” grannskap. Även Andersson fastslår att Sverige är ett segregerat land. 

Dels i den bemärkelsen att invandrarkoncentrerade områden växer fram, men även genom att 

det finns gott om ”helvita” områden. Där ”helvita” områden benämner grannskap där det inte 

finns en enda utlandsfödd person. Utanför storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö beräknas närmare tre fjärdedelar av alla svenskfödda bo i dessa ”vita områden” 

(Andersson & Bråmå, 2004).  

Bakomliggande faktorer till denna ojämna fördelning av människor, med avseende på etnisk 

bakgrund, tros vara hur städerna är uppbyggda samt skillnader i ekonomiska och sociala 

resurser mellan den svenskfödda och utlandsfödda befolkningen (Andersson & Bråmå, 2004). 

Andersson & Bråmå skriver även att ”white flight”, det vill säga att den socialt resursstarka 

delen av den svenskfödda befolkningen tar migrationsslut baserat på att de vill bo bland svenska 

likar, inte kan uteslutas som orsak.  

Boendesegregationen yttrar sig även som att olika etniska grupper i varierande hög grad besitter 

olika slags bostadssegment. Personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i 

hyresbostäder och underrepresenterade som hus- och bostadsrättsägare. Då många 

bostadsområden endast består av antingen hyresrätter eller egna hem leder denna segmentering 

till en etnisk segregation (Bråmå, 2010).  

Denna segmentering på bostadsmarknaden förklaras enligt Bråmå (2010) till största del av 

skillnader i socioekonomiska resurser som olika individer besitter. Betydelsen av individens 

socioekonomiska status för dennes position på bostadsmarknaden har ökat, en hög lön och en 

säker status på arbetsmarknaden är de mest centrala faktorerna för att avancera på 

bostadsmarknaden. Då utlandsfödda i genomsnitt har sämre ekonomi än svenskfödda har de 
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automatiskt sämre villkor för att avancera på bostadsmarknaden och flytta till bostadsområden 

där man måste köpa sin bostad (Andersson & Hedman, 2016). 

Etnisk diskriminering kan heller inte uteslutas som en bidragande faktor till den ökade 

boendesegregationen och underrepresentationen av minoritetsgrupper i ägarpositioner på 

bostadsmarknaden. En obalans som är särskilt tydligt bland synliga minoriteter, främst 

utomeuropeiska invandrargrupper (Bråmå, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

2. TEORETISK GRUND 
För att analysera och tolka de statistiska data som studien genererat har följande teorier kring 

segregation använts som teoretiska förklaringsmodeller. I följande avsnitt kommer dessa teorier 

att presenteras närmare. Först beskrivs begreppen ”white flight” och ”white avoidance” vilka 

förklarar fenomenet med att den vita befolkningsgruppen tenderar att fly eller undvika platser 

när andelen av en minoritetsbefolkningen ökar. Därefter redogörs för nobelpristagaren Thomas 

Schellings modell över hur valfrihet kan skapa segregation i samhället, vilket i denna uppsats 

kopplas samman med valfrihet i form av skolval.  

3.1 ”White flight” & ”White avoidance” 
Begreppet ”white flight” beskriver hur en majoritetsbefolknings attityder, beteenden och 

migrationsbeslut kan ses som en avgörande faktor bakom uppkomsten av segregation i 

samhället. Där segregation definieras som att olika etniska och socioekonomiska grupper 

koncentreras till utvalda delar av samhället. I denna uppsats har begreppet tillämpats på den 

utbredande skolsegregationen och i vilken mån denna utveckling kan förklaras av att föräldrar 

flyttar sina barn från invandrartäta skolor likt ”white flight” (Bråmå, 2006) 

”White flight” föddes inom amerikansk segregationsforskning på 1960-talet och syftar på 

fenomenet med att den vita majoritetsbefolkningen ofta väljer att flytta från bostadsområden 

när andelen av den svarta afroamerikanska minoritetsbefolkningen ökar och överstiger en viss 

”tipping point” (Bråmå, 2006).  

Teorin identifierar den vita majoritetsbefolkningens farhågor med etniskt blandade 

bostadsområden till att handla om rädsla om sin egen sociala status. En vanligt förekommande 

rädsla bland majoritetsbefolkningen är exempelvis att deras fastigheter ska sjunka i värde om 

andelen svarta ökar i området. Enligt teorin ser de vita amerikanerna de svarta medborgarna 

som ett direkt hot mot deras sociala status till följd av att den är tätt sammankopplad med vilket 

bostadsområde de bor i, men även vilken skola deras barn går i (Renzulli & Evans, 2005).  

Enligt denna förklaringsmodell sjunker skolornas status och attraktivitet om 

minoritetsbefolkningen börja hitta dit och i takt med att den svarta minoriteten ökar kommer de 

vita eleverna att börja fly skolan. Forskningen kring ”white flight” menar att vita föräldrar tar 

beslut som är baserade på den aktuella eller potentiella risken att deras barn ska exponeras för 

svarta barn, eftersom att dessa förknippas med låg status. Enligt teorin går det att vid varje skola 

att finna en så kallad ”tipping point” som motsvarar den högsta andel av minoritetsbefolkningen 
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som majoritetsbefolkningen accepterar. Exempelvis konstateras det att amerikanska skolor med 

över 30% svarta elever i högre takt förlorar vita elever jämfört med skolor med färre än 30% 

svarta elever (Renzulli & Evans, 2005). 

Roger Andersson har skrivit flertalet forskningsartiklar om fenomenet ”white flight” och 

applicerat det på den svenska bostadsmarknaden. Andersson menar att det går att se konkreta 

exempel på hur svenskfödda medvetet söker sig bort från områden när andelen invandrare ökar. 

Oro för sjunkande fastighetsvärden, sämre utbildningskvalitet på barnens skolor och oro för 

barnens språkutveckling är återkommande argument för att fly till ett mer ”vitt” område eller 

från första början inte flytta till invandrartäta områden överhuvudtaget (Andersson, 2013). 

Samtidigt argumenterar Bråmå (2006) för att ”white flight” måhända inte är det mest 

användbara teoretiska begreppet vad gäller den svenska boendesegregationen. Bråmå anser 

istället att ”white avoidance” är mer relevant för att beskriva processen på den svenska 

bostadsmarknaden. Detta då forskningen visar på att den svenskfödda majoritetsbefolkningen i 

högre grad undviker flytt till invandrartäta områden än vad de flyr från dessa områden. Bråmå 

menar att de svenskföddas beteendemönster med att undvika flytt till invandrartäta områden är 

den mest bidragande faktorn till ökningen och upprätthållandet av den svenska 

boendesegregationen.  

Till följd av att svenskfödda undviker flytt till, eller flyttar från, invandrartäta områden ökar 

koncentrationen av invandrare i området. Även Andersson (2013) och Hedin et al. (2014) finner 

att selektiv migration upprätthåller segregationsmönster och i viss mån förstärker dessa. Vidare 

finns flertalet internationella exempel på ”white flight”-forskning. Feijten & van Ham (2008) i 

Nederländerna visar exempelvis att förändring av bostadsområdens karaktär, det vill säga 

sammansättning av befolkningen, påverkar flyttbeteenden. Pais, South & Crowder (2009) visar 

också att flyktbeteenden inte bara är något som är karakteristiskt för majoritetsbefolkningen 

utan att det finns andra minoritetsgrupper som reagerar på liknande sätt när vissa grupper ökar 

i storlek.  

3.2 Micromotives and Macrobehavior 
I Micromotives and Macrobehaviour presenterar Thomas Schelling (1978) sin teori kring hur 

fria val kan leda till total segregation. Schelling menar att det nödvändigtvis inte behöver vara 

så att majoriteten av individerna inte kan tänka sig att gå i samma skola som andra etniska 

grupper. Däremot kommer segregationen gradvis uppstå och öka över tiden då individer med 



 

 14 

lägst tolerans mot minoritetsgrupper kommer att byta skola. Något som i sin tur kommer göra 

att minoritetsgruppen blir större i förhållande till majoritetsgruppen vilket kommer leda till att 

ytterligare elever från majoritetsgruppen kommer välja att byta skola (Schelling, 1978). 

Schellings huvudsakliga argument med boken är att visa på hur tämligen harmlösa beslut på 

mikronivå, det vill säga individnivå, i slutändan kan orsaka övergripande strukturförändringar 

på makronivå. Det fria skolvalet tjänar i Sverige som ett exempel på denna modell, där 

föräldrars och elevers beslut på individnivå om att byta skola i slutändan gett förändringar i 

form av ökad social och etnisk segregation i skolan. Enligt Schelling argumentation räcker det 

med att en relativt liten andel av föräldrarna föredrar att barnet ska gå i en skola där den egna 

etniska gruppen dominerar för att total segregation ska uppstå, när det fria skolvalet är i bruk 

(Schelling, 1978). 

Ett exempel på detta är en skola där från början en relativt hög andel av föräldrarna, exempelvis 

90%,  inte har något emot att deras barn går på en skola där 10% av eleverna tillhör en minoritet. 

Samtidigt har 10 % av föräldrarna en lägre tolerans och anser att 10% är för mycket (se ”tipping 

point” ovan) och utnyttjar därför det fria skolvalet och flyttar sina barn. Flytten av eleverna 

majoritetsbefolkningen innebär att minoriteten kommer öka i andel relativt majoriteten, 

exempelvis från 10% till 15%. När minoritetsandelen stiger kommer ytterligare föräldrar från 

majoritetsbefolkningen nå sin ”tipping point” och vilja flytta sina barn. Vilket leder till att 

minoritetsandelen kommer att stiga ytterligare och så fortgår processen tills skolan är totalt 

segregerad (Schelling, 1978). 

Det bör poängteras att denna studie inte börjar från en exakt fördelning av elever från början. 

Den stora socioekonomiska och etniska ”sorteringen” har redan skett innan skolvalet till följd 

av boendesegregationen. Därmed används denna teori för att analysera den ytterligare gradvisa, 

troligtvis inte lika snabba, process som spär på skolsegregationen genom att exempelvis 

svenska elever byter skola. 
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3. TIDIGARE FORSKNING: SKOLSEGREGATION OCH SKOLVAL 
När det fria skolvalet infördes på 1990-talet presenterades dess syfte som ett sätt att motverka 

den etniska och socioekonomiska segregationen i skolorna. Detta skulle ske genom att föräldrar 

och elever från bostadsområden med hög andel utlandsfödda eller områden med lägre 

socioekonomisk status skulle kunna välja en skola utanför området och på så sätt utjämna 

segregationen i elevsammansättningarna. Samtidigt måste ju då eleverna med svensk bakgrund 

pendla till invandrartäta områden. Eller att bara utländska elever pendlar från dem.  

Det finns omfattande forskning inom området varav Anders Trumbergs avhandling Den delade 

skolan (2011) är en. Trumberg anser att det fria skolvalet varit ett misslyckande och att det gett 

motsatt effekt där den etniska och socioekonomiska skolsegregationen snarare ökat än minskat. 

Även andra nationella studier visar samma slutsats där de konstaterar att det fria valet i större 

eller mindre utsträckning har bidragit till en ökad sociokulturell och socioekonomisk 

segregation (Trumberg, 2011).  

I Trumbergs avhandling undersöker han hur det fria skolvalet har påverkat den etniska och 

socioekonomiska elevsammansättningen vid Örebros skolor över tid. Trumbergs undersöker 

sin frågeställning genom att bland annat jämföra med hur boendesegregationen förändrats under 

samma tidsperiod. För att kunna dra slutsatser om hur det fria skolvalet påverkat 

elevsammansättningarna och i hur stor utsträckning det fria skolvalet använts av eleverna har 

Trumberg undersökt vart eleverna bor och huruvida de går på den skola som ligger närmast 

hemmet eller inte (Trumberg, 2011).  

Studien visar, i likhet med annan forskning, att de som tenderar att nyttja skolvalet inte är elever 

och föräldrar med utländsk bakgrund eller låg socioekonomisk status. Det är istället elever till 

svenskfödda föräldrar eller föräldrar med hög utbildning som byter från invandrartäta till skolor 

med högre andel elever med svensk bakgrund. Detta beteende leder till att i vissa skolor ökar 

andelen elever med svensk bakgrund och i vissa skolor ökar andelen elever med utländsk 

bakgrund och således ökar segregationen (Trumberg, 2011). 

Trumbergs jämförelsen av boendesegregationen i korrelation till skolsegregationen visar att 

skolsegregationen skett i snabbare takt än boendesegregationen. Detta förklarar Trumberg 

genom att det är enklare för föräldrar och elever att byta skola än att flytta till ett nytt 

bostadsområde. Det sistnämnda visar sig även genom att skolor centralt belägna, dit det är 

lättare för elever att ta sig från olika områden i en stad tenderar att vara mindre segregerade. 
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Samtidigt som skolor i invandrartäta förorter, belägna i utkanten av städerna, karaktäriseras av 

koncentration av etniska minoriteter och låg socioekonomisk status (Trumberg, 2011). 

En annan studie som diskuterar det fria skolvalets påverkan på segregation i grundskolan är 

School Choice and Increasing Performance Difference (2013). Undersökningen utgår från de 

europeiska PISA-undersökningarna som visar på ökade skillnader i skolresultat mellan svenska 

skolor. Syftet med studien är att undersöka samband mellan ökade skillnader i skolresultat och 

det fria skolvalet genom att studera om samma skillnader hade uppkommit utan det fria 

skolvalet. Vilket hade inneburit att eleverna hade placerats efter närhetsprincipen, det vill säga 

att alla elever gått på närmastliggande skola från hemmet (Östh et al., 2013).  

Jämförelsen gjordes genom att två fall skapades för varje verklig elev. Ett där eleverna 

placerades i en fiktiv skola i enlighet med närhetsprincipen, det vill säga den skola de 

automatiskt hade tillhört utan det fria skolvalet. Samt ett fall där eleven är placerad i den skola 

hen tillhör i verkligheten. Enligt detta scenario kunde forskarna studera hur 

elevsammansättningen, utifrån ett socioekonomiskt och etniskt, segregationsperspektiv samt 

med hänseende till elevers betyg, skulle skilja sig åt mellan den verkliga och den fiktiva 

elevsammansättningen (Östh et al., 2013). 

Resultaten talar för att skillnaden i segregation och betyg är större i de verkliga 

elevsammansättningarna än i de fiktiva elevsammansättningarna. Något som alltså tyder på att 

det fria skolvalet påverkat utvecklingen i motsatt riktigt mot vad det från början syftade till. 

Istället för att minska segregationen och utjämna skolresultaten mellan olika skolor har det lett 

till ökad etnisk och socioekonomisk segregation med ökad betygsvarians mellan skolor. Med 

hjälp av resultaten konstateras att den ökade skolsegregationen inte är ett resultat av generellt 

högre boendesegregation i samhället. Enligt författarna är den bakomliggande orsaken till den 

ökade skolsegregationen istället den snabba strukturella förändring av det svenska skolsystemet 

som skedde i början på 1990-talet (Östh et al., 2013). 

För att få ett europeiskt perspektiv på skolsegregation har en studie från Oslos universitet 

använts som undersöker den etniska skolsegregationen i flera europeiska länder. Företeelsen 

med att kluster av utländska minoriteter bildas i förorter som leder till ojämna etniska 

fördelningar vid städerna skolor går att se i alla de undersökta europeiska länder (Paasche & 

Fangen, 2011).  

I takt med att koncentrationer av elever med utländsk bakgrund ökar, i framförallt statliga 

skolor, tenderar utbildningskvaliteten att sjunka enligt Paasche & Fangen. Något som på sikt 
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genererar i ökade klasskillnader då utbildning är ett av de mest betydelsefulla verktyg för att 

öka den socioekonomiska och strukturella integrationen. I likhet med den svenska och 

amerikanska forskningen visar även den europeiska undersökningen på ”white flight” genom 

att där det finns möjlighet till skolval är majoritetsbefolkningen benägen att flytta sina barn till 

skolor med färre elever från minoritetsbefolkningar (Paasche & Fangen, 2011). 

Den europeiska studien tar upp en aspekt som flertalet andra forskningsartiklar inte diskuterar 

kring. Nämligen huruvida den etniska skolsegregationen egentligen endast är en följd av 

socioekonomisk segregation. Författarna negligerar inte den etniska segregationen men menar 

att det är en naturlig följd av socioekonomisk segregation som i första hand är vad samhället 

borde bekämpa. De går ofta hand i hand eftersom att invandrare i genomsnitt har lägre 

utbildning, jobb av lägre status och lägre inkomst. Enligt rapporten lämpar sig den 

socioekonomiska förklaringen väl till skolsegregationen i de undersökta europeiska länderna. 

Då de belyser att skillnader i socioekonomiska resurser har högre betydelse för skolresultaten 

än skillnader i etnisk bakgrund (Paasche & Fangen, 2011). 
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4. METOD OCH DATA 
I detta kapitel presenteras den metodik som använts för att utföra undersökningen och uppnå 

dess syfte. Studien baserar på en kvantitativ metod där statistisk data kopplad till 

skolsegregationen samlats in och bearbetats samt en kvalitativ litteraturstudie. Statistik har 

hämtats från SIRIS, Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitets Informations System. 

Det innebär att studien grundar sig på sekundärdata där uppsatsens författare själv inte samlat 

in data eller haft kontroll över insamlingen och vilka metoder som använts. Data har i sin tur 

använts för att utföra beräkningar och ta fram två index som mäter segregation samt för att 

undersöka förändringar i slutbetyg med hänsyn till elevens bakgrund. 

Studiens fokuserar på Uppsala kommuns samtliga grundskolor och hur skolornas etniska och 

socioekonomiska elevsammansättningar förändrats under den undersökta tidsperioden. Då 

SIRIS tillhandahåller data från och med skolåret 2009/2010 baseras studien på statistik över 

elevsammansättningar för tidsintervallet 2009/2010- 2015/2016. Data har sedan bearbetats i 

Microsoft Office Excel där beräkningar gjorts för att analysera förändring av skolsegregation i 

Uppsala kommun under tidsintervallet.  

I SIRIS databas saknas information om en elevgrupp ifall data är baserad på en grupp med färre 

än tio elever. Data med andelen elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning finns 

tillgänglig för varje skola och undersökt år. Data saknas däremot för andelen elever med 

utländsk bakgrund för en del skolor under den valda tidsperioden. Detta kan ha påverkat 

resultaten vid bearbetning av insamlad statistik.  

Då det fria skolvalet infördes 1992 hade det varit önskvärt att undersöka förändringar i 

skolornas etniska och socioekonomiska elevsammansättningar under det längre tidsintervallet 

1992-2016 för att kunna påvisa det fria skolvalets påverkan. Dessvärre tillhandahåller inte 

SIRIS data med avseende på andel elever med utländsk bakgrund och andel elever vars 

föräldrar har eftergymnasial utbildning för år tidigare än skolåret 2009/2010. Studien baseras 

således på statistik för skolåren 2009/2010- 2015/2016.  

Det hade även varit lämpligt att jämföra utvecklingen av skolsegregation med 

boendesegregationen under samma period. Data över Uppsala kommuns boendesegregation har 

dessvärre inte varit tillgänglig och därmed har studien fokuserat på den socioekonomiska och 

etniska segregationen och kopplingen till likvärdighet i skolan.  
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5.1 Medelvärde och standardavvikelse 
I denna studie har en skola klassats som invandrartät om andelen elever med utländsk 

bakgrund vid skolan befinner sig mer än en standardavvikelse från medelvärdet över 

kommunens skolor. Medelvärdet är ett typ av lägesmått som används för att analysera och 

beskriva statistiskt material (Alm, S. & Britton, T., 2008). Medelvärdet beräknas enligt 

följande formel: 

𝑥 =
1
𝑛 𝑥%

&

%'(

 

Källa: Alm, S. & Britton, T. (2008) 

Standardavvikelsen är ett typ av spridningsmått som används för att komplettera ett lägesmått 

i en dataanalys. Ett spridningsmått anger spridningen i ett datamaterial, det vill säga hur 

mycket olika värden i en datasamling avviker från medelvärdet. Ligger de observerade 

värdena nära medelvärdet fås en låg standardavvikelse, medan en hög standardavvikelse fås 

av värden spridda långt över och under medelvärdet (Alm, S. & Britton, T., 2008).  

Standardavvikelsen beräknas enligt följande formel:  

𝑠* =
1

𝑛 − 1 (𝑥% − 𝑥)*
&

%'(

 

Källa: Alm, S. & Britton, T. (2008) 

I bägge formler anger variabeln n antalet observationer x1, x2,…, xn (Alm, S. & Britton, T., 
2008). 

För att avgöra hur stor andel av kommunens skolor som kan anses invandrartäta, det vill säga 

etniskt segregerade, och hur detta förändrats över tid har alltså ett medelvärde för andelen 

elever med utländsk bakgrund räknats ut för varje år i tidsintervallet. Därefter har 

standardavvikelsen räknats ut för varje år och varje skola som befunnit sig en 

standardavvikelse över eller under medelvärdet har definierats som segregerad. Beräkningar 

av medelvärde och standardavvikelse har skett med programvaran Microsoft Excel.   

För att undersöka om elever med utländsk bakgrund tenderar att centreras på ett fåtal skolor, 

som tidigare forskning föreslår, har skolorna delats upp i fem kvintilgrupper där grupp 1 

symboliserar de skolor som från början har lägst andel utländska elever och grupp 5 de skolor 
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som har högst andel. Därefter har förändring av medelvärdet inom de fem grupperna 

undersökt över tidsintervallet.  

5.2 Segregationsindex  
För att mäta den allmänna skolsegregationen i Uppsala kommun har ett segregationsindex 

använts som segregationsmått. Segregationsindexet togs fram av Duncan och Duncan under 

mitten av 1950-talet för att mäta bostadssegregationen mellan vita och svarta i USA. Indexet 

har senare vidareutvecklats för att integrera flera befolkningsgrupper i beräkningarna 

(Trumberg, 2011).  

I denna uppsats har emellertid indexet använts med dess ursprungliga funktion, det vill säga 

genom att jämföra hur jämn fördelningen är mellan två befolkningsgrupper. Två 

segregationsindex har räknats ut där det ena ger ett index för segregationen mellan elever med 

utländsk bakgrund och elever med svensk bakgrund och det andra segregationen mellan elever 

med hög respektive lägre socioekonomisk status.  

𝑆/ =
1
2

𝑁(%
𝑁1 −

𝑁*%
𝑁*

&

%'(

 

Källa: Withe (1983) 

I. Sx = Andel av minoritetsbefolkning eller majoritetsbefolkning som skulle 

behöva omfördelas så att varje skola i  har en likadan fördelning som alla 

kommunens skolor i sin helhet.  

II. N1i = Antalet elever från minoritetsbefolkning vid skola i.  

III. N1 = Totalt antal elever från minoritetsbefolkning vid samtliga undersökta 

skolor. 

IV. N2i = Antalet elever från majoritetsbefolkning i skola i.  

V. N2 = Totalt antal elever från majoritetsbefolkning vid samtliga undersökta 

skolor.  

VI. n = Totala antalet skolor i undersökningen.  

Segregationsindexet Sx ger ett värde 0 till 1 som mått på segregation där 0 tyder på total 

integration och 1 innebär total segregation. Segregationsindexet anger hur stor andel av en 

minoritetsbefolkning, i detta fall elever med utländsk bakgrund samt elever från låg 

socioekonomisk status, som skulle behöva omfördela sig över de mindre geografiska områdena 
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för att uppnå en mer jämn fördelning över den större geografiska enheten som mäts. Ett 

segregationsindex på exempelvis 0,2 vid mätning av skolsegregation i en kommun innebär att 

20% av minoritetsgruppen skulle behöva omfördelas till andra enheter i mätområdet för att få 

en jämn spridning av befolkningsgrupper (Trumberg, 2011).  

Segregationsindexet lämpar sig väl för att mäta segregation över tid i ett geografiskt område, i 

detta fall Uppsala kommun, men är inte ett mått som är användbart för att jämföra olika 

geografiska områden med varandra. Måttet mäter hur jämnt fördelade två grupper är relativt 

varandra (Trumberg, 2011). 

Det bör tilläggas att även om segregationsindexet är välanvänt finns det kritik mot det som ett 

mått på segregation. Indexet genererar endast ett värde på ett tillstånd och ger ingen förklaring 

till de bakomliggande processerna som skapar segregationen (Andersson et al., 2001). Annan 

kritik som brukar riktas mot segregationsindexet är att det varierar beroende av skolornas 

storlek och storleken på befolkningsgrupperna. Det betyder att om en kommun har många små 

skolor, eller om andelen elever från minoritetsgruppen är låg, ger segregationsindexet ett högre 

värde (Cortese, 1976).  

5.3 Interaktionsindex 
För att få en djupare förståelse för hur skolsegregationen ser ut i Uppsala kommun har 

segregationsindexet kompletterats med ett interaktionsindex. Indexet mäter till vilken 

sannolikhet som personer från en minoritetsbefolkning exponeras för personer från en 

majoritetsbefolkning. Det ger ytterligare en aspekt av segregationen då även om 

segregationsindexet visar på ett lågt värde är det inte säkert att de olika befolkningsgrupperna 

integrerar med varandra. Något som kan vara fallet om minoritetsgruppen är relativt liten 

(Trumberg, 2011). 

Anledningen till att inte endast ett index används är att de anses komplettera varandra då de 

mäter två olika aspekter av skolsegregationen. Segregationsindexet mäter alltså hur jämnt 

fördelade eleverna är över de olika skolorna. Medan interaktionsindexet snarare söker att 

besvara huruvida en minoritetsgrupp bör uppleva sig segregerad från majoritetsbefolkningen.  

Interaktionsindexet ger följaktligen sannolikheten för potentiella kontakter mellan två olika 

befolkningsgrupper inom en viss skola. Liksom segregationsindexet ger interaktionsindexet ett 

värde 0 till,  där 0 symboliserar total upplevd segregation i form av att sannolikheten att de olika 

befolkningsgrupperna exponeras för varandra är obefintlig. Samtidigt som 1 tyder på total 
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upplevd integration där sannolikheten för potentiella möten mellan befolkningsgrupperna är 

maximal (Massey & Denton, 1988).   

 

𝐼/ =
𝑁(%
𝑁(

∗
𝑁*%
𝑇%

&

%'(

 

Källa: Socialstyrelsen (2006) 

I. Ix = Sannolikheten att en elev från minoritetsbefolkningen exponeras för en elev 

från majoritetsbefolkningen.  

II. N1i = Antalet elever från minoritetsbefolkning vid skola i.  

III. N1 = Totalt antal elever från minoritetsbefolkning vid samtliga undersökta 

skolor. 

IV. N2i = Antalet elever från majoritetsbefolkning i skola i.  

V. Ti = Totalt antal elever i skola i.  

VI. n = Totala antalet skolor i undersökningen.  

I studien har interaktionsindexet använts för att mäta i hur hög grad elever med utländsk 

bakgrund exponeras/integreras med elever med svensk bakgrund. Likaledes har det undersökts 

hur stor sannolikheten är att elever från låg socioekonomisk status exponeras för elever från 

hög socioekonomisk bakgrund.  

En begränsning med interaktionsindexet är att det endast ger ett genomsnittligt 

interaktionsvärde, för i detta fall alla kommunens skolor. Det visar alltså inte på hur elever vid 

varje enskild skola upplever skolsegregationen i form av interaktion med andra elever.  

5.4 Mätning av likvärdighet 
För att mäta huruvida likvärdigheten inom det svenska skolsystemet, i detta fall Uppsala 

kommuns grundskolor, förändrats över tiden har information om elevernas slutbetyg i årskurs 

nio använts. Statistik över andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har samlats 

in och data har kategoriserats efter utländsk respektive svensk bakgrund samt hög respektive 

låg socioekonomisk status.  

Skulle total likvärdighet råda i skolan borde andelen elever som uppnått kunskapskraven vara 

densamma för vardera kategori då elevens bakgrund i sådana fall inte skulle påverka dess 
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skolresultat. De statistiska resultaten har sedan jämförts med denna tes för att kunna dra 

slutsatser om likvärdigheten.   

5.5 Korrelationsanalys 
För flerdimensionella material där observationerna innehåller mer än en variabel är det ofta av 

intresse att studera beroendet mellan dessa och inte bara beskriva variablerna var för sig. Därför 

används olika beräkningssätt för att kunna räkna ut ett mått på beroendet.  

För att undersöka om det finns ett samband mellan den etniska och socioekonomiska 

segregationen har en korrelationsanalys gjorts. I korrelationsanalysen undersöks hur olika 

variabler förhåller sig till varandra genom att ta fram Pearsons korrelationskoefficienten r som 

mäter det linjära sambandet mellan variablerna (Bryman & Bell, 2013). 

Korrelationskoefficienten beräknas enligt följande formel: 

r =
𝑐/7
𝑠/∗𝑠7

 

Källa: Alm, S. & Britton, T. (2008) 

Där (x1, y1),…, (xn, yn) är det tvådimensionella datamaterial omfattande n observationer som 

används. Sx och Sy symboliserar standardavvikelserna i x- respektive y-materialen och Cxy är 

stickprovsvariansen som beräknas enligt följande formel: 

𝑐/7 =
1

𝑛 − 1 𝑥% − 𝑥
&

%'(

(𝑦% − 𝑦) 

Källa: Alm, S. & Britton, T. (2008) 

Korrelationskoefficienten antar ett värde på intervallet 0 till 1 där ett värde tyder på högre 

korrelation ju mer det närmar sig en av ändpunkterna -1 och 1. Tecknet på 

korrelationskoefficienten talar om sambandets riktning mellan variablerna. En positiv 

korrelationskoefficient indikerar på att en variabel ökar när den andra minskar och tvärtemot 

vad gäller en negativ koefficient (Bryman & Bell, 2013).  
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5. RESULTAT: SKOLSEGREGATION I UPPSALA KOMMUN 
I kommande avsnitt redogörs för de resultat som fåtts vid studiens undersökning. Resultaten 

presenteras med hjälp av deskriptiv statistik i form av tabeller och diagram.  

6.1 Uppsala kommuns grundskolor 
I följande kapitel redovisas resultaten från undersökningen av hur stor andel av Uppsala 

kommuns skolor som kan anses invandrartäta, där en skola definieras i denna mening om 

andelen elever med utländsk bakgrund i skolan är mer än en standardavvikelse från 

medelvärdet.  

 
År	 Medelvärde	 Standardavvikelse	

2009/2010	 17,94	 17,95	

2010/2011	 18,34	 18,34	

2011/2012	 24,83	 18,51	

2012/2013	 24,72	 18,26	

2013/2014	 24,16	 19,88	

2014/2015	 24,28	 19,88	

2015/2016	 26,22	 22,73	

Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse för andel elever med utländsk bakgrund, 2009/2010-
2015/2016. 
Källa: SIRIS, författarens bearbetning av statistik. 
 
Tabell 1 visar beräknade medelvärden och standardavvikelser för andel utländska elever för 

varje år i tidsintervallet. Medelvärdet ökar under tidsintervallet vilket hänger samman med att 

andelen personer med utländsk bakgrund ökar generellt i samhället. Samtidigt ökar 

standardavvikelsen för varje år vilket innebär en större spridning i datamaterialet där vissa 

skolor befinner sig längre från medelvärdet. Standardavvikelsen är alltså ett mått på hur stor 

den genomsnittliga avvikelsen är från medelvärdet i en serie med observationer. Där en hög 

standardavvikelse motsvarar en stor spridning bland observationsvärdena. 
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Figur 1. Andelen skolor som befinner sig mer än en standardavvikelse från medelvärdet, 2009/2010-
2015/2016.  
Källa: SIRIS, författarens bearbetning av statistik. 
 
Enligt definitionen av vad som i denna uppsats anses vara en invandrartät skola visar Figur 1 

hur andelen invandrartäta skolor sjunker under tidsintervallet. Att skolorna blir färre kan tyckas 

motsäga att standardavvikelsen ökar för varje år. Resultaten indikerar att den ökade 

standardavvikelsen snarare beror på att ett fåtal skolor ökar snabbare än andra och ger höga 

värden från medelvärdet. För att kontrollera om så är fallet har skolorna delats upp i fem 

kvintilgrupper där grupp 1 symboliserar de skolor som från början har lägst andel utländska 

elever och grupp 5 de skolor som har högst andel. I figur 2 visas den genomsnittliga förändring 

i medelvärde, över andelen utländska elever, i kvintilgrupperna. 
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Figur 2: Medelvärde elever med utländsk bakgrund i kvintilgrupperna, 2009/2010-2015/2016. 

Källa: SIRIS, författarens bearbetning av statistik. 

 
I figur 2 går det att se att de skolor som har högst andel utländska elever fortsätter att öka. Under 

det sjuåriga tidsintervallet har andelen ökat med omkring 10 % på de mest invandrartäta 

skolorna. Samtidigt som andelen utländska elever är förhållandevis oförändrad eller visar på en 

sjunkande trend för de skolor som började med lägst andel.  

De ökade skillnaderna är med största sannolikhet en följd av den ökade boendesegregationen 

men kan även kopplas samman med Schellings (1976) teori om hur segregation uppstår. 

Segregationen uppkommer och ökar succesivt i takt med att föräldrar med lägst tolerans mot 

andra minoritetsgrupper väljer att flytta sina barn till en annan skola, eller helt enkelt undvika 

skolan i fråga från början. Vilket leder till att minoritetsgruppen kommer att öka i förhållande 

till majoritetsgruppen i snabbare takt på de skolor som från början hade störst andel minoritet. 

Vilket i sin tur leder till att ännu fler föräldrar väljer att flytta sina barn. Enligt Schellings teori 

kommer processen fortgå och accelerera tills total segregation uppnåtts.  

Enligt teorin om ”white flight” och tillhörande begreppet ”tipping point”, beskrivna av bland 

annat Andersson (2001), kan det vara så att de skolor som tycks vara oförändrade fortfarande 

befinner sig under sin ”tipping point” medan skolorna med högst andel utländska elever 

passerat denna. Vilket enligt teorin betyder att de sistnämnda upplever en snabbare uttömning 

av elever med svensk bakgrund.  
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6.2 Etnisk och socioekonomisk segregation 
I följande kapitel presenteras resultaten som fåtts vid beräkning av segregation med hjälp av 

segregationsindexet. Segregationsindexet har genererat ett värde mellan 0 och 1 för vardera år 

där värdet anger hur stor del av eleverna med utländsk bakgrund respektive eleverna vars 

föräldrar ej är högutbildade som skulle behöva flyttas till andra skolor för att skapa en mer jämn 

fördelning över kommunens skolor.  

 

 
Figur 3. Etnisk segregation mätt med segregationsindex, 2009/2010-2015/2016. 
Källa: SIRIS, författarens bearbetning av statistik.  
 
 

 
Figur 4. Socioekonomisk segregation mätt med segregationsindex, 2009/2010-2015/2016. 
Källa: SIRIS, författarens bearbetning av statistik.  
 
Till synes antar det etniska segregationsindexet högre värden än det socioekonomiska vilket 

tyder på att eleverna i större omfattning är uppdelade efter etnicitet än föräldrars 
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utbildningsbakgrund. Det kan kopplas till begreppen om ”white flight” och ”white avoidance” 

som menar att synliga minoriteter, i detta fall till synes uppenbart utländska elever, drabbas 

hårdast av diskriminering i form av att majoritetsgrupper flyr eller undviker skolor när de 

utländska eleverna ökar. Lägre socioekonomisk status kan ses som en osynlig minoritet som 

inte i samma utsträckning utsätts för denna typ av särbehandling.   

Det etniska segregationsindexet indikerar på en ökning under tidsintervallet där värdet ökar 

med cirka 5 % när friskolorna räknas med och med ca 3% när dessa exkluderas. Vid det sista 

mätåret antar indexet ett värde på 0,42 vilket motsvarar att 42% av alla elever med utländsk 

bakgrund i Uppsala kommun skulle behöva omfördelas till andra skolor för att uppnå en helt 

jämn fördelning över skolorna. Det socioekonomiska indexet visar på något lägre indexvärden 

med två mer jämna kurvor. Skolåret 2015/2016 skulle cirka 33% av eleverna till föräldrar som 

inte har eftergymnasial utbildning behöva omfördelas till andra grundskolor för att få en mer 

jämn fördelning.  

För det etniska segregationsindexet är kurvan som motsvarar skolorna exklusive friskolor högre 

än den andra kurvan. För det socioekonomiska indexet är kurvorna omvända och kurvan för 

skolorna inklusive friskolorna antar högre värden. Detta resultat kan kopplas till tidigare 

forskning och Skolverkets egna rapporter som menar på att det fria skolvalet i första hand 

används av socioekonomiskt starka familjer, särskilt av högutbildade föräldrar som väljer bort 

vissa skolor. Hög utbildning hos föräldrar verkar alltså ha större inverkan på om en elev byter 

skola än vad svensk bakgrund har. Det sistnämnda kan även tänkas avspeglas i att det 

socioekonomiska segregationsindexet verkar gå mot en ökning när friskolorna tas med i 

beräkningarna. Medan den etniska segregationen är mer sammankopplad med 

boendesegregationen.  

6.3 Etnisk och socioekonomisk interaktion 
I detta kapitel redogörs för resultaten vid mätningen av den upplevda segregationen med hjälp 

av interaktionsindex. Interaktionsindexet anger sannolikheten att en minoritetsgrupp, i detta fall 

elever med utländsk bakgrund och elever vars föräldrar inte har eftergymnasial utbildning, 

exponeras för en majoritetsgrupp. Resultaten från interaktionsindexet kompletterar resultaten 

från segregationsindexet då de båda frambringar två aspekter på segregationen.  
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Figur 5. Etnisk segregation mätt med interaktionsindex, 2009/2010-2015/2016. 
Källa: SIRIS, författarens bearbetning av statistik.  
 
 

 
Figur 6. Socioekonomisk segregation mätt med interaktionsindex, 2009/2010-2015/2016. 
Källa: SIRIS, författarens bearbetning av statistik.  
 
Det etniska interaktionsindexet antyder att sannolikheten att utländska elever möter svenska 

elever avtar över tiden vilket bör medföra att elever med utländsk bakgrund upplever sig själva 

mer segregerade. Liksom segregationsindexet visar interaktionsindexet på omvända kurvor 

mellan etnisk och socioekonomisk interaktion beroende på om friskolorna inkluderas eller 

exkluderas. När friskolorna inte tas med är sannolikheten att utländska elever exponeras för 

svenska elever lägre. Vilket går hand i hand med att segregationsindexet ökar för samma 

kategori. Å andra sidan verkar kurvorna närma sig varandra vilket innebär att sannolikheten att 
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en utländsk elev möter en svensk elev till lägre grad beror på om eleven går på en kommunal 

skola eller friskola.  

Vad gäller interaktionen mellan elever till föräldrar med varierande utbildningsbakgrund är 

båda kurvor positivt ökande under tidsintervallet. Vilket innebär att sannolikheten att eleverna 

exponeras för varandra och möts på skolgården ökar med tiden och att betydelsen av 

föräldrarnas utbildning minskar i denna aspekt. Något som borde medföra att eleverna själva 

upplever en avtagande socioekonomisk segregation.  

6.4 Korrelation mellan etnisk och socioekonomisk segregation 
Korrelationsanalysen mäter det linjära sambandet mellan två variabler, i detta fall andelen 

elever med utländsk bakgrund samt elever vars föräldrar inte är högutbildade. Den gör det 

genom att analysera hur väl stickprovet överensstämmer med en rät regressionslinje genom att 

beräkna korrelationskoefficienten r.  

R antar ett värde mellan -1 och 1 där värden nära noll indikerar att inget samband finns mellan 

variablerna medan ett värde nära -1 tyder på ett negativt samband och värden nära 1 på en 

positivt samband. Ju längre från noll som r befinner sig, ju starkare linjärt samband. Skulle 

korrelationskoefficienten anta värdet 1 finns ett perfekt linjärt samband som anger att när den 

ena variabeln ökar så ökar även den andra.  

 
Figur 7. Korrelationsanalys mellan etnisk och socioekonomisk segregation, 2009/2010-2015/2016. 
Källa: SIRIS, författarens bearbetning av statistik.  
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År Pearson(bivariat) 

korrelationskoefficient 
Partiell 
korrelationskoefficient 

2009/2010 0,289 0,288 
2010/2011 0,292 0,279 
2011/2012 0,231 0,214 
2012/2013 0,349 0,295 
2013/2014 0,425 0,381 
2014/2015 0,349 0,335 
2015/2016 0,439 0,438 

Tabell 2. Korrelationsanalys mellan etnisk och socioekonomisk segregation, 2009/2010-2015/2016. 
Källa: SIRIS, författarens bearbetning av statistik.  
 
Korrelationsanalysen visar att det finns ett ökande positivt samband mellan andelen elever med 

utländsk bakgrund och elever vars föräldrar inte har eftergymnasial utbildning. Korrelationen 

är signifikant på 95% säkerhetsnivå vilket innebär att det går att konstatera att det till 95% 

sannolikhet finns en korrelation mellan variablerna. Det är fråga om positiv korrelation vilket 

innebär att höga värden på den ena variabeln hänger samman med höga värden på den andra 

variabeln. På samma sätt hänger låga värden på den enda variabeln ihop med låga värden på 

den andra variabeln. Det innebär i detta exempel att om andelen elever med utländsk bakgrund 

ökar tenderar även andelen elever med icke-högutbildade föräldrar att öka.   

För att undersöka om skolornas storlek har någon påverkan på korrelationsanalysen har även 

en partiell korrelationsanalys gjorts där antalet elever för skolan använts som kontrollvariabel. 

Den bivariata och den partiella korrelationskoefficienten skiljer sig jämförelsevis lite åt under 

de olika åren vilket indikerar att skolans storlek har en knapp betydelse för resultatet. Oavsett 

hur många elever skolan har korrelerar variablerna i relativt lika utsträckning. Vilket är ett 

resultat som motsätter sig en eventuell teori om att korrelationsanalysen påverkas av att det 

finns små skolor på landsbygden med få elever där andelen utländska elever är låg.  

Sammanfattningsvis ökar segregationen, en ökningen av elever med utländsk bakgrund i 

invandrartäta skolor är mest markant. För att undersöka om detta resultat kan avspeglas i 

förändring av likvärdigheten har skillnader i skolresultat analyserats. Resultaten presenteras i 

nästa kapitel.   

6.5 Skillnader i skolresultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från undersökningen av skillnader i skolresultat mellan de 

olika grupperingarna. Graferna visar andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i 

alla ämnen vid Uppsala kommuns grundskolor och hur detta sett ut under tidsintervallet 1997-

2015. Data har tagits fram för vartannat år under detta tidsintervall.  
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Figur 8. Mätning av likvärdighet: Föräldrars utbildningsbakgrund, 1997/1998-2013/2014. 
Källa: SIRIS, författarens bearbetning av statistik.  
 
 

 
Figur 9. Mätning av likvärdighet: Etnisk bakgrund, 1998/1999-2014/2015. 
Källa: SIRIS, författarens bearbetning av statistik.  
 
Resultaten för hur andelen elever, vars föräldrar har antingen eftergymnasial eller för- eller 

gymnasial utbildning, som uppnått kunskapskraven skiljer sig åt över tid visar på en svagt 

minskande trend. Betydelsen av föräldrarnas utbildningsbakgrund är fortsatt hög och ligger 

kring 20% under det 18-åriga tidsintervallet men tycks inte ha ökat. Statistiken talar snarare för 

en potentiell minskning av betydelsen för elevens betyg. 1997 klarade i genomsnitt 21% fler 

elever kunskapskraven om de kom från en familj med högutbildade föräldrar. Under mitten av 
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00-talet ökade denna skillnad och 2005 var den som högst uppe i 24 %. För att därefter minska 

igen och 2013 hade skillnaden minskat till 18%. 

I figur 8 som visar andel elever som uppnått kunskapskraven med avseende på etnisk bakgrund 

går det att se att skillnaden mellan kategorierna ökat. Skolåret 1998/1999 skilde det 9% mellan 

kategorierna och skolåret 2014/2015 hade differensen ökat till 25%. Statistiken visar dessutom 

på en trend av fortsatt ökning där grafen ger en positiv lutning för eleverna med svensk 

bakgrund och negativ lutning för eleverna med utländsk bakgrund.  

Andelen elever med svensk bakgrund som klarar kraven tycktes minska en aning under början 

av 2000-talet men visar sedan på en konstant ökning. Andelen elever med utländsk bakgrund 

som klarar kunskapskraven sjönk också under 2002-2005 för att sedan öka under 2006. Därefter 

har andelen elever med utländsk bakgrund som klarar kunskapskraven legat relativt konstant 

kring 63% och ungefär 20-25% under andelen med svensk bakgrund.  
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6. DISKUSSION OCH ANALYS AV RESULTAT 

Studiens resultat följer till stor del de resonemang som förs i tidigare studier. Värden genererade 

från både segregationsindexet och interaktionsindexet går hand i hand med Skolverkets 

rapporter om att segregationen ökar inom den svenska skolan. Båda indexen indikerar att den 

etniska segregationen är mer påtagande än den socioekonomiska. Något som yttrar sig i att 

elever i större grad är ojämnt fördelade över kommunens skolor och tenderar att koncentreras i 

ett fåtal skolor. Detta sker parallellt med att studien ger anvisning om att den upplevda etniska 

segregationen ökar. Det sker i form av att elever med utländsk bakgrund till sjunkande 

sannolikhet exponeras för elever med svensk bakgrund, vilket ytterligare förstärker den etniska 

segregationen.  

Det som skiljer studiens resultat åt från tidigare studier är att betydelsen av föräldrarnas 

utbildningsnivå verkar minska även om den fortfarande är mycket hög. Det förklaras genom att 

segregationsindexet pekar på sjunkande värden samtidigt som interaktionsindexet ger högre 

värden över tid. En förklaring till att den socioekonomiska segregationen framstår som stabil 

under undersökningsperioden kan även vara de kommunala skolornas försök att anpassa sig till 

den nya skolmarknaden med ökad konkurrens. Något som orsakat att flertalet kommunala 

skolor visar tendenser på att försöka efterlikna friskolorna genom att nischas eller övergå till 

elitskolor. Enligt denna förklaring har en tid av anpassning redan skett vilket förklarar att 

studien inte detekterar en ökning under det undersökta tidsintervallet.  

Resultaten visar ändock på något högre segregation när kommunens friskolor tas med i 

beräkningarna vilket i sin tur skulle kunna kopplas till tidigare forskning som säger att 

högutbildade föräldrar i större utsträckning nyttjar det fria skolvalet. 

Begreppen ”white flight” och ”white avoidance” förklarar i viss mån varför den etniska 

segregationen tycks öka mer än den socioekonomiska. Enligt den amerikanska teorin påverkas 

synliga minoriteter särskilt av ”white flight” då majoritetsbefolkningen i större utsträckning flyr 

eller undviker områden när andelen synliga minoriteter ökar. Enligt Andersson (2001) är teorin 

tillämpbar på den svenska bostadsmarknaden vilket yttrar sig i att majoritetsbefolkningen, i 

detta fall den etniskt svenskfödda befolkningen, känner oro när den utlandsfödda befolkningen 

ökar i ett bostadsområde. En oro som uttrycks i rädsla att deras sociala status ska påverkas 

negativt genom att exempelvis deras barns skolors status ska sjunka.  
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För att undersöka det linjära sambandet mellan variablerna etnisk bakgrund och 

socioekonomisk status har en korrelationsanalys gjorts. Denna påvisar ett relativt starkt linjärt 

samband mellan variablerna. Det betyder att när andelen elever med utländsk bakgrund ökar så 

ökar även eleverna vars föräldrar har för- eller gymnasial utbildning. Det är ett resultat som kan 

härledas till forskningsartikeln från Oslo universitet som anser att den etniska skolsegregationen 

är en naturlig följd av sociala klasskillnader i samhället då första generationens invandrare i 

genomsnitt har lägre utbildning och får mer lågavlönade jobb.    

Majoriteten av den tidigare forskning talar dock för att den ökade skolsegregationen är en 

konsekvens av boendesegregationen och skolvalsreformerna som infördes i början på 1990-

talet. I denna uppsats har inga direkta samband kunnat bevisas mellan den ökande 

skolsegregationen och det fria skolvalet. Emellertid går uppsatsens resultat hand i hand med 

Schellings (1978) teori om hur fria val kan leda till segregation i den bemärkelsen att 

utvecklingen med hur andelen utländska elever varierar mellan olika skolor kan förstås med 

hans förklaringsmodell.  

Om utvecklingen tolkas utifrån Schellings modell om mikromotiv och makrobeteende kan det 

fria skolvalet ha bidragit till att vissa av eleverna med svensk bakgrund bytt skola i takt med att 

andelen utländska elever ökar på deras skola. Elevernas flytt kan då ha genererat i en ytterligare 

ökning av minoriteten, det vill säga elever med utländsk bakgrund, relativt majoriteten, elever 

med svensk bakgrund. När bollen satts i rullning är det svårt att stoppa processen enligt 

Schelling som menar att ännu fler föräldrar kommer att nå sin ”tipping point” när andelen 

utländska elever ökar och till följd flytta sina barn. Något som skulle innebära att det fria 

skolvalet motverkar sitt syfte, nämligen att jämna ut betydelsen av elevens sociala bakgrund.  

Trumberg (2011) pekar på att även om det fria skolvalet kan leda till viss integrering när elever 

med utländsk bakgrund söker sig bort från invandrartäta skolor och börjar på skolor med högre 

andel elever med svensk bakgrund så är denna positiva effekt obetydlig jämfört med den 

segregering som uppstår när elever med svensk bakgrund väljer bort invandrartäta skolor. Det 

är enligt uppsatsens resultat omöjligt att veta om Schellings modell är är fullt tillämpningsbar 

på Uppsala kommuns grundskolor. För att säkerställa teorin hade intervjuer med elever och 

föräldrar varit önskvärda att göras för att komplettera den kvantitativa metoden. 

Den ökade boendesegregationen kan naturligtvis även vara en förklaring till varför vissa skolor 

går i riktning mot att ha en kraftigt ökande andel utländska elever. Dessa skolor kan ligga i 
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invandrartäta områden där eleverna går på den närmastliggande skolan. Trumbergs studie, som 

presenteras i tidigare forskning, kommer emellertid fram till att skolsegregationen sker i 

snabbare takt än boendesegregation och poängterar att det är enklare att byta skola än att flytta 

till ett annat bostadsområde. Att skolsegregationen inte helt går att skylla på 

boendesegregationen är ett resonemang som även stöds av Östh et al. (2013), se tidigare 

forskning,  som menar att de snabba strukturella förändringar som skedde inom skolsystemet i 

början av 1990-talet haft en större betydelse.  

Det bör ändå understrykas att då Trumbergs studie är avgränsad till Örebro kommuns skolor 

kan hans bevis inte sättas i direkt kontext för denna studie. Följaktligen hade denna uppsats 

behövts kompletteras med data över den rådande boendesegregationen för att kunna dra 

ytterligare paralleller mellan segregationen och det fria skolvalet.  

Studien bekräftar PISA-undersökningarnas rapporter som talar för att variationer i skolresultat 

är stora mellan olika elever. Skillnaderna är betydande både mellan elever med utländsk 

respektive svensk bakgrund samt mellan elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning 

eller inte. För båda grupperingar råder en skillnad kring 20% mellan andelen elever som uppnår 

kunskapskraven i alla ämnen. En skillnad så stor att det politiska målet med likvärdighet inom 

den svenska skolan måste kunna ses som ett misslyckande. Då tidigare forskning tydliggör att 

den så kallade skolnivåeffekten ökar, vilket betyder att elevens förväntade skolresultat är högre 

på en skola där en stor andel elever har högutbildade föräldrar, är den ökade uppdelningen av 

elever särskilt problematisk då den ytterligare spär på betydelsen av elevens sociala arv.  
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7. SLUTSATS 
I detta kapitel sammanfattas och presenteras studiens mest centrala resultat utifrån dess uppsatta 

syfte och frågeställningar.  

Den här uppsatsen har syftat till att undersöka och kartlägga den etniska och socioekonomiska 

skolsegregationen över tid i Uppsala kommun med avseende på grundskolans årskurs 1-9. 

Skolsegregationen har analyserats i form av förändringar i elevsammansättningar med hjälp av 

segregationsindex och interaktionsindex. Sambandet mellan den etniska och den 

socioekonomiska segregationen har därefter undersökts med en korrelationsanalys för att dra 

eventuella slutsatser om hur dessa variabler följs åt. Ett starkt linjärt samband mellan andelen 

utländska elever och andelen elevers som inte har högutbildade föräldrar skulle kunna tyda på 

att dessa faktorer hänger ihop och att det inte går att peka ut en av dem som den huvudsakliga 

drivande faktorn bakom skolsegregationen.   

Studien har även ämnat besvara huruvida det går att urskilja förändringar i likvärdighet mellan 

olika elevgrupper under ett längre tidsintervall. Frågeställningen kommer besvaras utifrån de 

resultat som analysen av niondeklassarnas slutbetyg gett. Då en betydande del av den tidigare 

forskningen pekar på att skolsegregationen ökar till följ av boendesegregationen och politiska 

reformer som det fria skolvalet har dessa försökts att kopplas till studiens resultat.  

När det gäller frågeställningarna, som syftar till att besvara hur den etniska skolsegregationen 

förändrats under skolåren 2009/2010-2015/2016 samt hur elevens etniska bakgrund påverkar 

dess slutbetyg, visar den bearbetade statistiken framförallt på följande resultat: 

• Andelen elever med utländsk bakgrund ökar vid Uppsala kommuns grundskolor men 

de är inte jämnt fördelade över skolorna. Vid ett fåtal av skolorna ökar koncentrationer 

av utländska elever kraftigt samtidigt som den minskar eller är oförändrad på resterande.  

• Betydelsen av elevens etniska bakgrund ökar över tid. Det visar sig genom att elever i 

högre grad är fördelade mellan olika skolor beroende av deras etnicitet jämfört med 

deras socioekonomiska status. 

• Uppsala är en etniskt skolsegregerad kommun. Närmare 42% av alla elever med 

utländsk bakgrund skulle behöva byta skola och sprida ut sig över kommunens skolor 

för att uppnå en jämnare fördelning. Enligt samma index är friskolorna i lägre 

utsträckning uppdelade efter etnicitet samtidigt som interaktionsindexet ger högre 

värden för friskolorna än för kommunen utan friskolorna.  
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• Frågan om hur stor den upplevda segregationen är för utländska elever besvaras med 

interaktionsindexet vilket anger sannolikheten att en elev med utländsk bakgrund 

exponeras för en elev med svensk bakgrund. Resultaten visar på sjunkande värden över 

tiden. Under skolåret 2015/2016 är exempelvis sannolikheten att en utländsk elev 

exponeras för en svensk elev endast 60%.  

• Skillnader i betyg har ökat mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund. 

2014/2015 uppnådde 25% fler elever kunskapskraven i alla ämnen om de hade svensk 

bakgrund. Det är en ökning med 14% under det 16 år långa tidsintervallet och samtidigt 

talar resultaten på att skillnaderna fortsätter öka. Ett resultat som innebär att 

likvärdigheten minskar mellan elever med varierande etnisk bakgrund.  

• Beteenden som ”white flight” och ”white avoidance” hos majoritetsbefolkningen, i 

detta fall föräldrar med svensk bakgrund, kan i viss mån förklara att segregationen 

uppstår och vidmakthålls.  

När det kommer till att besvara huruvida den socioekonomiska skolsegregationen förändrats 

under skolåren 2009/2010-2015/2016 samt hur niondeklassarnas slutbetyg styrs av föräldrarnas 

utbildningsbakgrund framkommer följande resultat: 

• Den socioekonomiska segregationen, mätt med segregationsindex, visar inte på någon 

större förändring under tidsintervallet. Möjligtvis ökar segregationen litet grand när 

friskolorna räknas med under de senaste två åren. Generellt ger indexet ett något högre 

värde när data för friskolorna tas med. Det kan indikera att friskolorna i större 

omfattning söks av elever från gynnsamma sociala förutsättningar, i detta fall 

högutbildade föräldrar, vilket även konstateras av bland annat Skolverkets rapporter om 

det fria skolvalet.  

• Segregationsindexet visar på en tämligen konstant linje. Ett resultat som innebär att ca 

30% av eleverna vars föräldrar inte har eftergymnasial utbildning bör omfördelas över 

kommunens skolor för att uppnå en mer jämn spridning.   

• Det socioekonomiska interaktionsindexet visar på en uppåtgående trend till skillnad från 

det etniska interaktionsindexet. Den ökande trenden bör rimligen betyda att eleverna 

själva upplever en minskad socioekonomisk segregation vilket yttrar sig i att elever vars 

föräldrar har varierande utbildningsbakgrund i större utsträckning träffas på skolgården.  

• Elevernas socioekonomiska förutsättningar, i form av om föräldrarnas utbildningsnivå, 

påverkar emellertid fortfarande i elevens betyg hög grad. Andelen niondeklassare som 
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uppnått kunskapskraven i alla ämnen är ca 20% högre för elever vars föräldrar har 

eftergymnasial utbildning jämfört med elever vars föräldrar har för- eller gymnasial 

utbildning.  

• Däremot tycks betygsskillnaderna minska mellan elever vars föräldrar har varierande 

utbildningsbakgrund. Till skillnad från betygsskillnaderna mellan elever med svensk 

respektive utländsk bakgrund som ökar.  

• Enligt teorin om ”white flight” kan en förklaring till den minskande socioekonomiska 

segregationen relativt den etniska att lägre socioekonomisk status är en ”osynlig” 

minoritet.  

• En potentiell förklaring, till att studien visar på en stabil utveckling av den 

socioekonomiska segregationen under tidsintervallet, är att den stora socioekonomiska 

sorteringen redan skett till följd av de kommunala skolornas anpassning till den nya 

skolmarknaden. 

Avslutningsvis kan studien konstatera att likvärdigheten på Uppsalas skolmarknad minskar. 

Det förefaller vara i samband med en ökande etnisk segregation på skolorna. Därmed verkar 

det sannolikt att den etniska segregationen bidrar starkt till att likvärdigheten sjunker och det är 

eleverna med utländsk bakgrund som är förlorarna i utvecklingen. Vinsterna för eleverna med 

svensk bakgrund och/eller högutbildade föräldrar är marginella. Vilket ytterligare stärker tesen 

om att den ökade etniska segregationen beror på främlingsrädsla snarare än grundade faktiska 

insikter om sjunkande utbildningskvalité.  

Utifrån de resultat denna studie genererat väcks det frågor inför fortsatta studier kring 

skolsegregation i Uppsala kommun. Rekommendationer för framtida studier är bland annat att 

komplettera data för skolsegregationen med data över hur boendesegregationen utvecklats 

under samma tidsperiod. Det vore även intressant att kombinera denna typ av kvantitativ 

undersökning med en kvalitativ metod i form av intervjuer med olika aktörer på skolmarknaden. 

Det hade framförallt varit önskvärt att komplettera studien med intervjuer med föräldrar och 

elever för att förstå med vilka incitament föräldrar gör skolval åt sina barn.  
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