
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi (Studieordningen Utredningssociologi), 15 h.p. 

Vt 2009  

Handledare: Lars Brännström 

 

 

Etnisk komposition i 
gymnasieskolan och 
skolprestationer 

– En flernivåanalys av betyg i Malmö med 

omnejd 

Johan Bondefelt



 

 

Sammanfattning 

Den här uppsatsen undersöker om etnisk komposition i gymnasieskolan påverkar 

skolprestationer. Frågeställningarna i uppsatsen är: Samvarierar kontextuella skillnader i 

skolprestationer med avseende på elevens etniska bakgrund, eller är skolprestationer knutna 

till selektion hos elever? Varierar kontextuell effekt för olika undergrupper såsom flickor 

och pojkar? Teorin utgår från socialt kapital och kontextuella effekter såsom epidemilogisk 

modell, kollektiv socialisation och institutionell modell. Datamaterialet är registerdata från 

Skolverket och metoden som används för analysen är multilevel analys. Resultaten visar att 

det finns en negativ kontextuell effekt att gå en skola med hög etnisk komposition. 

Emellertid visar resultaten en kompositionell effekt främst hos flickor. 
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Inledning 

Skolan i Sverige är ett aktuellt ämne som ofta debatteras i media. Sedan mitten på 1990-talet då den 

nya gymnasieskolan infördes har debatten kring skolan varit ständigt aktuell. Diskussionen har berört 

betygsystemet, på vilket sätt skolan bäst ska utformas för att möta framtida krav på arbetskraften, eller 

hur lärarutbildningen ska se ut för att utbilda kommande kullar av elever. Ett ämne i debatten är ökade 

skillnader i betyg bland elever sedan det nya skolsystemet infördes. En förklaring som lanserats som 

förklaring till skillnader i betyg från Skolverket (2009) är ökad segregation bland elever. 

 Segregation är en uppdelning mellan människor via klass, social, ekonomisk eller etnicitet. Bilden 

av segregation i Sverige – i jämförelse med USA – är en mångfald av etniska minoriteter som bor i 

samma område (Persson, 2008). 

 Skolverket (2009) konstaterar att segregation mellan skolorna ökar, och att det finns ett antal 

faktorer som bidrar till ökad segregation efter att antagningsystemet ändrats. Några av dessa faktorer 

som faller inom ramen för den här uppsatsen är att segregationen i områden och grannskap har ökat 

med 10 % under perioden 1998 - 2004. Meritbaserad antagning bidrar till ökad segregation mellan 

skolor. Skolverket (ibid.) konstaterar att differentiering i skolprestationer mellan skolor har ökat 

mellan 2000 – 2006 med avseende på föräldrars utbildningsbakgrund. Vidare menar Skolverket (2006) 

att skoleffekterna har ökat vilket innebär att skolan har betydelse för elevens skolprestation.  

 Mot bakgrund av rapporterna från Skolverket är det viktigt att studera effekter av den sociala 

sammansättningen i gymnasieskolan. Speciellt eftersom den mesta av forskningen i Sverige är inriktad 

på grundskolan. Få studier har gjorts i Sverige som fokuserar på region eller stadsspecifika områden. 

 Den här uppsatsen undersöker om etnisk segregation i gymnasieskolan i Malmö med omnejd har 

någon inverkan på skolprestationer i gymnasieskolan. Uppsatsen behandlar om skolprestationer kan ha 

sitt ursprung från kontextuella effekter knutna till skolan, eller om skolprestationer är kopplade till 

selektion med avseende på elevens sociala bakgrund.  

 I Sverige har den mesta forskningen om segregation handlat om vilka effekter bostadsområdet eller 

grannskap har på individens möjligheter. Det forskningsområdet ligger nära arbetet i den här 

uppsatsen för Sverige se ( Vogel, 1992; Andersson & Subramanian, 2006; Nordin, 2005; Brännström, 

2006; Andersson et.al, 2007; Andersson, 2008; Bråmå, 2008; Bygren och Szulkin, 2010). Se även hur 

områdeseffekter och grannskapseffekter påverkar individens förmåga att tillgodogöra sig utbildning ur 

ett internationellt perspektiv (Mayer & Jencks, 1989; Jencks & Mayer, 1990; Garner & Raudenbush, 

1991). 
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Malmö  
Malmö har ändrat antagningsystemet till gymnasieskolan enligt en förlaga från Stockholm med 

antagning till gymnasieskolan som är baserat på elevens meritvärde från årskurs 9. Det finns forskning 

som behandlar ökad konkurrens bland elever och den sorteringseffekt som uppstår vid ett meritbaserat 

antagningsystem. Se till exempel ( Hoxby, 2000; Karsten et.al, 2003; Söderström & Uusitalo, 2005; 

Burgess et.al, 2004).  

 Ett till område som angränsar till uppsatsen och framförallt inte är uppsatsens område är hur 

kompositonseffekter bland elever påverkar skolprestationer se ( Harker och Tymms, 2004; 

Opdenakker och Van Damme, 2006; Southworth och Mickelson, 2007; Rangvid, 2007; Opdenakker 

och Van Damme, 2007; Dumay och Dupriez, 2008). 

 Datamaterialet i undersökningen är registerdata från ungdomar som tog studenten 2004 i Malmö 

kommun och de kommuner i Skåne som hade gemensamt antagningsförfarande till gymnasieskolan 

2004. Merparten av eleverna går i skolor som är belägna i Malmö kommun.  

 Malmö är Sveriges tredje största stad. Folkmängden 2004 är 267 171 personer. Kommunen består 

av 10 stadsdelar (se karta i bilaga ) Limhamn – Brunkeflo, Hyllie, Fosie, Oxie, Husie, Kirseberg, 

Centrum, Rosengård, Västra innerstaden, Södra innerstaden. 25 % av befolkningen 2004 i Malmö är 

födda utomlands. De fem största grupperna är Jugoslavien, Irak, Polen, Bosnien- Hercegovina och 

Danmark. 8 % av befolkningen har bägge föräldrarna födda utomlands (Malmö Stadskontor, 2004). 

 Inkomst i Malmö är fördelat så att de som har lägst inkomst bor i Fosie in mot de centrala delarna, 

Innerstaden, Västra innerstaden och Rosengård ut mot Kirseberg. De som har högst inkomst i Malmö 

bor i Västra innerstaden. De centrala delarna av Malmö kommun omgärdas av områden med 

medelinkomst (Persson, 2008:18).  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka empiriskt om gymnasieskolor med hög andel elever med annan 

etnisk bakgrund än etnisk svensk ligger till grund för skillnader i skolprestationer för elever i 

gymnasieskolan. Det vill säga att isolera skolans effekt på skolprestationer. De frågeställningar som 

behandlas i uppsatsen är: 

 

1. Samvarierar kontextuella skillnader i skolprestationer med avseende på elevens etniska 

bakgrund, eller är skolprestationer knutna till selektion hos elever? 

2. Varierar kontextuell effekt för olika undergrupper såsom flickor och pojkar? 

 

Uppsatsen är upplagd på följande sätt. Först kommer en kort del om kontextuella effekter på skolnivå 

kan påverka skolprestationer. Sedan följer av teoridel som behandlar social kapital och teorier kring 

kontextuella effekter. Tidigare forskning tar upp undersökningar kring etnisk komposition, samt 

prestationer i skolan. Vidare följer en del om data och deskriptiv statistik. Därefter kommer metoddel 

och beskrivning av variabler i undersökningen och flernivåanalys. I resultatdelen behandlas etnisk 

komposition på skolnivå påverkar skolprestationer. Slutligen kommer diskussionsdelen med förslag på 

vidare forskning. 
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Teori och tidigare forskning 

Teori  
De teoretiska modeller som behandlar kontextuella effekter grundar sig i social interaktion. Teoriernas 

täckningsområde går ofta omlott och spänner över olika discipliner som sociologi, psykologi och 

ekonomi men är av karaktären som Robert K. Mertons ”Theories of the middle range”. För en 

detaljerad översikt se Brännström, (2006: 15ff).  

 I teoriavsnittet kommer först ett stycke om socialt kapital, sedan följer teorier som specifikt 

behandlar kontextuella effekter efter Jencks och Mayer (1990); epidemiska modeller; kollektiv 

socialisation; institutionella modeller.  

 

Teorin om social kapital 

 
 Socialt kapital (Coleman, 1988) och sociala miljön hemma har betydelse för prestationer i skolan. 

Finns det runt eleven en resursstark och stöttande miljö hemma, eller kommer eleven från en mindre 

fördelaktig bakgrund och en svag miljö hemma. Precis som Szulkin, (2006) är det viktigt att 

kontrollera för elevens bakgrund och sociala kapital. Eftersom distributionen av socialt kapital är 

ojämn, och olika socioekonomiska positioner - samhällsklass - i samhället ger olika tillgång till socialt 

kapital (Lin, 2000). Fördelningen av socialt kapital generar ojämnlikhet i samhället. Dels genom klass 

men även genom homosocialitet; individer med likartade sociala egenskaper tenderar att bo i samma 

områden, och gå i samma skolor. Segregation i skolan löper inte bara längs etnicitet utan skillnader i 

klasstillhörighet. Eftersom segregation påverkar elever kumulativt – i positiv eller negativ riktning – är 

det inte otänkbart att kontexten har betydelse för skolprestationer i gymnasiet.  

 

Epidemiska modellen 

 

Skillnader i betyg beror enligt den epidemiska modellen på skillnader i normer och beteende i skolor. 

Underförstått är att dåligt eller asocialt beteende är smittsamt ungdomar emellan. Kamratinflytande 

betonas i den epidemiska modellen det är där som den största påverkan ligger hur eleven skall förhålla 

sig till skolarbetet. I skolan skapas det normer för vad som anses vara ett beteende som ger hög status. 

Pojkar med inställningen att prestera bra i skolan riskerar att stämplas som nördar. Medan en attityd 
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hos pojkar att strunta i skolan ger högre status. Å andra sidan är det accepterat att flickor presterar bra i 

skolan. Skillnaden i etniskt segregerade skolor skulle kunna vara att där skapas en kultur som är 

negativt inställd till skolprestationer. Egenskaper som hyllas i den kulturen är sådana som samhället i 

övrigt är negativt inställt till. En statusmarkör i den vuxna världen kan vara att begå spektakulära brott. 

Medan det hos ungdomar i skolålder kan vara snatteri, klotter och skadegörelse. Se Coleman, (1988) 

hur kamrater påverkar inställning till skolan; även Szulkin, (2006); Fekjær och Birkelund, (2008) för 

subkulturer i skolan. 

 

 Modellen för kollektiv socialisation  

 
Den andra modellen - kollektiv socialisation bygger på inflytande från vuxna som finns i skolans 

närhet. Teorin menar att normer och attityder förs över från en äldre generation till den yngre genom 

att vuxna förstärker det beteende som har positiva normer och värderingar i samhället. Positiva och 

framgångsrika exempel behöver inte enbart påverka attityden i en positiv riktning. Framgång kan även 

skapa normer som en del individer inte kan nå upp till. Förmågan att inte nå upp till normer kan 

upplevas för individen som ett relativt misslyckande. Det är inte värt att försöka nå framgång eftersom 

någon alltid kommer lyckas bättre. På så sätt skapas alternativa normer och värderingar att det inte är 

värt att försöka eftersom individen alltid kommer att misslyckas. Negativ inställning till skolan förs 

över till ungdomar via vuxna i deras närhet. Ett exempel skulle kunna vara att det inte är värt att satsa 

på skolan eftersom ingen annan i omgivningen når framgång i skolan sett till andra elever utanför den 

egna gruppen och vuxnas inflytande. 

 

Institutionella modellen 

 
Tredje och sista modellen är institutionell. Den bygger på vuxna som har ett formellt inflytande i 

skolan och på ungdomar. Det kan röra sig om skolpersonal, polis, socialtjänst eller andra vuxna med 

en formell roll i skolvärlden. Teorin går ut på att skolor i välbärgade områden tenderar till att locka till 

sig bättre lärare och personal i övrigt. Ungdomar som är på glid i välbärgade områden behandlas bättre 

av polis och socialtjänst jämfört med områden som är socialt utsatta. Bättre lärare och bättre 

behandling av myndigheter innebär att barn och ungdomar presterar bättre i skolan och risken att 

hamna i kriminalitet, samt umgänge i fel kretsar är lägre i skolor i välbärgade områden. Det omvända 

gäller skolor i socialt utsatta och ofta etniskt segregerade områden. Där presterar ungdomar sämre i 

skolan eftersom skolorna inte lyckas rekrytera de bästa lärarna. Eleverna behandlas negativt av 

myndigheter och får en sämre inställning till samhället. Prestationen i skolan blir sämre som ett 

resultat av sämre lärare i skolan och negativ behandling av myndigheter. 
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Resultaten från tidigare forskning går isär  
Det finns tendenser till att forskning om kontextuella effekter i Sverige och i Norden pekar åt olika 

håll. Framförallt går resultaten isär kring prestationer i skolan för elever som är födda utomlands eller 

är födda i Sverige men har utländska föräldrar. Undersökningarna skiljer sig något i design och 

resultaten är därför inte jämförbara rakt av. Trots skillnaderna går det inte enbart att härleda skillnader 

i resultaten på upplägget i undersökningarna. Det finns forskning som visar att dessa elever inte 

påverkas negativt i skolan vare sig i betygen eller i benägenheten att söka vidare till teoretiska studier i 

gymnasiet eller till högre utbildning efter gymnasiet (Dryler, 2001; Fekjær & Birkelund, 2007). Å 

andra sidan visar Szulkin & Jonsson (2004) att betygen i skolor med hög etnisk sammansättning 

påverkas negativt.  

 Dryler (2001) undersöker om etnisk segregering i skolan påverkar resultaten (betyg, övergång till 

teoretisk linje och låga eller ofullständiga betyg) i grundskolan. Dessutom undersöker Dryler om 

etnisk segregering påverkar hur elever väljer sin utbildning till gymnasiet. Intresset i undersökningen 

är de förändringar som ägde rum under 90-talet till exempel kommunaliseringen av skolan, 

etableringen av friskolor, och ökningen av etnisk segregering i storstadsområdena. Resultaten pekar åt 

olika håll i undersökningen. Elever som är födda utomlands i kohorten från 1990/91 finns det resultat 

som visar att betygen påverkas negativt. Emellertid minskar effekten och går mot ett nollsamband i 

den senare i kohorten från 1997. 

 Szulkin och Jonsson (2004) – till skillnad från Drylers (2001) första kohort – visar att den etniska 

sammansättningen i skolan har betydelse för elevers meritvärde. De förra undersöker om etnisk 

segregation i grundskolan påverkar betyget i årskurs 9. Vid sidan av kända faktorer som elevens 

sociala bakgrund, och skolans sociala sammansättning, visar resultaten från Szulkin och Jonsson att 

kontextuell faktor som etnisk sammansättning i skolan har betydelse för betygen. Resultaten hos 

Szulkin och Jonsson visar att det finns en tröskeleffekt – som påverkar betyget negativt – i skolor med 

70 % elever med minst en förälder som inte är född i Sverige.  

 Fekjær och Birkelund (2007) undersöker om etnisk sammansättning i norska gymnasieskolor 

påverkar betyget i gymnasieskolan. De undersöker alla gymnasieprogram som inte är yrkesutbildning i 

Oslo med omnejd. En av farhågorna i undersökningen är att segregerade bostadsområden skapar nya 

subkulturer. Dessa subkulturer skapar hos eleverna en negativ attityd till skolan. I förlängningen 

innebär det en negativ inverkan på ambitionsnivån i skolan, och betygen, samt val av utbildning.  

Fekjær och Birkelund finner svaga samband – som med Dryler (2001) – för att etnisk sammansättning 

i gymnasieskolan påverkar betygen eller benägenheten att söka till ett teoretiskt program. De hittar en 

positiv effekt för elever med annan etnisk bakgrund än norsk och skolprestationer. Till skillnad från 

Szulkin och Jonsson (2004) hittar de inga tröskeleffekter av etnisk sammansättning som påverkar 

betyget negativt. Det resultatet kan bero på att det inte finns skolor i Oslo som har så pass hög andel 

elever med utländsk bakgrund att resultaten slår igenom som i Szulkins och Jonsons undersökning.   
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 Szulkin (2006) undersöker hur etnisk segregering i skolan, och den etniska omgivning påverkar 

betyget i grundskolan med perspektivet hur kamratgruppen påverkar individen. Szulkin antar att 

kamratgruppen har störst inverkan på individen och dennes inställning till skolan och utbildning. 

Kontextuella effekter mäts genom att omgivningen delas upp i två sidor – en kvantitativ och en 

kvalitativ bakgrund. Den första variabeln är andel elever med samma etniska bakgrund som går i 

skolan. Kvalitativa omgivningen delas upp i resursstark respektive resurssvag. Szulkin hittar samband 

mellan betyg och att befinna sig i en resursstark omgivning. Framförallt är det flickor som gynnas av 

att befinna sig i en resursstark omgivning, medan för pojkar finns det inte någon skillnad hur 

omgivningen påverkar betygen. Elever med gynnsam utbildningsbakgrund påverkas negativt av en 

omgivning med svaga resurser. Pojkarna i en resurssvag omgivning påverkas negativt. 

 

 Sammanfattning av teori och tidigare forskning  
 I de nordiska undersökningarna ovan fokuseras främst på teorier om kamratinflytande. Det är 

problematiskt att ta en teori och applicera den i ett annat sammanhang. Kontextuell teoribildning 

kommer från USA och den appliceras sedan på svenska förhållanden. De områden som de flesta av 

undersökningarna i Sverige och Norden finner mest stöd i är epidemiologiska modeller – på vilket sätt 

kamrater kan tänkas influera varandra. 

 Modeller som bygger på kollektiv socialisation – det vill säga att det finns vuxna som inte är 

föräldrar eller vårdnadshavare, och påverkar ungdomar i positiv eller negativ riktning är svårare att 

finna stöd för. Själva tanken att det finns en stark vuxen utanför skolmiljön som kan influera 

ungdomar så starkt att det går att mäta effekten är inte realistisk och väl amerikansk i sin utformning. 

Tanken att en ensam stark person kan påverka omgivningen och världen runtomkring. Framförallt att 

det ska finnas så många vuxna individer så att det blir genomslag i relativt stora datamaterial. 

Dessutom går det att fråga sig hur ofta träffar ungdomar vuxna i jämförelse med hur mycket tid 

ungdomar tillbringar med kamrater i skolan och på fritiden. Självklart att ungdomar har positiva eller 

negativa förebilder såväl vuxna som jämnåriga kamrater. Oftast börjar ungdomar att idrotta eller 

umgås med jämnåriga innan de skaffar sig förebilder. 

 Tanken med den institutionella modellen är att skolor i välbärgade områden kan rekrytera bättre 

lärare motverkas i Sverige genom att skillnader mellan skolor är relativt liten, och det finns omfattande 

regelverk som minimerar skillnader mellan skolor.  

 Den teoretiska tonvikten i den här uppsatsen vilar på den epidemiska modellen med modifieringen 

att beteende hos ungdomar kan vara smittsamt i både positiv och negativ riktning. Eftersom ungdomar 

har större kontakt med sina kamrater i skolan och på fritiden än med föräldrar och andra vuxna i 

omgivningen är det inte orimligt att inflytande med avseende på normer och värderingar har störst 

påverkan från kamratgruppen. Den sociala miljön i skolan blir viktig vad som premieras och ger hög 
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status inom kamratgruppen. Status kan även skilja sig mellan kön och beteende som ger hög status 

bland flickor behöver inte ge hög status bland pojkar och tvärtom. 

 Resultaten från Svenska och Nordiska undersökningar hur etnisk segregering påverkar betygen går 

isär. Dryler, (2001) visar först på en skillnad i hennes första kohort att elever med utländsk bakgrund 

har lägre betyg, medan i den andra kohorten minskar effekterna av utländsk bakgrund på skolnivå till 

en låg på gränsen till försumbar om än signifikant nivå.  

 Szulkin och Jonsson, (2004) menar att etnisk segregering påverkar betyg negativt för elever födda 

utomlands. Å andra sidan visar resultaten från Fekjær och Birkelund, (2008) – de replikerade Szulkin 

och Jonsons undersökning – att det inte finns någon negativ effekt i betyg för elever med utländsk 

bakgrund och att det finns en svag men positiv effekt för elever med annan etnisk bakgrund än etnisk 

norsk. 

 Szulkin (2005) visar på att resursstark omgivning i skolan påverkar elever olika med avseende på 

kön. Flickor gynnas främst av att befinna sig i en resursstark omgivning och missgynnas av att befinna 

sig i en resurssvag miljö. Medan pojkar inte påverkas i lika stor utsträckning av omgivningen i skolan. 

 I den empiriska analysen tar jag hänsyn till ojämlikhet i socialt kapital genom att kontrollera för 

elevers sociala bakgrund eftersom den har inverkan på betygen. Jag kommer även att kontrollera för 

betyget från årskurs 9 eftersom tidigare prestationer i grundskolan spelar en stor roll för betyget i 

gymnasiet. Vidare kommer jag att göra analyser för pojkar och flickor separat eftersom omgivningen 

påverkar skolprestationer olika. 

 

Hypoteser 
 
Mot bakgrund av den epidemiska modellen och teorier om socialt kapital samt tidigare forskning 
genereras följande hypoteser: 
 

1. Gymnasieskolor med hög andel elever med invandrarbakgrund tenderar till att påverka 
skolprestationer i gymnasieskolan i varken positiv eller negativ riktning. 

 
2. Gymnasieskolor med hög andel elever med invandrarbakgrund tenderar till att påverka 

skolprestationer i gymnasieskolan negativt. 
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Skillnaden mellan komposition och kontext  
 
I början av 1990-talet förändrades skolan i Sverige med införandet av friskolesystemet och en ny 

läroplan samt ett nytt betygssystem i grund– och gymnasieskolan. Läsåret 2007/2008 var nio procent 

friskolor och utvecklingen har gått från att komplettera kommunala skolor till att vara en del av 

utbildningssystemet (Skolverket, 2009). I datamaterialet är andelen friskolor ungefär 6 %. En annan 

viktig förändring i gymnasieskolan är att antagningsystemet ändras från närhetsprincipen – eleven går 

i den skola närmast adressen i folkbokföringen – till ett antagningssystem där eleven konkurrerar med 

alla elever baserat på meritvärdet från grundskolan.  

 För att undersöka hur effekter av den sociala miljön påverkar individer är det viktigt att skilja på 

två perspektiv - komposition och kontext. Allra helst när det inte finns en skarp gräns mellan 

komposition och kontext (Brännström, 2006:14).  

 Kompositionseffekter uppstår eftersom elever med samma sociala bakgrund tenderar att gå i 

samma skolor, och vistas i samma sociala miljöer. Sålunda kan aggregerade skillnader i betyg mellan 

skolor förklaras mot bakgrund av bakomliggande selektion hos individen. En skola med många 

föräldrar som har akademisk utbildning, i jämförelse med en annan skola med föräldrar som har en 

mer jämnt fördelad utbildningsbakgrund, kan skillnader i betyg mellan skolorna komma att förklaras 

med avseende på kompositionen hos föräldrarnas utbildning. Detta tar sig utryck hos eleven genom 

bättre individuella egenskaper som högre betyg i tidigare årskurser. 

 Kontextuella effekter menar å andra sidan att skillnader i betyg beror på egenskaper som finns i 

skolan och med hjälp av statistisk analys går det att skilja mellan effekter hos individens sociala 

bakgrund och effekten från skolan. 

 Kritiken mot kontextuella effekter är att det inte går att skilja mellan komposition och kontext. 

Emellertid menar det kontextuella perspektivet att kontextuella egenskaper är essentiella i sin karaktär 

(ibid.).  

Segregation 

 
Rickard Persson, (2008) skriver i sin avhandling att det finns stora skillnader i definition på begreppet 

segregation i Sverige. Den största diskrepansen finns främst mellan hur forskningen definierar 

segregation och hur myndigheter definierar begreppet. Förutom skillnaden mellan forskning och 

myndigheter finns det bland myndigheter en stor skillnad mellan definition och vilka åtgärder som 

genomförs för att bryta segregationen. Segregation i den här uppsatsen mäts som andel av första och 

andra generations immigranter i gymnasieskolan. Med segregation följer likafullt orsaker som 

ojämnlikhet i resurser, utbildning, inkomst och tillgång till offentlig service, samt tillgång till olika 

välfärdsinstitutioner i samhället. 
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Metod 

Datamaterial 
Underlaget till undersökningen är registerdata som är baserat på nationella betygsregistret från 

gymnasieskolan. Datamaterialet är sammanställt av Skolverket och det är en sammanläggning av data 

från olika register hos Statistiska Centralbyrån (SCB). Populationen i stickprovet är N:4929 (flickor: 

2564; pojkar: 2365) fördelat på 104 skolor i regionen Stor-Malmö.  

 

Avgränsningar 

 
I datamaterialet finns ingen information angående byte av skola om eleven flyttar, eller av en annan 

orsak byter skola under läsåret. Det finns ingen information om skolans karaktär ändras under läsårets 

gång. Detta eftersom data är ett tvärsnitt – information ges endast när data samlades in. Vidare är en 

annan begränsning i datamaterialet att det inte går att ta hänsyn till de elever som avslutar skolan under 

läsåret. Cirka 25 % av eleverna som är födda tidigt på 80-talet har inte avslutat sin utbildning före 

tjugo års ålder (Brännström, 2008:467). 

 

Val av metod 

 

För att få en uppfattning om storleken på variationen i skolprestationer som kan attribueras till 

karaktäristik i skolan, och om det är relevant att välja flernivåanalys som analysmetod beräknas först 

Intraclass Correlation Coefficient (ICC). Sedan analyseras datamaterialet med hjälp av ”fixed effect” 

flernivåanalys. För att beräkna ICC regresseras en nollmodell för att kontrollera om effekterna är 

signifikanta. Sedan delas variansen i skolprestationer mellan skolor med den totala effekten (Varians 

Skola/Total Varians). 

 Valet av metoden flernivåanalys faller på att data i undersökningen har en hierarkisk struktur. Eller 

som Almgren (1999:68) skriver ”Den kontextuella analysens huvudkomponenter individen och 

kontexten kan konceptualiseras som nivåer i ett hierarkiskt system”. Den kontextuella analysen är 

specifikt intresserad av att undersöka hur relationerna på makronivå påverkar individer på mikronivå 

och vice versa. Därför är det viktigt att särskilja variabler på olika nivåer (Almgren, 2006:68ff). Det 

innebär att det finns variabler på skol- såväl som elevnivå när det finns en hierarkisk struktur i 

datamaterialet. Vilket innebär att eleverna är grupperade (nested) i olika skolor. Uppsatsen undersöker 

endast relationen mellan variabler på makronivå påverkar mikronivån. 
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 Albright och Minarova (2010) skriver att skolprestationer är en funktion av karaktäristik på 

individnivå och skolnivå. För att använda flernivåanalys så specificeras först en nollmodell där den 

beroende variabeln Y för individen i är grupperad i skolor j som är lika med genomsnittliga utfallet för 

skola j plus feltermen på individnivå enligt figur 1. 

 

 

  

 

 

Det kan finnas effekter som är gemensamma för elever som går i samma skola, och det är nödvändigt 

att definiera en felterm för skola. Det görs genom en separat ekvation för interceptet där γ00 är det 

genomsnittliga utfallet för populationen och u0j är effekten för skola enligt figur 2. Figur 3 visar 

ekvationen för nollmodellen och interceptet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variansen för rij betecknas som σ2 och variansen för u0j som τ00 . ICC erhålls som andel av variationen i 

den beroende variabeln vilken går att tillskriva karaktäristik på skolnivå. ICC räknas ut genom att 

dividera τ00 med den totala variansen. I figur 4 är ρ lika med ICC (ibid). 

 

 

 

 

I datamaterialet finns variabler (x) på individnivå, och variabler (z) på skolnivå. Variabler på skolnivå 

är de som anses ha en kontextuell inverkan på den beroende variabeln. Bägge variablerna påverkar 

elevens skolprestationer (y) se figur 5. 

 Tolkningen av flernivåanalys är densamma som för multipel regressionsanalys. Metoden i den här 

uppsatsen är flernivåanalys med så kallade ”fixed effects”. Det innebär att de effekterna på skolnivå är 

slumpmässiga, och effekter på elevnivå är fasta och uppträder inte slumpmässigt. Sambandet uttrycks 

linjärt (Snijders & Bosker, 1999: 39ff) enligt figur 5. 

 

Yij = β0j + rij 

β0j = γ00 + u0j 

ρ = τ00 / τ00 + σ2 

Figur 1 Ekvationen för nollmodell i flernivåanalys 

Figur 2 Ekvationen för interceptet i flernivåanalys 

Figur 3 Sammanlagd ekvation för nollmodellen och interceptet 

Υij= γ00 + u0j + rij 

Figur 4 Ekvation för andel av variationen i den beroende variabeln vilken går att tillskriva karaktäristik på 

skolnivå 
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Där är j index för skola (j = 1, …,N) och i är index för individer ( i = 1, …, nj). Precis som vid multipel 

regressionsanalys är Yij beroende variabel och xij oberoende variabel på individnivå. På skolnivå är 

zj oberoende variabel. Slutligen är Rij residualtermen för både individ och skolnivå. 

 

Tillvägagångssätt 

 

Analyserna är gjorda i statistikprogrammet SPSS version 18 för Mac och Windows. I resultatet 

presenteras först Intraclass correlation coefficient och sedan 9 modeller som behandlar om 

kontextuella effekter i skolan påverkar skolprestationer. 

 

Variabelbeskrivning 
 

Beroende variabel 

 
I uppsatsen används genomsnittligt meritvärde från gymnasieskolan som den beroende variabeln. 

Uppgifterna är registerdata från nationella betygsregistret.  

Yij = β0  + β1xij + β2zj + Rij 

 
Figur 5 Ekvationen för flernivåanalys 
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Kontextuell variabel 

 
För att undersöka om etnisk segregation har någon påverkan på avgångsbetyget i gymnasieskolan 

konstrueras ett antal kontextuella variabler. I SPSS anges vilken variabel som de kontextuella 

variablerna skall aggregeras kring; i den här uppsatsen är det skolor som har en kontextuell inverkan 

på skolprestationer och variabler aggregeras kring skolor. Sedan centreras variabeln för att underlätta 

tolkningen av koefficienterna genom att multiplicera variabeln med 100. 

 Variabeln1 som konstrueras för att mäta kontextuella effekter är addering av variablerna Etnicitet 

1:a och 2:a generationen till en och samma variabel. Variabeln på skolnivå är logaritmerad i analysen 

för att kontrollera för icke-linjära samband. I tabell 3.2 presenteras variabeln i otransformerad form. 

 

Tabell 3.2 Deskriptiv statistik över kontextuella variabler (standaravvikelser inom parentes) 
     
          
Variabler Beskrivning N Medelvärde / Proportion Variationsområde 
     
     
Skolor med hög andel  1:a och 2:a  978 19,84 (1,84) 0-1 
1:a och 2:a Generation Generation adderad    
 Immigranter     

     
          

 

                                                        
1 Jag har prövat att aggregera 1:a och 2:a generation immigranter var för sig. Emellertid blir stickproven 

för små för att utföra en flernivåreggression. 
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Oberoende variabler 

 
När kontextuella effekter studeras behövs ett antal kontrollvariabler, dels för att minska effekten av 

selektivitet, och dels för att stärka den kausala kopplingen mellan skolans karaktäristik – det vill säga 

om kontexten påverkar skolprestationer – och elevers skolprestationer i gymnasieskolan. 

Kontrollvariablerna finns redovisade i tabell 3.2. 

 De variabler som kontrollerar för individuella egenskaper är Kön, och tidigare kompositionella 

effekter i elevens bakgrund kontrolleras för med meritvärdet från årskurs 9. Variabeln delas in i tre 

dummyvariabler Höga betyg, Medelhöga betyg och Låga betyg. För att utesluta positiva effekter av att 

gå i en friskola kontrolleras även för detta i modellen. I undersökningen ingår variabler som 

kontrollerar för elevens sociala bakgrund. Dessa variabler är Antalet syskon som finns registrerade på 

elevens vårdnadshavare (allt som oftast elevens förälder), Elevens mor är högutbildad vilket innebär 1 

om moder har 3 - årig universitetsutbildning eller högre. De två sista variablerna A-kassa och 

Försörjningsstöd kontrollerar för ekonomiskt utsatta förhållanden i elevens sociala bakgrund. 
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Tabell 3.2 Deskriptiv statistik över beroendevariabel och kontrollvariabler (standaravvikelser inom 
parentes) 
     
          
Variabler Beskrivning N Medelvärde / Proportion Variationsområde 
     
          
     
Meritvärde Genomsnittligt  4929 14,13 (3,12) 0 – 20 
gymnasieskola meritvärde från    
 gymnasieskolan    
     
          
Kön Flicka 4929 0,52 (0,50) 0 – 1 
     
     
Syskon Antal syskon 4929 2,14 (1,01) 1 – 7 
     
Mor hög utbildning Moder är utbildad på 4929 0,24 (0,42) 0 – 1 
 universitetet    
     
A-kassa Minst en förälder 4929 0,14 (0,35) 0 – 1 
 får ersättning     
 från A-kassa    
     
Försörjningsstöd Minst en förälder 4929 0,06 (0,25) 0 – 1 
 får ekonomiskt     
 bistånd från    
 socialtjänsten    
     
Högt meritvärde Högt meritvärde  4929 0,33 (0,47) 0 – 1 
 åk 9    
     
Medelhögt Medelhögt meritvärde  0,34 (0,47) 0 – 1 
meritvärde åk 9    
     
Lågt meritvärde Lågt meritvärde  0,32 (0,47) 0 – 1 
 åk 9    
     
Friskola Eleven går i friskola 4929 306 (0,24) 0 – 1 
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Resultat 

Redovisning av resultat inleds med en tabell med Intraclass Correlation Coefficient ICC. Den visar 

proportionen av den totala variansen som går att härleda till skolan. Därefter följer flernivåanalyser för 

alla elever och analyser uppdelat på kön. 

 
Tabell 4.1  ICC i procent för alla elever, flickor, pojkar och invandrare 

     
ICC för alla och undergrupper Alla Flickor Pojkar Invandrare 

     
ICC 23,90** 22,83** 23,41** 18,10** 

     
Nivå Elever Varians 7,99 8,03 7,56 8,76 

     
Nivå Skola Varians 2,51 2,38 2,31 1,93 

     
Total Varians 10,49 10,41 9,87 10,69 

     
N 4929 2564 2365 978 

** = Signifikant 1 %     

 
I tabell 4.1 framgår det att 23,90 % av variationen i skolprestationer för samtliga elever kan härledas 

till skolan. Vilket motiverar att använda flernivåanalys som metod och att det finns kontextuella 

skillnader. Vid jämförelse av kön finns inga könsspecifika skillnader i variationen i skolprestationer på 

skolnivå. För invandrare är variationen i skolprestationer på skolnivå 18,1 %. 
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Tabell 4.2 Flernivåanalys på skol– och elevnivå för alla elever med avseende på 
skolprestationer i gymnasiet 
        
    
 Modell 1 Alla Modell 2 Alla Modell 3 Alla 
        
    
Skolnivå    
    
1:a generation och 2:a gen    
adderad och logaritmerad -0,27** -0,20** -0,16** 

    
    

Elevnivå    
Högt meritvärde åk 9 - 5,00** 4,70zz 
Medelhögt meritvärde åk 9 - 2,24** 2,07zz 
Lågt meritvärde åk 9 - Ref.zz Ref.zz 
Flicka -  z0,30** 
Antal syskon -  - 0,08** 
Ej behörig till gymnasiet -  - 0,85** 
Mor högutbildad -  z0,60** 
Ensamstående förälder -  - 0,18** 
Arbetslöshet minst en förälder -  - 0,19*z 
Förekomst av försörjningstöd  -  - 0,21zz 
Friskola -  z0,43*z 
Intercept 14,02** 11,92** z11,95** 
    
    
Varians nivå 2 Skola 2,47 0,64 0,42 
    
Varians nivå 1 Elev 7,76 4,87 4,65 
    
Delta varians mellan skolor    
relativt modell 1 i procent - 83,64 87,67 
    
    

N 4929 4929 4929 
    
        

** Signifikant 1 % * Signifikant 5 %  

Modell 1 visar att det finns en kontextuell effekt på skolnivå som innebär att skolor med hög 
andel invandrare påverkar skolprestationer negativt. Effekten på skolprestationer är liten 
eftersom storleken på koefficienten är -0.27 poäng. I modell 2 minskar den kontextuella 
effekten något när variabler som ska kontrollera för selektion introduceras i modellen. Modell 2 
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visar att effekten av selektion är stark och tidigare prestationer i grundskolan har en stark 
påverkan senare i gymnasieskolan. I modell 32 minskar den kontextuella effekten något när den 
fulla modellen introduceras. Men tendensen kvarstår att skolprestationer för elever som går i 
skolor med hög andel invandrare tenderar att påverkas negativt. 

                                                        
2 Jag har prövat att dela upp den kontextuella variabeln i deciler för att testa om det finns någon tröskeleffekt enligt Szulkin och Jonsson 

(2004). Emellertid blir de nya variablerna inte signifikanta vilket troligen beror på att stickproven blir för små.  
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Tabell 4.3 Flernivåanalys på skol– och elevnivå för flickor med avseende på 
skolprestationer i gymnasiet  

    
        
    
 Modell 4 Flickor Modell 5 Flickor Modell 6 Flickor 
        
    
Skolnivå    
    
1:a generation och 2:a gen    
adderad och logaritmerad -0,26** -0,21** -0,16** 

    
    

    
Elevnivå    
    
Högt meritvärde åk 9 - 4,96** 4,66** 
Medelhögt meritvärde åk 9 - 2,18** 2,0**x 
Lågt meritvärde åk 9 - Ref. Ref. 
Antal syskon - - x-0,14**x 
Ej behörig till gymnasiet - - x- 1,02**x 
Mor högutbildad - - x0,77** 
Ensamstående förälder - - - 0,18xz 
Arbetslöshet minst en förälder - - - 0,21xx 
Förekomst av försörjningstöd  - - - 0,41*x 
Friskola - - 0,56* 
Intercept 14,48** 12,10** 12,41** 
    
    

    
Varians nivå 2 Skola 2,30 0,44 0,29 
    
Varians nivå 1 Elev 7,82 4,77 4,61 
    
 Δvarians mellan skolor     
relativt modell 4 i procent - 80,94 87,36 
    
    

N 2564 2564 2564 
    
        
** Signifikant 1 % * Signifikant 5 %  
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Tabell 4.3 visar att flickor följer samma tendens som i tabell 4.2. Den kontextuella effekten 
sjunker något från modell 4 till den fulla modellen introduceras i modell 6. I modell 6 tenderar 
flickor att drabbas negativt i jämförelse med pojkar med avseende på antal syskon och 
förekomst av socialbidrag i hemmet samt att avsluta grundskolan med ett meritvärde som inte är 
behörigt. Å andra sidan har flickor högre betyg än pojkarna och påverkas mer positivt genom att 
ha en mor som har hög utbildning. 

 

Tabell 4.4 Flernivåanalys på skol– och elevnivå för pojkar med avseende på 
skolprestationer i gymnasiet  
    
        
 Modell 7 Pojkar Modell 8 Pojkar Modell 9 Pojkar 
        
    
Skolnivå    
    
1:a generation och 2:a gen    
adderad och logaritmerad -0,29** -0,19** -0,17** 

    
Elevnivå    
    
Högt meritvärde åk 9 - 4,98** 4,79** 
Medelhögt meritvärde åk 9 - 2,29** 2,17*x 
Lågt meritvärde åk 9 - Refxx Refxx 
Antal syskon -  - 0,02xx 
Ej behörig till gymnasiet -  - 0,75** 
Mor högutbildad -  x0,44** 
Ensamstående förälder -  - 0,16xx 
Arbetslöshet minst en förälder -  - 0,15xx 
Förekomst av försörjningstöd  -  0,02x 
Friskola -  0,25x 
Intercept 13,56** 11,69** 11,76** 
    
    
Varians nivå 2  Skolor 2,26 0,32 0,31 
    
Varians nivå 1 Elever 7,32 4,58 4,53 
    
Δvarians mellan skolor    
relativt modell 7 i procent - 85,92 86,17 
    
N 2365 2365 2365 
    
        
** Signifikant 1 % * Signifikant 5 %  
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Pojkars skolprestationer i tabell 4.4 på skolnivå följer tendensen som är tidigare redovisad att 
hög andel invandrare på en skola tenderar att påverka skolprestationer negativt. Modell 8 visar 
att selektion från åk 9 följer samma mönster som för flickor. Modell 9 visar att pojkar inte 
påverkas av att ha flera syskon i samma utsträckning som för flickor. Och att försörjningsstöd 
inte påverkar skolprestationer i jämförelse med flickor. 
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Diskussion 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka empiriskt om skolor i regionen Stor-Malmö med hög andel 

elever med annan etnisk bakgrund än etnisk svensk ligger till grund för skillnader i skolprestationer 

för elever i gymnasieskolan. Med syftet i åtanke har en flernivåanalys genomförts för att pröva två 

hypoteser. Hypoteser som ställdes upp är som följer: 

 

1. Gymnasieskolor med hög andel elever med invandrarbakgrund tenderar till att påverka 

skolprestationer i gymnasieskolan i varken positiv eller negativ riktning. 

 

2. Gymnasieskolor med hög andel elever med invandrarbakgrund tenderar till att påverka 

skolprestationer i gymnasieskolan negativt. 

 

 

Resultaten visar att det finns en negativ effekt i skolor med hög andel invandrarelever. 

Effekten är signifikant i alla modeller och oberoende av kön. Eftersom effekten är negativ förkastas 

hypotes 1. 

 Resultatet för hypotes 2 visar att oavsett kön påverkas eleven negativt av att gå i en skola med hög 

andel invandrare. Emellertid visar meritvärdet från årskurs 9 på en stark effekt av selektion hos elever 

med medelhögt och högt meritvärde. Detta tilltrots visar resultaten att det finns en kontextuell effekt i 

gymnasieskolan. Därför antas hypotes 2.  

 Resultatet visar att oavsett kön finns det en kontextuell effekt i skolor med hög andel invandrare 

som påverkar skolprestationer negativt. Likväl finns det en stark kompositionell effekt i form av 

meritvärde från årskurs 9. Styrkan på den effekten är svår att kontrollera för med tanke på 

datamaterialet i uppsatsen.  

 Dessutom finns det skäl att misstänka att effekten av komposition späs på i samband med 

meritbaserad antagning till gymnasieskolan och att friskolorna har fått ökad betydelse i det svenska 

utbildningsväsendet. Den sociala bakgrunden spelar allt större roll för skolprestationer och vikten av 

att ha rätt föräldrar som kan välja rätt utbildning tenderar att bli allt viktigare i samband med det fria 

skolvalet. 
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Resultaten går i linje med Dryler (2001) eftersom effekten är liten men ändå är signifikant när 

modellerna kontrollerar för kompositionseffekter. Bakom Drylers undersökning så ligger 

kommunaliseringen av skolan och etableringen av friskolor och ökad segregering i storstadsområdena. 

De förutsättningarna är fortfarande aktuella i uppsatsen och framförallt har tillväxten av friskolor och 

segregationen ökat. En omständighet som skiljer den här uppsatsen från Dryler är att 

antagningssystemet till gymnasieskolan har ändrats till meritbaserad antagning. Trots detta ligger 

resultaten i linje med Drylers andra kohort att en kontextuell effekt finns men effekt av komposition är 

stark. Resultaten går mot Fekjær & Birkelunds undersökning (2007) att etnisk komposition i 

gymnasieskolan påverkar skolprestationer positivt.  

 Den kontextuella variabeln i undersökningen är logaritmerad och resultatet går även resultaten i 

linje med Szulkin och Jonsson 2004 att det tenderar att finnas en negativ kumulativ effekt efter ett 

tröskelvärde nås. Emellertid är stickproven troligen för små i uppsatsen för att visa på tröskeleffekt. 

 Beträffande skillnader i kön finner uppsatsen att flickornas skolprestationer mer benägna att 

påverkas av fattigdom i hemmet, antal syskon och att inte vara behörig till gymnasiet. Det är svårt att 

dra några slutsatser kring detta mer än att flickor får troligen ta mer ansvar i hem och syskon än vad 

pojkar. Därmed drabbas skolarbetet för flickor negativt och i förlängningen skolprestationer. Att 

flickor påverkas mer av kompositionella effekter i jämförelse med pojkar får stöd av Szulkin (2006) 

som förvisso undersöker hur svag och stark omgivning i skolan påverkar skolprestationer men 

resultaten i undersökningen är så pass robusta att de pekar i samma riktning. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Ett sätt att gå vidare och utveckla resultaten från uppsatsen är undersöka friskolornas påverkan på 

skolprestationer. Ett annat spår skulle kunna vara på vilket sätt familjekaraktäristik påverkar 

skolprestationer hos flickor och pojkar samt att jämföra om skolprestationer skiljer sig för elever med 

utomnordisk bakgrund. Ett tredje och sista spår skulle kunna vara att hitta framgångsfaktorer i 

skolprestationer hos elever med invandrarbakgrund och svensk bakgrund. 
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