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FÖRORD

Den här boken är resultatet av ett stort forskningsprogram som ve
lat utveckla den analytiska sociologins teoretiska och metodologiska
grundvalar, och förbättra kunskapsläget gällande segregationsproces
ser i dagens Sverige. Jag vill framföra ett stort tack till Riksbankens
Jubileumsfond (RJ) som beviljade oss ett mycket generöst anslag.
Detta gjorde det möjligt för oss att bygga upp en excellent forsknings
miljö, först vid Institutet för framtidsstudier och sedan vid Institutet
för analytisk sociologi, Linköpings universitet.
Flera forskare inom forskningsprogrammet har intresserat sig för
självförstärkande processer där framgångar leder till ytterligare fram
gångar, och anslaget från RJ illustrerar med all önskvärd tydlighet
betydelsen av den här typen av processer. Medlen från RJ ledde till
ytterligare anslag från andra forskningsfinansiärer och spelade en av
görande roll i den process som ledde fram till bildandet av Institutet
för analytisk sociologi i Norrköping.
Jag vill också uttrycka min stora tacksamhet till alla de forskare
som medverkat i programmet, betydligt fler än de som kunde inklu
deras i denna bok. Ett särskilt tack går till Gunn Birkelund (Univer
sitetet i Oslo), Robert Mare (University of California, Los Angeles),
David Sumpter (Uppsala universitet) och Petri Ylikoski (Helsingfors
universitet) som spelat en avgörande roll för forskningsprogrammets
utveckling. Ett stort tack går även till de medarbetare vid Linköpings
universitet och vid Institutet för framtidsstudier som gjorde att alla
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administrativa bekymmer lyste med sin frånvaro och gjorde det möj
ligt för forskarna att uteslutande ägna sig åt sin forskning.
Avslutningsvis vill jag även tacka Thomas Andersson, Jenny
Björkman och Catherine Grimlund-Träff för deras professionella re
digeringsarbete.
Peter Hedström
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1. INLEDNING1

Som en bakgrund till de analyser som presenteras i senare kapitel ges
här en mycket översiktlig bild av hur befolkningens sammansättning
och segregationen av det svenska samhället förändrats under de se
naste årtiondena.2
Figur 1.1 visar hur befolkningens etniska sammansättning föränd
rats sedan 1990, dels för landet som helhet, dels för Stockholms län.3
År 1990 var Sverige ett etniskt betydligt mer homogent samhälle än
det är i dagsläget: 94 procent av befolkningen hade då en svensk eller
västerländsk bakgrund. Drygt 20 år senare hade den andelen sjunkit
till 84 procent. Trenden var densamma i Stockholms län men mer
markant. År 1990 hade 90 procent av Stockholms läns befolkning
en svensk eller västerländsk bakgrund, 2012 hade den procentsatsen
sjunkit till 76. De grupper vars andel av befolkningen ökade särskilt
markant under den mellanliggande tidsperioden har sin bakgrund i
Mellanöstern, Afrika och Östeuropa.

1. Författare till kapitlet är Peter Hedström. Selcan Mutgan har produce
rat de figurer som används i kapitlet.
2. Samtliga analyser baseras på registerdata för perioden 1990–2012.
3. Begreppet ”etnisk” används här för att underlätta den skriftliga fram
ställningen, men det är viktigt att betona att grupperna i figur 1.1 inte är et
niskt homogena eftersom grupperingen är baserad på personernas egna och
deras föräldrars och förföräldrars födelseländer. Se Jarvis, Kawalerowicz & Val
dez (2017).
[9]
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Figur 1.1. Förändringar i den svenska befolkningens etniska sammansättning under perioden
1990–20124

Dessa förändringar i befolkningens sammansättning har även påver
kat skolornas
etniska sammansättning. Eftersom åldersfördelningen
Sweden
såväl som födelsetalen varierar mellan de olika etniska grupperna är
dock skolpopulationens etniska sammansättning inte en ren spegel
bild av befolkningens sammansättning. Figur 1.2 visar hur den etnis
ka sammansättningen av eleverna i årskurs 9, baserad på deras för
äldrars födelseländer, har förändrats under perioden 1990 till 2012, i
landet som helhet och i Stockholms län.

4. Notera att de vertikala axlarna i flertalet figurer har beskurits för att
tydliggöra de förändringar som skett.
[10]
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Figur 1.2. Förändringar i den etniska sammansättningen av elever i årskurs 9 under perioden
1990–2012

Återigen påminner förändringsmönstren i landet som helhet om dem
man finner i Stockholms län, men förändringarna är mer markanta i
Sweden
Stockholm. En jämförelse av figur 1.1 och 1.2 visar också att skolpo
pulationen har förändrats mer än befolkningen som helhet. År 1990
hade 96 procent av eleverna i årskurs 9 en svensk eller västerländsk
bakgrund. 2012 hade den procentsatsen sjunkit till 84 procent. I
Stockholms län sjönk den från 92 till 76 procent. De grupper som
växt snabbast var de från Mellanöstern och Afrika. År 1990 hade un
gefär 1 procent av niondeklassarna i Stockholms län sådan bakgrund
medan drygt 10 procent hade det 2012. I Sverige som helhet ökade
det från 0,5 till 6,5 procent.
Sverige har således blivit ett etniskt mer diversifierat samhälle.
Skillnaderna inom landet är dock betydande. Som framgår av figur
1.3 är det framför allt storstäderna som har blivit mer etniskt he
terogena, men även inom storstäderna är skillnaderna stora. I vissa
[11]
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grannskap bor många med en icke-västerländsk bakgrund och i andra
knappast några. Annorlunda uttryckt: Sverige som helhet såväl som
Stockholms län uppvisar en betydande etnisk segregation.

Figur 1.3. Spatiala variationer i befolkningens etniska sammansättning år 2012

För att kunna beskriva hur segregationen förändras över tid och hur
den varierar från en plats till en annan är det väsentligt att kunna
mäta segregationens omfattning. Forskare har av den anledningen
utvecklat ett flertal så kallade segregationsindex som mäter olika
aspekter av segregationsmönstren (t.ex. Massey & Denton 1988 och
Reardon & Firebaugh 2002). Det är emellertid svårt att reducera en
komplex verklighet till ett enstaka indexvärde, vilket i sin tur gör det
svårt att intuitivt förstå vad olika segregationsmått betyder.
För att få en överblick över hur segregationen i Stockholms län har
[12]

1. Inledning

förändrats sedan 1990 använder vi därför ett så kallat exponerings
index som är transparent och enkelt att tolka.5 Detta mäter i vilken
utsträckning som någon med svensk bakgrund i sitt bostadsområde
eller i sin skola kan förväntas stöta på personer med en icke-väster
ländsk bakgrund.6 När det gäller boendemönstren är indexet definie
rat på följande sätt:

Den första termen anger hur sannolikt det är att en slumpmässigt
vald person i grannskapet har en icke-västerländsk bakgrund. Indexet
It är en viktad summa av dessa sannolikheter där, som framgår av
den andra termen i ekvationen, större grannskap ges större vikt. Vi
beräknar ett sådant indexvärde per år. På motsvarande sätt beräknar
vi ett exponeringsindex för elever i årskurs 9.
Den svarta kurvan i figur 1.4 visar hur detta index förändrats över
tid i Stockholms län. Det visar tydligt den förändring som skett. San
nolikheten att en person med svensk bakgrund hade en granne med
en icke-västerländsk bakgrund ökade från 0,08 år 1990 till 0,18 år
2012. Förändringen beror dels på att befolkningens sammansättning
ändrats, dels på den etniska segregationens omfattning. Den röda
kurvan visar hur indexet skulle ha utvecklats om det inte fanns nå
gon etnisk segregation, det vill säga om andelen med en icke-väster
ländsk bakgrund var densamma i samtliga bostadsområden. Om så
varit fallet skulle personer med en svensk bakgrund ha exponerats för
betydligt fler personer med en icke-västerländsk bakgrund än vad de
faktiskt gjorde.
5. Vårt exponeringsmått påminner om och har inspirerats av ett tidigare
arbete av Nordström-Skans och Åslund (2010).
6. ”Bostadsområde” definieras här som ett s.k. SAMS-område, en ”gran
ne” som en annan person som bor i samma bostadsområde, och ”icke-väs
terländsk bakgrund” som en bakgrund i Asien, Sydamerika, Centralamerika,
Afrika eller Mellanöstern.
[13]
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Figur 1.4. Förändringar i sannolikheten att en person med svensk bakgrund har en granne med
icke-västerländsk bakgrund, 1990–2012

Gapet mellan den röda och den svarta kurvan visar hur omfattande
segregationen är. Om ingen segregation hade förelegat skulle de två
kurvorna vara identiska. Ju större gapet är, desto mer omfattande
är segregationen. Som framgår av figur 1.4 var Stockholms bostads
marknad segregerad under hela den här tidsperioden och segregatio
nen ökade gradvis över tid, eftersom gapet är större vid periodens slut
än vid dess början.
I figur 1.5 syns hur segregationen förändrats i relation till mer
finfördelade etniska grupper. Det kan ge en inblick i vad förändring
arna beror på. Liksom tidigare mäter vi i vilken utsträckning som en
person med svensk bakgrund kan förväntas ha en granne med en viss
etnisk bakgrund. Kurvorna visar kvoten mellan det faktiska expo
neringsindexet och det indexvärde som skulle ha observerats om det
inte förelegat någon segregation. Uttryckt på samma sätt som i figur
1.4, så visar kurvorna i figur 1.5 hur stort gapet var mellan de röda
[14]
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och svarta kurvorna vid olika tidpunkter och för olika etniska grup
per. Gapet mellan kurvorna mäts här som det faktiskt observerade
indexvärdet dividerat med det indexvärde som skulle ha observerats
om ingen segregation hade förelegat. Detta innebär att högre värden
på den vertikala axeln indikerar högre segregation.

Avvikelse från slumpmässig fördelning
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Figur 1.5. Boendesegregationens omfattning i Stockholms län, 1990–2012

Den svarta heldragna kurvan i figur 1.5 är kvoten mellan den röda
och den svarta kurvan i figur 1.4. Kvoten ökar över tid, vilket tyder
på ökad segregation. En jämförelse med resultaten för de mer finför
delade grupperna tyder dock på att det inom den icke-västerländska
gruppen finns en betydande heterogenitet. De största förändringarna
är relaterade till grupperna med bakgrund i Afrika och Mellanöstern.
Dessa grupper var mer segregerade redan vid periodens början – per
soner med en svensk bakgrund hade redan då betydligt färre grannar
med en bakgrund i Afrika eller Mellanöstern än vad man skulle ha
förväntat sig om de hade varit jämnt fördelade över bostadsområde
[15]
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na – och över tid har dessa grupper blivit ännu mer segregerade. De
skiljer sig därigenom från gruppen från Centralasien, Iran och Tur
kiet som också är påtagligt segregerad, men där segregationstrenden
snarare är svagt avtagande över tid.
I figur 1.6 och 1.7 visas motsvarande utveckling för niondeklas
sarna i Stockholms län. Som man kunde förvänta sig med tanke på
att flertalet niondeklassare går i skolor nära hemmet är resultaten
lika dem för boendemönstren. Även skolsegregationen har ökat över
tid. Liksom med boendesegregationen beror förändringarna framför
allt på att elever med en bakgrund i Afrika och Mellanöstern är så
segregerade.
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Figur 1.6. Förändringar i sannolikheten att en niondeklassare med svensk bakgrund hade en
skolkamrat med icke-västerländsk bakgrund, Stockholms län 1990–2012
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Figur 1.7. Segregationens omfattning i årskurs 9, Stockholms län 1990–2012

SVERIGE MER HETEROGENT – OCH SEGREGERAT

Det är uppenbart att Sverige har blivit mindre etniskt homogent,
och att detta särskilt är fallet med storstadsregionerna. När det gäller
segregationens förändring är det svårare att göra något kategoriskt
uttalande eftersom segregation är ett så mångfasetterat fenomen. De
resultat som presenterats här måste ändå tolkas som att såväl boen
de- som skolsegregationen ökat över tid. Särskilt de nya stora invand
rargrupperna från Mellanöstern och Afrika är segregerade både vad
gäller var de bor och var de går i skolan. I resterande kapitel kommer
vi att gräva djupare i dessa mönster för att bättre förstå de orsaker
som ligger bakom och de konsekvenser detta kan ha fått.

[17]

2. ANALYTISK SOCIOLOGI
OCH STUDIET AV
SEGREGATIONSPROCESSER7

Som tidigare nämnts har det här forskningsprogrammet haft två
övergripande målsättningar. Å ena sidan har det sökt utveckla den
analytiska sociologins teoretiska och metodologiska grundvalar, å
andra har det sökt förbättra vår kunskap om segregationsprocesser i
dagens Sverige. I detta kapitel ligger fokus på de teoretiska och me
todologiska grundvalarna.
VAD HANDLAR ANALYTISK SOCIOLOGI EGENTLIGEN OM?

Under de senaste 15 åren har den analytiska sociologin fått en allt
viktigare ställning. Traditionen växte fram som en reaktion mot den
starkt empiristiska och beskrivande typ av sociologi som dominerat
bland kvantitativt inriktade forskare (Hedström 2005). I den kvanti
tativa forskningen hade beskrivningar av samband mellan variabler i
stor utsträckning kommit att ersätta empiriska analyser som fokuse
rar på de inblandade aktörerna, deras relationer till varandra och de
sociala processer i vilka de, i interaktion med varandra, genererade de
kollektiva utfall som skulle förklaras (Abbott 1992).
Den analytiska sociologin är huvudsakligen inriktad på att förkla
ra makro- eller kollektiva utfall. För att kunna förklara sådana utfall
krävs emellertid att man med precision anger de mikromekanismer
som genererat utfallet i fråga. Eftersom ”makro” och ”mikro” har
7. Kapitlet är författat av Peter Hedström.
[18]
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definierats på så många olika sätt i litteraturen är det väsentligt att
klargöra hur dessa termer används. Med ett makroutfall avses här en
egenskap som beskriver ett socialt system eller en grupp av indivi
der, men som inte är definierad för de enskilda individer eller andra
mikroenheter som är del av det sociala systemet. Viktiga exempel
på sådana egenskaper är segregationsmönster, inkomstojämlikheter
och nätverksstrukturer. En individ kan ha en viss etnisk bakgrund
och kan bo på en viss plats, men en enskild individ kan inte vara
etniskt segregerad. En sådan egenskap kan bara ett socialt system el
ler en grupp av individer ha. På samma sätt kan en individ ha en viss
inkomst och vissa typer av relationer till andra individer, men hur
ojämlikt fördelade inkomsterna är eller hur strukturen ser ut på de
sociala nätverk som formas av individernas relationer till varandra,
är endast definierade för det sociala system som individerna är del av.
Grundvalarna för den analytiska sociologin står inte att finna i
den konkreta typ av objekt som studeras, de metoder som används
eller i någon gemensam idéhistorisk tradition. Den analytiska socio
login definieras i stället utifrån vissa idéer om vad som karaktäriserar
god samhällsvetenskaplig forskning. Det kanske mest grundläggande
kravet som ställs på teorier och förklaringar är att de måste vara tyd
liga och precisa. Jon Elster (2007:455) har uttryckt detta på följande
sätt: ”What one might call the ’analytical turn’ in social science […]
rest […] on a near-obsessive concern with clarity and explicitness.”
Syftet med en teori ska således alltid vara att förklara företeelser
och göra det komplexa och till synes obegripliga klart och förståeligt.
Om teorin eller förklaringen i sig inte är tydlig och exakt kan detta
mål inte uppnås.
Utöver detta krav på tydlighet och precision kan den analytiska
sociologins kärna sammanfattas under tre rubriker:
1. Fokus ligger på förklaringar och inte på beskrivningar eller ty
pologiseringar.

[19]
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2. Fokus ligger på att explicitgöra eller modellera de sociala processer som genererar de makroutfall som ska förklaras.
3. Den förklarande ansatsen är realistisk i en vetenskapsteoretisk
mening så till vida att ambitionen är att förklara utfall på ett
empiriskt korrekt sätt.
FOKUS PÅ FÖRKLARINGAR

Inom den kvantitativa samhällsvetenskapen är föreställningen om
vad som utgör en acceptabel förklaring nära knuten till idén om or
sakssamband, och en tillfredsställande förklaring anses ofta föreligga
när man identifierat tidigare händelser (eller variabler) som systema
tiskt påverkar sannolikheten för den händelse som ska förklaras. Den
analytiska sociologin ställer emellertid högre, och delvis annorlunda,
krav än detta för att en förklaring ska anses acceptabel. Enligt den
analytiska sociologin räcker det inte med att hänvisa till systematiska
samband mellan händelser eller variabler, utan man måste även spe
cificera de mekanismer genom vilka en eller flera händelser genererar
det utfall som ska förklaras.
Det finns en omfattande filosofisk och samhällsvetenskaplig litte
ratur om mekanismer och mekanismbaserade förklaringar (se Hed
ström & Ylikoski 2010 för en översikt). Glennans och Illaris generella
och minimala definition beskriver väl den grundläggande idén:
a mechanism for a phenomenon consists of entities (or parts) who
se activities and interactions are organized as to be responsible for
the phenomena […] and we explain a phenomenon by referring to
the mechanism responsible for its production. (2018:2)

Inom den analytiska sociologin är således de fenomen som förkla
ras vanligen kollektiva makroutfall, de ”enheter” som förklaringarna
normalt hänvisar till är individer och de ”aktiviteter” som förklaring
arna refererar till är vanligtvis dessa individers handlingar.
[20]
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Den typ av förklaring som den analytiska sociologin förespråkar
skiljer sig således också från typologier och taxonomier som ofta an
vänds inom mer kvalitativt eller historiskt inriktad forskning. Vi har
klasstypologier (Wright 1997), välfärdstatstypologier (Esping-An
dersen 1990) och typologier över historiska utvecklingsmönster
(Therborn 1995), för att nämna några få exempel. Sådana typologier
kan vara av värde eftersom de kan skapa ordning i ett annars förvir
rande kaos, men typologier är inte förklaringar. De är klassifikatio
ner som sätter etiketter på olika företeelser på ett systematiskt och
välordnat sätt, men de informerar oss inte om hur företeelserna har
genererats. Som begreppen används här kan man således ha en typo
logi av förklaringar och en typologi baserad på förklaringar, men vi
kan inte ha en förklarande typologi.
ATT MODELLERA SOCIALA PROCESSER

Att förklara hur mikrobeteenden och makroutfall förhåller sig till
varandra är således en av de centrala uppgifterna inom den analytis
ka sociologin. Processerna som kopplar samman mikro och makro
är oftast mycket komplexa på grund av ömsesidigt beroende – det
sociala systemets makroegenskaper är resultatet av individernas be
teenden, men samtidigt är individernas beteenden delvis resultatet
av systemets makroegenskaper. Det är visserligen möjligt att finna
systematiska empiriska samband på system- eller makronivån, men
sådana samband är inte förklaringar eftersom makrosamband, i sig,
inte visar hur utfallen genererades. Ett makrosamband är inte ett explanans, det som förklarar, utan är snarare ett explanandum, det som
ska förklaras (Billari 2015).
På grund av detta menar anhängare av den analytiska sociologin
att förklaringar av makroutfall bäst görs genom att (1) utveckla en
modell av en social process – ofta en så kallad agentbaserad simule
ringsmodell – som visar hur individer i interaktion med varandra kan
generera den typ av makroutfall som ska förklaras, och (2) använda
[21]
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empiriska data när modellen utvecklas för att försäkra sig om att mo
dellens antaganden är rimliga och realistiska.
REALISTISK ANSATS

Eftersom sociala processer oftast är mycket komplexa behövs således
oftast någon form av simuleringsmodell för att förstå hur det som
ska förklaras växt fram. För att ha förklaringsvärde måste en sådan
modell vara verklighetstrogen. I motsats till så kallade instrumentella
traditioner inom vetenskapsfilosofin anser den analytiska sociologin
att förklaringar är det primära epistemologiska syftet med samhälls
vetenskapen, och enligt den analytiska sociologin är alla goda för
klaringar faktabaserade. Det är inte tillräckligt att en teori eller en
modell predicerar de utfall som ska förklaras; en förklaring måste
referera till den typ av process som faktiskt genererade det fenomen
som ska förklaras. Den analytiska sociologin skiljer sig således påtag
ligt från den instrumentalistiska ”som om-attityd” som traditionellt
förknippats med nationalekonomisk teori (Hedström & Ylikoski
2014).
Traditionella rationalitetsbaserade förklaringar nöjer sig vanligt
vis med att påvisa att rationellt handlande aktörer kan generera den
typ av utfall som ska förklaras. Från en normativ ståndpunkt kan det
visserligen ibland vara av intresse att veta om rationellt handlande in
divider kan generera en viss typ av utfall, men om man har ett förkla
rande snarare än normativt syfte med analysen blir sanningshalten i
individ- och strukturantagandena väsentlig. Om individerna faktiskt
följde rationalitetens postulat skulle förklaringen vara acceptabel,
men om så inte var fallet baseras modellen eller utsagan på felaktiga
antaganden och då blir den fiktiv och icke-förklarande, även om den
korrekt predicerar det utfall som ska förklaras.
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ANALYTISK SOCIOLOGI OCH STUDIET AV SEGREGATIONSPROCESSER

Figur 2.1 ger en god sammanfattning av den analytiska sociologins
grundprinciper (baserad på Ylikoski 2019).

Figur 2.1. Makroförklaringars grundläggande beståndsdelar enligt den analytiska sociologin

Ett förenklat exempel kan göra detta konkret. Låt oss anta att det
makroutfall som vi önskar förklara är en snabb och påtaglig föränd
ring av den etniska sammansättningen av en stor skola i Stockholm.
En uppenbart viktig faktor i sammanhanget är att ett antal nya hy
resfastigheter har byggts inom skolans upptagningsområde. Många
barnfamiljer med utländsk bakgrund har flyttat dit. Förändringen i
skolans etniska sammansättning är dock betydligt större än den för
ändring i upptagningsområdets etniska sammansättning som de nya
bostäderna resulterade i. En möjlig förklaring till hur förhållandevis
små förändringar i upptagningsområdet ledde till betydande föränd
ringar i skolans sammansättning är den så kallade tipping-mekanis
men (se mer i kapitel 4). Utifrån den skulle man kunna tänka sig att
förändringen i upptagningsområdets etniska sammansättning ledde
till en något förändrad etnisk sammansättning av skolan (initial mak
roförändring), som i sin tur satte igång en endogen social process av
följande slag:
[23]
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• Pil 1. Den något förändrade etniska sammansättningen av sko
lan gjorde att vissa elever (eller deras föräldrar) blev missnöjda
med skolan.
• Pil 2. Vissa av de missnöjda beslutade sig därför för att lämna
skolan.
• Pil 3. Det faktum att de lämnade skolan gjorde att andra blev
mindre nöjda med skolan.
• Pil 2. Vissa av dessa elever beslutade sig också för att lämna
skolan.
• Pil 3. Det faktum att dessa elever lämnade skolan gjorde att
ännu fler inte längre var nöjda med skolan och så vidare.
Den initiala makroförändringen var således av begränsad omfattning,
men den inledde en social process med en viktig feedback loop eller
återkopplingsmekanism (pil 3), och på grund av återkopplingsmeka
nismen blev makrokonsekvensen betydligt större än vad man skulle
ha förväntat sig.
Att beakta sådana återkopplingsmekanismer har varit ett viktigt
fokus i forskningsprogrammet av den enkla anledningen att de ofta
är betydelsefulla men sällan uppmärksammas i samhällsvetenskaplig
forskning. Leon Festinger påpekade för länge sedan att detta beror på
en ofta outtalad tro på orsakers och effekters proportionalitet:
Mass phenomena are frequently so striking and dramatic in quality
that one tends to think of them as exclusively so. There is also a
tendency to seek explanations of these striking phenomena which
match them in dramatic quality; that is, one looks for something
unusual to explain the unusual result. It may be, however, that the
re is nothing more unusual about these phenomena than the relati
ve rarity of the specific combination of ordinary circumstances that
brings about their occurrence. (1957:233)
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Begrepp så som Matthew effect (Merton 1968), threshold process (Grano
vetter 1978), tipping point (Schelling 1978), cumulative causality (Myr
dal 1944) och path dependency (Arthur 1994) visar att flera av de mest
framstående samhällsvetarna i världen velat uppmärksamma sociala
processers endogena natur, men insikterna har inte kommit att ge
nomsyra samhällsvetenskaperna. Många samhällsvetare begår fortfa
rande det felslut gällande orsakers och effekters proportionalitet som
Festinger varnade för.
Återkopplingsmekanismer ger oss alltså en bättre förståelse av de
komplexa sociala processer som påverkar segregationen. Vi får däri
genom även ett bättre underlag för att avgöra vilka typer av interven
tioner som kan vara påkallade om man vill styra processen i en viss
riktning. Som framgår av de empiriskt inriktade kapitlen i denna bok
är verkligheten sällan, om någonsin, så enkel och renodlad som i stili
serade exempel. Men genom att använda lämpliga data och metoder
blir det möjligt att fastställa hur sociala interaktioner och andra typer
av återkopplingsmekanismer påverkar segregationen och därigenom
får vi även större insikter i hur processerna kan påverkas.
NYA TRENDER INOM DEN ANALYTISKA SOCIOLOGIN

Sociologers verktyg för att analysera de komplexa sociala system som
stora grupper av interagerande individer utgör är tämligen trubbiga.
Data från enkätundersökningar baserade på slumpmässiga urval och
de statistiska verktyg som utvecklats för att analysera sådana data do
minerar den empiriska forskningen. Som James Coleman (1986) no
terade är det förvånande att sådana data och en statistisk metod som
utvecklats för att analysera urval av oberoende observationer kommit
att dominera en disciplin som primärt studerar sociala system bestå
ende av interagerande individer som därmed är beroende av varandra.
Användningen av denna typ av data ledde även till en växande klyf
ta mellan teoretiskt och empiriskt arbete inom sociologin, eftersom
empiriskt inriktade forskare i allt högre utsträckning fokuserade på
[25]
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forskningsfrågor som dessa data och metoder kunde belysa. Som ett
resultat av detta ändrades forskningens inriktning från studiet av ”so
cial processes […] shaping the system’s behavior to psychological
and demographic processes shaping individual behavior” (Coleman
1986:1315).
Statistiska analyser av enkätdata är av stort värde om man vill
beskriva fördelningar och samband mellan variabler inom stora po
pulationer, men när det gäller förklaringar är sådana statistiska ana
lyser betydligt mindre användbara. Först och främst är händelser i
enskilda individers liv, inte makroutfall, den typ av utfall som den här
ansatsen lämpar sig för att analysera. För det andra strider i många
fall antagandet om oberoende observationer mot den analytiska so
ciologins krav på realism. Att anta att sociala interaktioner och andra
återkopplingsmekanismer inte skulle vara relevanta för att förklara
varför individer beter sig som de gör förefaller ogrundat i flertalet
sammanhang. Interaktionerna med andra torde dessutom vara sär
skilt viktiga för beslut som var man ska bo och i vilka skolor ens barn
ska gå, eftersom hur man värderar ett grannskap eller en skola i hög
utsträckning beror på vilka andra som bor eller går i skolan där.
Den typ av data och metoder som kommit att förknippas med
computational social science (CSS) lär få stor betydelse för den framti
da empiriska forskningen. Till skillnad från den nuvarande typen av
empirisk forskning som baserar sig på slumpmässiga urval av några
tusen individer, utnyttjar CSS metoder som utvecklats för att ana
lysera stora digitala datamängder och ”leverages the capacity to col
lect and analyze data with an unprecedented breadth and depth and
scale” (Lazer m.fl. 2009; se även Keuschnigg, Lovsjö & Hedström
2018 för relationen mellan CSS och analytisk sociologi). Kraftfulla
datorer i kombination med digitaliseringen av den sociala världen
och av länders kulturarv gör det möjligt att numera genomföra detal
jerade analyser av storskaliga och komplexa sociala system bestående
av hundratusentals interagerande individer.
Empiriskt kalibrerade, agentbaserade simuleringsmodeller är en
[26]
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viktig metod som exemplifierar denna utveckling (se Manzo & Hed
ström 2015). En agentbaserad simuleringsanalys innebär att man i sin
dator skapar ett artificiellt samhälle i vilket man kan göra olika typer
av interventioner som man av praktiska och/eller etiska skäl inte kan
genomföra i verkligheten. Att göra sådana interventioner är viktiga
för att kunna fastställa vilka makrokonsekvenser som interventioner
na kan förväntas få. Den ”empiriska kalibreringen” innebär att den
agentbaserade simuleringsmodellen byggs upp på basis av detaljera
de empiriska analyser för att försäkra sig om att simuleringsmodel
len är baserad på rimliga antaganden. Genom att använda empiriskt
realistiska simuleringsmodeller blir det möjligt att avgöra om det
makroutfall som ska förklaras hade kunnat genereras på det antagna
sättet. Dessutom blir det då möjligt att bedöma hur olika typer av
interventioner eller förändringar kan förväntas förändra systemets
makroegenskaper.
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3. SKOLSEGREGATION: EN DYNAMISK
MIKRO-MAKROANALYS8

Samhällens segregationsgrad – etniskt, socioekonomiskt eller efter
kön – är av betydelse för sådant som individers sociala och ekonomis
ka förhållanden och deras attityder gentemot dem med en annan bak
grund. Forskningen om hur skolor, bostadsområden och arbetsplat
ser blir segregerade är därför högt prioriterad. Detta gäller särskilt i
ett land som Sverige där befolkningens etniska sammansättning på
relativt kort tid har förändrats betydligt.
Segregationsprocessernas komplexitet gör även att segregations
forskningen blir komplex och utmanande. Som betonades i före
gående kapitel är segregation inte en egenskap som karaktäriserar
en enskild enhet – en person, en skola, en arbetsplats eller ett bo
stadsområde – utan är något som kännetecknar den större enhet i
vilka dessa mikroenheter ingår i, exempelvis en stad, en region, en
marknad eller ett skolsystem. Komplexiteten har sin grund i (1) att
segregationen, trots sin kollektiva natur, genereras av enskilda indivi
ders handlingar, (2) att dessa handlingar påverkas av andra individers
handlingar och (3) att processerna är utsträckta i tid.
Ytterligare en anledning till komplexiteten är att segregationen
är relationell. Ett skolsystems segregering beror inte på de egenskaper
som en enskild skola har, utan på de egenskaper som samtliga skolor
i systemet har. Hur en viss skolas etniska sammansättning utvecklas
över tid förklaras dessutom inte enbart av vad som händer i den spe
8. Kapitlet är författat av Peter Hedström och Selcan Mutgan.
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cifika skolan utan också av utvecklingen i andra skolor. Andra skolor
kan locka till sig elever med vissa egenskaper och elever från andra
skolor med andra egenskaper kan flytta till skolan. Konsekvenserna
för segregationsnivån i skolsystemet beror på hur den etniska sam
mansättningen förändras i var och en av de inblandade skolorna. Som
en följd av denna komplexitet är det allt annat än trivialt att fastställa
hur en viss förändring eller intervention kan förväntas påverka seg
regationens omfattning.
Det övergripande målet för forskningsprogrammet har varit att
utveckla strategier för hur man empiriskt bör analysera den typ av
relationella och dynamiska mikro-makroprocesser som illustrerades
i figur 2.1 (s. 23). I det här kapitlet presenterar vi vårt generella an
greppssätt, och vi gör det genom att fokusera på betydelsen av socialt
betingade skolval för segregationens omfattning i Stockholms län. Vi
gör i kapitlet som vi gjort i våra studier: presenterar begrepp, teorier,
data och metod, och använder olika kontrafaktiska simuleringsanaly
ser för att undersöka hur segregationen skulle förändras över tid om
vissa interventioner hade genomförts eller om världen hade sett lite
annorlunda ut än den faktiskt gjorde.
SOCIALT BETINGADE HANDLINGAR

Begreppet ”socialt betingade handlingar” är kopplat till den nedre
delen av figur 2.1, det vill säga till hur en individs och omgivning
ens egenskaper påverkar individens handlingar. Handlingar förstås
av oss utifrån tre typer av faktorer: önskemål (desires), verklighets
uppfattningar (beliefs) och handlingsmöjligheter (opportunities). Om vi
exempelvis vill förklara varför herr Svensson tog med sig ett paraply
till jobbet i dag skulle vi behöva peka på en specifik uppsättning öns
kemål, verklighetsuppfattningar och handlingsmöjligheter: (1) han
ville inte bli blöt, (2) han trodde att det skulle regna och (3) han hade
ett paraply att ta med sig. Mot bakgrund av detta blir handlandet
begripligt och därmed har vi förklarat det.
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Det faktum att individers önskemål, verklighetsuppfattningar
och handlingsmöjligheter är svåra och ofta omöjliga att mäta, skapar
problem när man strävar efter en realistisk ansats med en nära kopp
ling mellan teoretiska och empiriska analyser. En enkel introspektion
ger vid handen att önskemål och verklighetsuppfattningar påverkar
vårt handlande, men när vi ska förklara andra individers handlingar
känner vi oftast inte till vilka önskemål och verklighetsuppfattningar
som de hade vid handlingsögonblicket. Detta informationsproblem
förstärks av det faktum att önskemål och verklighetsuppfattningar
inte bara varierar mellan olika individer utan också varierar över tid
för en och samma individ, och av att individernas förståelse för sina
egna motiv ofta är bristfällig.
För att kunna basera en storskalig samhällsvetenskaplig analys på
kognitiva tillstånd som dessa krävs pålitliga instrument för att kunna
mäta varje individs motiv vid handlingstillfället, men sådana instru
ment existerar inte. Av detta skäl har det här forskningsprogrammet
delvis baserats på en annan förklaringsmodell än den som utveck
lades i Hedström (2005). I stället för att anta att individer har vissa
önskemål, verklighetsuppfattningar och handlingsmöjligheter som
förklarar deras handlande, fokuserar vi direkt på handlingarna som
sådana och hur de betingas av individernas och deras omgivningars
egenskaper. Annorlunda uttryckt så låter vi intra-personella tillstånd
så som individers önskemål och verklighetsuppfattningar förbli en
black box för att kunna försäkra oss om att analysen baserar sig på
så realistiska och korrekta antaganden som möjligt. I stället för att
exempelvis anta att individers skolval styrs av rationella övervägan
den gällande förväntade framtida nyttoströmmar, använder vi stor
skaliga datamängder och flexibla statistiska modeller för att fastställa
hur individers sociodemografiska egenskaper, andras handlingar och
egenskaperna hos de skolor som de väljer mellan påverkar skolvalet.
Det skulle givetvis vara önskvärt att också känna till de motiv och
verklighetsuppfattningar som individerna hade vid handlingstillfäl
lena, men sådan information kan knappast fås annat än i artificiella
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laborationsmiljöer från vilka resultat svårligen kan generaliseras. Det
är också viktigt att framhålla att avsaknaden av sådan information
inte alltid är ett problem. I Thomas Schellings (1978) segregationsa
nalyser, som varit en viktig inspirationskälla för oss, är till exempel de
psykologiska motiven till varför individer flyttar från ett grannskap
till ett annat helt irrelevanta. Det som betyder något för makroutfal
let är att de flyttar när det lokala bostadsområdets etniska samman
sättning har passerat en för dem kritisk nivå, inte varför de flyttar,
och att-frågan kan vi till skillnad från varför-frågan belysa empiriskt.
DATA

Vi studerade grundskoleelevers val av skola i Stockholms län under
åren 2008 till 2012.9 Totalt ingår 418 skolor och ca 200 000 elever
i analyserna.10 Fokus ligger på etnisk11 segregation och på olika et
niska gruppers socialt betingade skolval. Många segregationsstudier
använder enkla dikotomier, som till exempel den mellan majoritetsoch minoritetsgrupper, när de mäter och studerar skolors etniska
sammansättning, men det suddar ut viktiga distinktioner mellan
olika invandrargrupper. En norsk elev skulle exempelvis förmodli
gen uppfattas på ett annat sätt av svenska elever och föräldrar än en
tunisisk elev. Därför utvecklade vi ett nytt sätt att mäta den etniska
sammansättningen som vi kallar Perceived Foreignness Index, för
kortat PFI (se Spaiser m.fl. 2016). Vi utgick från World Value Surveys
så kallade kulturella världskarta för åren 2010 till 2014 (Inglehart &
Welzel 2015). Ett lands placering på den kartan beror inte på dess
9. Kommunerna som ingår i vår analys är Stockholm, Solna, Sundbyberg,
Järfälla, Sollentuna, Danderyd, Lidingö, Nacka, Tyresö, Huddinge och Ekerö.
10. I våra analyser ingår endast skolor med fler än 50 elever.
11. För att förenkla texten använder vi ordet ”etnicitet” för att beteckna
elevernas (och deras föräldrars) ursprungsland och ”etnisk sammansättning”
för att beskriva elevsammansättningen i varje skola med hänsyn till ursprungs
land.
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geografiska läge utan på dess värden på de två kulturella dimensioner
som visas i figur 3.1.

Figur 3.1. Kulturell världskarta

Ju högre upp på kartan ett land befinner sig, desto mindre betydel
sefull är religion och traditionella familjevärden. Ju längre till höger
ett land ligger på kartan, desto mindre viktiga är frågor om ekonomi
och fysisk säkerhet och desto viktigare är miljöfrågor, jämställdhet
och deltagande i politiska och ekonomiska beslut. Som synes intar
Sverige en extremposition i det övre högra hörnet.
Vi beräknade PFI-värdet genom att först placera ut föräldrarna
till alla barn i en skola på den kulturella kartan efter vilket land de är
födda i. Därefter beräknade vi den räta linjens avstånd mellan Sveri
ge och varje förälders placering på kartan. Till exempel är avståndet
mellan Sverige och Norge 0,53 medan avståndet mellan Sverige och
[32]

3. Skolsegregation: en dynamisk mikro-makroanalys

Tunisien är 4,38. Till sist beräknade vi medelvärdet för dessa avstånd
för varje skola. Dessa medelvärden utgör de olika skolornas PFI-vär
de. PFI-värdet kommer därmed att variera år från år och återspegla
förändringar i elevsammansättningen. I vår studie varierar det mel
lan ett lågt värde på 0,06 (en skola där alla elever åtminstone hade
en svenskfödd förälder) och ett högt värde på 4,10 (en skola där alla
elever hade föräldrar födda i Mellanöstern).
Vi vill understryka att PFI-värdet inte är tänkt att mäta kulturella
skillnader. Vi använder det enbart som ett mått på skolors etniska
sammansättning som vi menar är bättre på att fånga heterogeniteten
bland invandrargrupper än en enkel dikotomi mellan invandrare och
icke-invandrare.
OLIKA ETNISKA GRUPPERS SOCIALT BETINGADE SKOLVAL

I våra empiriska analyser skiljer vi mellan åtta olika grupper beroende
på var föräldrarna är födda: (1) Sverige, (2) Norden och västerlandet,
(3) östra Europa och Balkan, (4) Irak, (5) Iran, Turkiet och övriga
Mellanöstern, (6) Syd- och Centralamerika, (7) Afrika, (8) Asien.
Som nämnt använder vi en kombination av empiriska analyser av
skolvalet och storskaliga simuleringsanalyser för att bättre förstå de
komplexa segregationsprocesserna. Först undersökte vi på vilket sätt
gruppernas skolval påverkades av olika individuella och kontextuella
egenskaper. Därefter byggde vi en storskalig simuleringsmodell, som
användes för att göra den typ av mikro-makroanalyser som beskrevs
i figur 2.1. Där undersökte vi hur olika hypotetiska interventioner
påverkade segregationsprocesserna.
Den typ av statistisk modell som vi använder för att fastställa
hur olika faktorer påverkar valet av skola utvecklades av McFadden
(1978). Modellen skattar hur sannolikheten att en viss individ hamnar
i en viss skola beror på individens och skolans egenskaper, liksom på
egenskaperna hos alla andra skolor där individen kunde ha hamnat.
Resultaten för de åtta olika etniska grupperna återfinns i tabell 3.1.
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Sverige

Ursprung (Inertia)
Skol-PFI (t-1)
Skol-PFI (t-1)2

Log (skolans storlek)
Hem-skola samma kommun

Östeuropa
Balkan

Iran, Turkiet,
Mellanöstern

Irak

Syd- och
Centralamerika

Afrika

Asien

6,79

7,10

6,94

6,65

6,20

6,79

6,60

6,95

(0,01)***

(0,06)***

(0,05)***

(0,04)***

(0,04)***

(0,06)***

(0,03)***

(0,05)***

-0,1

1,13

1,43

0,79

0,04

1,10

1,26

1,21

(0,03)**

(0,14)***

(0,11)***

(0,09)***

(0,10)

(0,15)***

(0,08)***

(0,12)***

-0,12

-0,30

-0,40

-0,17

0,08

-0,42

-0,29

-0,26

(0,01)***

(0,04)***

(0,03)***

(0,02)***

(0,02)***

(0,04)***

(0,02)***

(0,03)***

0,47

0,25

0,20

0,07

-0,15

-0,02

0,37

(0,01)***

(0,03)***

(0,03)***

(0,03)***

(0,03)*

(0,05)***

(0,03)

(0,03)***

-1,12

-1,17

-1,06

-1,19

-1,15

-1,08

-1,04

-1,15

(0,01)***

(0,03)***

(0,02)***

(0,02)***

(0,02)***

(0,03)***

(0,02)***

(0,03)***

0,67
(0,01)***
1,68

0,62
(0,05)***
1,35

0,50
(0,05)***
1,43

0,73
(0,04)***
1,22

0,54
(0,04)***
1,06

0,59
(0,06)***
1,17

0,65
(0,04)***
1,11

0,70
(0,05)***
1,07

(0,02)***

(0,09)***

(0,08)***

(0,06)***

(0,06)***

(0,09)***

(0,05)***

(0,08)***

Föräldrars utbildning (t-1) 0,11
Log (avstånd hem-skola)

Norden och
Väst

Log-likelihood

-120565,8

-4689,23

-6555,75

-10256,40

-8737,44

-4410,02

-12467,26

-5591,44

N (person-år-skola)

79 862 825

2 532 363

3 034 238

4 893 561

3 483 413

1 794 878

5 372 667

2 610 169

N (person-år)

475 315

16 036

18 866

30 255

21 243

11 389

33 194

16 548

Standardfel i parentes. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

Tabell 3.1. Konditionell logit-modell av individers skolval, b/(SE)

Skattningarna i tabellen visar hur en individs benägenhet att hamna
i en viss skola påverkas av förändringar i var och en av de oberoende
variablerna. Till exempel tyder resultaten på att sannolikheten för
att en elev kommer till en viss skola ökar om skolan är stor, om den
ligger nära hemmet och – för de flesta grupper – om föräldrarna till
eleverna i skolan är välutbildade. Vi är dock huvudsakligen intres
serade av PFI-variabeln, och det är svårt att utifrån tabell 3.1 avgöra
hur en skolas PFI-värde påverkar de olika gruppernas skolval. Därför
visar figur 3.2 hur sannolikheten att hamna i en viss skola (den verti
kala axeln) varierar med skolans etniska sammansättning mätt med
PFI-variabeln (den horisontella axeln).12 Punkten på respektive kurva
markerar det genomsnittliga PFI-värdet inom den gruppen.

12. Kurvorna i figur 3.2 har beräknats genom att låta PFI-värdena variera
medan övriga faktorer har hållits konstanta på deras respektive gruppmedeltal.
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Figur 3.2. Predicerade sannolikheter att hamna på en viss skola beroende på skolans PFI-värde.

Om vi jämför kurvornas maxvärden med respektive grupps PFI-värde
– punkterna på respektive kurva – finner vi några intressanta skill
nader. Medan elever med svensk, nordisk, västerländsk och irakisk
bakgrund sannolikt hamnar i skolor med en etnisk sammansättning
mycket nära deras egen etnicitet, tenderar elever från Syd- och Cen
tralamerika, södra och östra Europa, Afrika, Asien, Mellanöstern,
Iran och Turkiet att hamna i skolor med betydligt lägre PFI-värde
än deras eget.
PFI-kurvorna i figur 3.2 är alltså inte preferenskurvor utan reak
tionskurvor. Preferenser är en viktig komponent bakom dessa kur
vor, men skolvalet betingas även av en mängd andra sociala och geo
grafiska faktorer. Föräldrarna kan exempelvis föredra en skola med
många elever med svensk bakgrund, men om det inte finns några
sådana skolor nära hemmet, kommer eleven sannolikt att hamna i en
skola som inte motsvarar föräldrarnas önskemål.
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KONTRAFAKTISKA SIMULERINGSANALYSER

Resultaten som presenterats i tabell 3.1 och figur 3.2 visar hur elevers
skolval betingas av olika sociala faktorer och hur detta varierar mellan
olika etniska grupper. Vi har inte ännu berört hur segregationsnivå
erna – den makroegenskap vi är intresserade av – förändras om vi
exempelvis kunde minska betydelsen av skolornas etniska samman
sättning för några eller samtliga etniska grupper. För att besvara den
frågan skulle idealet vara en experimentell ansats där man slumpmäs
sigt förändrar vissa individers reaktioner på skolornas etniska sam
mansättning men allt annat förblir detsamma. Av uppenbara skäl är
det omöjligt att genomföra sådana experiment i praktiken. Som ett
alternativ skapade vi därför en virtuell värld, en simuleringsmodell,
som speglar den verkliga världen så bra som möjligt.
Individerna i vår artificiella värld är identiska med sina verkliga
motparter i varje mätbart avseende och 2008, det år då vi startade
analyserna, går de även i samma skolor. De empiriska resultat som
presenteras i tabell 3.1 används för att predicera de artificiella elever
nas skolval, och vi jämför två kontrafaktiska världar. I den ena antas
individernas agerande vara bestämt av resultaten i tabell 3.1. I den
andra är allting detsamma som i den första förutom att alla grup
per antas agera på basis av en PFI-kurva som är identisk med den
svenska gruppens i figur 3.2. Simuleringen pågår under fem år, och
i början av varje år bestäms om och till vilken skola en individ ska
flytta. När någon byter skola ändras oftast de två skolornas etniska
sammansättning, vilket påverkar andra elevers rörelsemönster under
nästkommande läsår. Genom att jämföra de segregationsnivåer som
växer fram i Stockholm när vi ”kör om” historien baserad på detta
antagande, får vi en uppfattning om hur segregationsnivåerna skulle
förändras om vi lyckades göra de etniska grupperna mer lika varandra
i detta avseende med hjälp av något slags intervention.13
13. För simuleringarna använder vi ett R-paket som har utvecklats inom
[36]
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Vi använder det så kallade Theil-indexet för att mäta nivån på
den etniska segregationen. Indexet varierar mellan 0 och 1; ju högre
värdet är, desto mer segregerat är skolsystemet. Om de åtta etniska
grupperna var jämnt fördelade mellan skolorna – samma andel för
varje grupp inom varje skola – skulle Theil-indexet vara 0 (ingen seg
regation). Den andra extremen är om alla elever gick i skolor där det
bara fanns elever från deras egen etniska grupp. Då skulle indexet
vara 1 (total segregation).
Figur 3.3 visar utfallet av simuleringarna, och den streckade lin
jen visar hur segregationsnivån faktiskt utvecklades i Stockholms län
under dessa år. Den röda heldragna linjen visar hur segregationen
utvecklades i den kontrafaktiska värld där individerna agerade på
basis av de statistiska modeller som återgavs i tabell 3.1. Den gröna
heldragna linjen visar hur segregationen utvecklades i den kontrafak

Theil-indexet

0,22

Faktisk nivå

Simulering 1

Simulering 2

0,20

0,18

0,16
2008

2009

2010

2011

2012

År
Figur 3.3. Simuleringsresultat: förändringar i individers etniska reaktionskurvor och skolsystemets etniska segregation

detta forskningsprogram. Se Arvidsson (2018).
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tiska värld där alla grupper reagerade på skolornas PFI på samma sätt
som den svenska gruppen gjorde.14
Figur 3.3 visar att den första simuleringen generar utfall som näs
tan perfekt stämmer överens med de faktiska utfallen. Detta ger en
viss trovärdighet åt resultaten från de kontrafaktiska analyserna. Fi
guren visar även att variationen mellan de etniska grupperna i hur de
reagerar på skolornas etniska sammansättning är av stor betydelse för
hur etniskt segregerat skolsystemet blir. Resultaten i figur 3.3 tyder på
att segregationsnivån skulle ha blivit ca 20 procent lägre vid obser
vationsperiodens slut om denna heterogenitet kunde elimineras och
alla grupper reagerade på skolors etniska sammansättning på samma
sätt som den svenska gruppen gjorde. En närmare analys visade att
det framför allt är invandrare från Mellanöstern, Irak och Afrika som
byter skolor eftersom deras nya kontrafaktiska ”preferenser” gör att
deras intresse för skolor med många svenska elever ökar.
Simuleringsanalyserna ger värdefulla insikter om hur den här typen
av interventioner kan påverka segregationen. De exakta siffrorna är
här av mindre vikt än förändringsriktningen, som sannolikt skulle
vara densamma om liknande förändringar hade genomförts i verk
ligheten (och allt annat hade förblivit detsamma).

14. I tredje simuleringen antar vi således också att individerna baserar sina
handlingar på de statistiska modellerna i tabell 3.1, men vi antar att samtliga
gruppers koefficienter för de två PFI-variablerna är identiska och lika med den
svenska gruppens koefficienter.
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4. OM TIPPING-PROCESSER OCH
BRYTPUNKTER15

Som nämnts tidigare tenderar segregationsprocesser att ha ett vik
tigt endogent inslag. När det gäller etnisk skolsegregation består det
endogena i processen av att en skolas etniska sammansättning både
är en viktig orsak till och effekt av etniskt differentierade in- och ut
flöden från olika skolor. När det endogena inslaget är betydande kan
även små och till synes obetydliga skillnader över tid leda till stora
förändringar (Gladwell 2000).
En annan viktig aspekt av endogena processer är att de ofta är
icke-linjära. Andelen elever som tillhör en etnisk minoritet kan grad
vis öka utan att det har någon som helst effekt på hur många i majo
ritetsgruppen som lämnar skolan, men när andelen minoritetselever
passerar en kritisk tröskel eller brytpunkt, börjar plötsligt majoritetse
leverna lämna skolan. Vi kallar processer med sådana brytpunkter för
tipping-processer. Processernas icke-linjära karaktär påminner i vissa
avseenden om ketchupeffekten: först händer ingenting hur hårt vi än
skakar och så plötsligt flödar allt ut på en gång.
TIDIGARE FORSKNING

Thomas Schellings arbeten om segregationsdynamik (Schelling 1971,
1978) har haft ett enormt inflytande och gjort många samhällsveta
15. Kapitlet är författat av Peter Hedström, Alex Gimenez de la Prada och
Selcan Mutgan.
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re uppmärksamma på tipping-processernas betydelse. Men det var
Morton Grodzins (1957) som i en studie av boendesegregationen i
USA introducerade idén till samhällsvetenskapen:
Once a neighborhood begins to swing from white to colored oc
cupancy, the change is rarely arrested or reversed […] White resi
dents who will tolerate a few Negroes as neighbors […] begin to
move out when the proportion of Negroes in the neighborhood
or apartment building passes a certain critical point […] This tip
point varies from city to city and from neighborhood to neigh
borhood. But for the vast majority of white Americans a tip point
exists. Once it is exceeded, they will no longer stay among Negro
neighbors. (1957:34)

Grodzins uppmärksammade att processer av detta slag kan ha stor
betydelse och gjorde den viktiga iakttagelsen att när en enhet har
tippat, återhämtar den sig sällan eller aldrig. När brytpunkten väl är
nådd kan den endogena processen snabbt förändra en skolas eller ett
grannskaps etniska sammansättning, men att vända processen i mot
satt riktning är ofta omöjligt eller åtminstone mycket svårt (se också
Duncan & Duncan 1957; Stinchcombe m.fl. 1969).
De flesta analyser av tipping-processer har varit rena modellupp
satser. De har visat hur processerna kan fungera och har betonat vik
ten av att känna till systemens brytpunkter för att bättre förstå hur
segregationsprocesser utvecklas. Bristen på empirisk forskning beror
på olika metod- och dataproblem. Även om det har publicerats empi
riska resultat som stöder hypotesen, exempelvis Grodzins eget arbete,
måste resultaten beskrivas som illustrativa snarare än definitiva. Som
en följd av detta har vissa forskare ställt sig skeptiska till betydelsen
av tipping-processer och till möjligheten att härleda brytpunkter em
piriskt. Goering (1978) menade exempelvis att brytpunkten varierar
allt för mycket, historiskt, demografiskt och socialt, för att kunna
vara ett användbart samhällsvetenskapligt begrepp, och Ottensmann
[40]
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(1995) har hävdat att ”[t]he tipping point hypothesis and the ass
umption of the inevitable instability of racially mixed neighborhoods
cannot be sustained as a general proposition regarding the fate of
racially mixed neighborhoods” (1995:138).
På senare tid har emellertid flera studier använt bättre metoder
och data. Ett exempel är de analyser som Card, Mas och Rothstein
(2008) genomförde. De använde en metod som kallas regressionsdis
kontinuitet och data från de amerikanska folkräkningarna från 1970
till 2000 för att testa hypoteser om etniskt baserat tipping-beteende.
De fann tydliga stöd för hypotesen. Den vita befolkningen uppvisade
tipping-liknande beteenden i de flesta städer med brytpunkter som
varierade mellan 5 och 20 procents andel minoriteter.
Samma metod har även använts i en studie av etniskt baserad boen
desegregation i Sverige (Aldén, Hammarstedt & Neuman 2015). Här
användes svenska registerdata för åren 1990 till 2007, och forskarna
fann belägg för liknande beteenden. De såg att en ökad andel minori
teter i ett bostadsområde minskade sannolikheten att någon från den
svenska majoritetsbefolkningen skulle flytta dit och att den ökade san
nolikheten att individer från majoritetsgruppen skulle lämna området.
FÖRÄNDRINGAR AV DEN ETNISKA SAMMANSÄTTNINGEN

Flertalet segregationsstudier använder sig av en enkel distinktion
mellan majoritets- och minoritetsgrupper när skolors etniska sam
mansättning studeras. En nackdel är att man därigenom ignorerar
de ofta betydande sociala och kulturella skillnader som finns mellan
olika invandrargrupper. Vi använder i stället vårt PFI-index som be
skrevs i kapitel 3.
Detta avsnitt grundar sig på information om samtliga niondeklas
sare i Stockholms kommun under åren 1990 till 2012. Totalt ingår
458 skolor i analysen.16 Figur 4.1 visar hur sambandet mellan skolor
16. Vi inkluderar endast skolor med fler än tio elever i analysen.
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Procent med två-svenskfödda föräldrar

nas etniska sammansättning, mätt med PFI, och andelen elever med
svenskfödda föräldrar förändrats över tid. Resultaten ger visst stöd
för tipping-hypotesen.
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Figur 4.1. Skolornas etniska sammansättning och förändringen i andelen elever med svensk
födda föräldrar

I figur 4.1 grupperas skolorna utifrån PFI-värdet vid det första tillfäl
le som vi observerade dem (oftast 1990). Figuren visar hur andelen
elever med två svenskfödda föräldrar i skolan förändrades över tid.
Den horisontella axeln anger de övre gränserna för PFI-intervallerna.
Till exempel hade skolorna i 0,2-gruppen ett PFI i intervallet 0–0,2
vid det första tillfälle som vi observerade dem. Figuren visar att an
delen elever med två svenskfödda föräldrar uppgick till 83 procent i
den gruppen. Höjden på staplarna ändras inte mycket, vilket tyder på
att skolorna utgjorde en stabil kärna av ”svenska skolor” med mycket
få elever från länder som enligt vårt index ligger långt från Sverige i
socialt och kulturellt avseende.
Nästa grupp av skolor hade ett initialt PFI mellan 0,2 och 0,5, och
här börjar man se en del tydliga dynamiska mönster. Till skillnad från
den tidigare gruppen minskar andelen elever med två svenskfödda
[42]
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föräldrar successivt: från ett initialt värde på omkring 75 procent till
ungefär 60 procent 20 år senare.
Linjerna som binder samman de första och sista staplarna inom
respektive PFI-grupp visar i vilken riktning och hur snabbt den et
niska sammansättningen förändrades. Om vi binder samman de
olika gruppernas linjer bildar de ett Ƨ-liknande mönster. Det visar
att andelen elever med två svenskfödda föräldrar var stabil i de två
extremgrupperna – stabilt hög i den ena extremgruppen, stabilt låg
i den andra – men att skolornas sammansättning förändrades drama
tiskt i övriga grupper. Som nämndes kan man redan i 0,5-gruppen
observera en påtaglig minskning över tid i andelen elever med två
svenskfödda föräldrar. Den trenden är avsevärt starkare i övriga grup
per. I 1-gruppen var andelen elever med två svenskfödda föräldrar 50
procent lägre efter 20 år och i 1,5- och 2-grupperna fanns vid den tid
punkten så gott som inga elever alls med två svenskfödda föräldrar.17
Figur 4.2 kompletterar figur 4.1 och belyser Grodzins tes om seg
regationsprocessernas oåterkallelighet. Figuren visar vilka PFI-grup
per skolorna tillhörde i slutet av vår observationsperiod och hur det
hänger samman med vilken grupp de tillhörde i början av observa
tionsperioden.
Med undantag för skolor i de två högsta kategorierna visar figur
4.2 att närmare hälften av skolorna blir kvar i samma kategori som de
ursprungligen var i och att flertalet av de skolor som byter kategori
hamnar i en högre PFI-kategori. Exempelvis hamnade 82 procent av
de skolor som började i 0,5-kategorin i en högre PFI-kategori.
Mönstren för de två kategorierna med de högsta initiala PFI-vär
dena skiljer sig en aning från de övriga. Alla skolor som startade i
17. Ett viktigt påpekande bör dock göras. Alla skolor observerades inte
under hela perioden, och i de högre PFI-kategorierna grundar sig genomsnit
ten för +20-perioden på ett begränsat antal skolor. Således kan vi inte vara helt
säkra på att mönstren i figur 4.1 också är de som vi kommer att finna när mer
nystartade skolor åldras.
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Figur 4.2. Förändringsmönster i skolors PFI-kategorier

den högsta kategorin var kvar där till slutet av observationsperioden,
och 72 procent av skolorna som lämnade den näst högsta kategorin
hamnade i den högsta PFI-kategorin.
Resultaten stämmer väl överens med Grodzins hypoteser. När
en skolas etniska sammansättningen väl börjat förändras i en rikt
ning mot högre PFI-värden vänder den sällan tillbaka, och ju större
elevgruppens genomsnittliga PFI-värde är, desto snabbare kommer
skolan att förändras i riktning mot allt färre elever med svenskfödda
föräldrar.
Förändringsmönstren i figurerna 4.1 och 4.2 är de vi skulle förvän
ta oss att se vid endogena tipping-processer. Men det går inte att dra
sådana slutsatser enbart utifrån dessa analyser. Vi utvecklade därför
en ny modelleringsteknik som på ett mer systematiskt sätt fastställer
om tipping-processer är verksamma.
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ETT NYTT SÄTT ATT STUDERA TIPPING-PROCESSER18

Det är allmänt accepterat att segregationsprocesser oftast är resulta
tet av en komplex icke-linjär dynamik. Som ovan nämnts är empiris
ka analyser av komplexa sociala systems dynamik sällsynta, och det
beror ofta på bristande data och modelleringstekniker. Inom forsk
ningsprogrammet har vi därför utvecklat en ny teknik för att under
söka etniska tipping-processer i Stockholms läns grundskolor. Vi ana
lyserade uppgifter för åren 1990 till 2004, totalt 281 skolor, och vi var
intresserade av hur andelen elever med två svenskfödda föräldrar i en
skola förändras när den etniska sammansättningen i skolan förändras,
och om det finns några tecken på icke-linjära tipping-effekter.
Figur 4.3 visar hur elevsammansättningen i sju slumpmässigt val
da skolor förändrades under tolvårsperioden. Punkterna markerar

Figur 4.3. Förändringar i den etniska sammansättningen av sju slumpmässigt utvalda grundskolor i Stockholm, 1990–2004

18. Detta avsnitt baseras på Spaiser, Hedström, Ranganathan, Jansson,
Nordvik & Sumpter (2016).
[45]

Segregation

skolornas initiala placering (vanligtvis 1990), linjerna visar hur de
utvecklades över tid.
Figur 4.3 visar ett antal intressanta mönster. Till exempel har
skolorna som markeras med svarta och bruna linjer från början lika
stora andelar elever med svenskfödda föräldrar men olika PFI-värden.
Medan andelen elever med svenskfödda föräldrar ökar i den svarta
skolan minskar andelen i den bruna. För dessa sju skolor verkar ett
PFI-värde kring 0,6 vara kritiskt. Alla skolor som hade ett PFI högre
än 0,6 började ganska snabbt röra sig mot den nedre högra sidan av
grafen, med allt färre elever med svensk bakgrund och en etnisk sam
mansättning som skiljer sig allt mer från en helsvensk skola.
För att systematiskt undersöka utvecklingstrenderna och bedöma
på vilket sätt som förändringar av andelen elever med svenskfödda
föräldrar i en skola beror på den etniska sammansättningen använde
vi den typ av data som visas i figur 4.3 för alla de 281 skolor som var
verksamma under åren 1990 till 2004. Vi använde en typ av maskin
inlärningsalgoritm för att finna den matematiska ekvation av följande
typ som bäst beskrev skolornas utveckling:

I ekvationen är S andelen elever med svenskfödda föräldrar vid
en viss tidpunkt, och F är PFI-värdet för skolan vid samma tidpunkt.
Totalt beräknades och jämfördes 12 376 modeller, och den modell
som bäst beskrev skolornas utveckling var denna där dS/dt anger för
ändringen av andelen elever med svenskfödda föräldrar fram till nästa
tidpunkt:19

19. Se Ranganathan & Bali Swan (2014) för en detaljerad teknisk beskriv
ning av metoden.
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4. Om tipping-processer och brytpunkter

I figur 4.4 visualiseras detta. De ljusgrå pilarna visar den kombinerade
effekten av SF-, S2- och S3-termerna. Vid varje tidpunkt befinner sig
en skola vid en specifik punkt i detta tvådimensionella rum beroende
på dess PFI och andelen elever med svenskfödda föräldrar. De ljusgrå
pilarna visar i vilken riktning skolan sannolikt kommer att röra sig.
Till exempel pekar många av pilarna för skolor med ett PFI-värde på
0,5 nästan rakt uppåt, vilket betyder att andelen elever med svensk
födda föräldrar sannolikt kommer att öka i dessa skolor men att deras
PFI-värden kommer att vara mer eller mindre oförändrade.

Figur 4.4. Predicerade samband mellan PFI och andelen elever med svenskfödda föräldrar

Vid den röda linjen byter pilarna riktning. I fallet med skolorna som
hade ett PFI-värde på 0,5 pekar pilarna till höger om den röda linjen
mot det nedre högra hörnet. Det innebär att en skolas elevsamman
sättning då kan förväntas förändras i riktning mot fler elever med
utländsk bakgrund och ett allt högre PFI-värde. Den röda linjen iden
tifierar således brytpunkten för när skolorna börjar röra sig mot färre
elever med svenskfödda föräldrar och högre PFI-värden.
Sekvensen av ljusgrå pilar ger även en antydan om den riktning i
vilken den endogena processen kommer att styra skolan. Om vi än en
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gång tar en skola med ett PFI-värde på 0,5 som exempel, är den första
pilen till höger om den röda linjen nästan horisontell. Det innebär
att skolan sannolikt kommer att få ett inflöde av elever vars indivi
duella PFI-värden än högre än skolans genomsnitt, men att andelen
elever med svenskfödda föräldrar blir mer eller mindre densamma.
När skolan väl har nått punkten för den första pilens huvud, ser vi
att nästa pil har en mer sluttande riktning, vilket antyder att andelen
elever med svenskfödda föräldrar börjar minska. Och fortsätter vi att
följa pilarnas riktning förstärks den tendensen ytterligare och skolan
förflyttas gradvis mot den nedre högra delen av figuren med allt färre
elever med svenskfödda föräldrar och en elevsammansättning med ett
allt högre PFI-värde. Denna självaccelererande process liknar således
de mönster vi såg i figur 4.2.
SAMMANFATTNING

I det här kapitlet har vi fokuserat på endogena tipping-processer och
deras betydelse för skolsegregationen. Tipping-processer är svåra att
studera empiriskt eftersom det behövs mycket data över långa tids
perioder. Våra resultat visar att endogena processer och brytpunkter
är viktiga för att förstå hur skolors etniska sammansättning och seg
regationen utvecklas över tid.
Våra resultat är viktiga också från ett policyperspektiv. Analyser
na tyder nämligen på att politiska interventioner i dessa processer
har större möjlighet att lyckas om de görs innan en skola passerat
brytpunkten, eftersom det är mycket svårt att vända utvecklingen när
den punkten väl har passerats.
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5. HUR PÅVERKAS SKOLSEGREGATIONEN
AV MÖJLIGHETEN ATT VÄLJA SKOLA?20

Att ge föräldrar ökad frihet att välja vilken skola deras barn ska gå i
har blivit en global trend (Musset 2012). Sverige är inget undantag.
I dag går 15 procent av alla grundskoleelever och 26 procent av alla
gymnasieelever i friskolor.
Teoretiskt är det inte självklart hur fritt skolval påverkar skolseg
regation, eftersom olika plausibla mikromekanismer kan tänkas leda
denna i olika riktningar. Om fritt skolval framför allt leder till att
barn till lågutbildade – eller utrikes födda barn – i utsatta områden
väljer skolor utanför grannskapet, och därmed skolor med en lägre
andel barn som har en bakgrund liknande deras egen, skulle det leda
till minskad skolsegregation. Detta är något som ofta lyfts fram av
förespråkare för skolvalsreformer (Archbald 2004). Om det i stället
framför allt är inrikes födda barn eller barn till högutbildade som
använder det fria skolvalet för att hamna i skolor med en högre an
del som har en bakgrund liknande deras egen, leder skolvalet till att
segregationen ökar, något som ofta framhållits av kritiker av skolvals
reformer. Båda dessa mikroprocesser kan förstås äga rum samtidigt,
och frågan blir då vilken som dominerar.
Forskningen visar relativt entydigt att det senare av dessa scenarier
är vanligast. Skolvalsmöjligheter utnyttjas främst av mer välbeställda
familjer som tillhör majoritetsgruppen i sina respektive samhällen, och
deras skolval leder till att de separeras från mindre välbeställda barn
20. Kapitlet är författat av Maria Brandén och Magnus Bygren.
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som tillhör minoritetsgrupper (t.ex. i Chile: Hsieh & Urquiola 2006;
i USA: Saporito & Sohoni 2006; Saporito & Hanley 2014; Bifulco &
Ladd 2006). Forskningen visar även relativt entydigt att skolans sam
mansättning i sig, vid sidan av geografisk närhet och skolresultat, är
mycket viktig för föräldrarna när skolor väljs, i Sverige såväl som i andra
länder (Billingham & Hunt 2016; Black & Machin 2010; Fiske & Ladd
2000; Kallstenius 2010; Malmberg, Andersson & Bergsten 2014; Miza
la & Urquiola 2013; Renzulli & Evans 2005; Saporito & Lareau 1999).
De få forskare som har undersökt skolvalssystemets effekter på
skolsegregation i Sverige har kommit fram till att möjligheten att väl
ja skola ökar den etniska segregationen. Däremot ser forskarna små
effekter eller ingen påverkan alls på den socioekonomiska segregatio
nen. Lindbom (2010) jämför den faktiska fördelningen av elever i oli
ka skolor med den som skulle ha uppstått om alla elever hade gått i den
skola som ligger närmast hemmet, det vill säga hur det hade sett ut om
närhetsprincipen hade styrt vilken skola en elev går i. Resultaten tyder
på att skolvalet bidrog till ökad etnisk segregation, men endast margi
nellt. Han finner i stället att ökande boendesegregation är den främsta
orsaken till den växande etniska skolsegregationen och att den socio
ekonomiska segregationen inte påverkades av det fria skolvalet. Yang
Hansen och Gustafsson (2016) använder ett liknande tillvägagångssätt
för att jämföra utvecklingen av den faktiska skolsegregationen med
närhetsbaserade kontrafaktiska skolsegregationsnivåer och drar slut
satsen att skolvalssystemet har påverkat den etniska skolsegregationen,
men att den socioekonomiska segregationen inte påverkats. På samma
sätt finner Böhlmark, Holmlund och Lindahl (2016) att ökningen av
etnisk och socioekonomisk skolsegregation till stor del kan förklaras
av en parallellt tilltagande boendesegregation, men att den också del
vis är en följd av skolvalseffekter. Barn från socioekonomiskt privile
gierade familjer har en tendens att välja bort den närmaste skolan och
har högre sannolikhet att välja friskolor. Elever med inhemsk svensk
bakgrund väljer bort offentliga skolor med en hög andel utrikes födda.
Att boendesegregation är en viktig bakomliggande faktor för
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skolsegregation är ett återkommande resultat. Ju högre boendesegre
gation, desto högre skolsegregation, och under senare år har boende
segregationen ökat samtidigt som andelen elever i friskolor har blivit
större. Detta innebär att det är möjligt att mycket av den ökade skol
segregationen vi bevittnat under senare år snarare är en konsekvens
av en mer omfattande boendesegregation än av skolvalsprocesser.
Föräldrars val av skola till sina barn kan förstås utifrån figur 5.1
(fritt utvecklad från det så kallade DBO-ramverket, om hur desires,
beliefs och opportunities styr individers handlande, presenterat i detalj
i Hedström 2005). Föräldrar har en önskan om att deras barns skol
gång ska präglas av en god och stimulerande lärandemiljö och att
barnen ska ha klasskamrater med ett positivt inflytande på dem (se 1
i figuren). Eftersom föräldrar sällan vet hur väl en skola lever upp till
dessa kriterier tror de att skolans sammansättning är en giltig indika
tor på hur bra en skola kommer att vara för deras barn (se 2). Baserat
på (1) och (2) kommer föräldrar att välja skolor med en elevkomposi
tion som de tror kommer att vara gynnsam, vilket sannolikt kommer
att leda till segregerade skolor (4). Dock kan detta endast ske om det
faktiskt finns en alternativ skola som kan väljas (3). Det är alltså först
när det är möjligt att agera (3) utifrån ett underliggande missnöje
som segregerande dynamiska processer kan sätta i gång (4).

Figur 5.1. Teoretisk modell för att förstå föräldrars skolval och länken till segregation
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Modellen är nära kopplad till länken mellan mikromekanismer och
utfall på makronivå. För att återkoppla till figur 2.1 (s. 23) är vi såle
des här intresserade av att undersöka om en förändring i förekomsten
av skolval på makronivå påverkar individers möjligheter till segrege
rande skolbyten i området (pilarna 1 och 2 i figur 2.1) och därmed i
slutändan leder till en högre segregation i skolområdet (pil 4).
ANALYTISK STRATEGI

Ett problem i alla analyser av skolvalssystemets effekter på segrega
tion är att det är svårt att hitta en grupp skolor som vi kan använda
som kontrafaktiskt exempel på hur segregationen skulle ha sett ut om
vi inte hade haft fritt skolval. Ett fritt skolval råder ju i hela Sverige.
Grundtanken i vår analytiska strategi var därför att de faktiska möj
ligheterna att välja en alternativ skola varierar även i ett system med
fritt skolval. I mer glest befolkade delar av Sverige finns i praktiken
inget fritt skolval. I mer tätt befolkade delar av landet öppnas och
stängs skolor och bidrar därmed till att de faktiska skolvalsmöjlig
heterna varierar över tid inom ett och samma område. Därför följde
vi områden över tid för att ta reda på vad som händer med skolsegre
gationen när antalet skolor i området förändras.
Eftersom föräldrar kan antas vara motvilliga att skicka sina barn
till skolor som ligger långt bort följde vi skolområden som är relativt
små. Vi använde oss av svenska registerdata för åren 2000 till 2012,
som innehåller koordinater för alla de skolor eleverna gick i nion
de klass respektive år. Med hjälp av dessa koordinater definierade vi
skolområden som består av en skola och alla andra skolor som ligger
inom 1,6 kilometers radie (50 procent av alla niondeklassare går i en
skola på mindre än 1,6 kilometers avstånd från hemmet). Skolområ
dena var alltså cirklar om 3,2 kilometer i diameter. Vi använde sedan
dessa skolområden för att undersöka om den etniska segregationen
mellan skolor inom ett sådant område påverkas av förändringar i an
talet skolor inom samma område.
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Vårt mått på segregation kallas olikhetsindex (dissimilarity index)
och fångar hur jämnt fördelade eleverna är mellan skolor i ett skol
område med avseende på om de är utrikes födda eller inte. Vi använde
oss av en variant av detta index (mer information om detta i Bygren
2013). Detta index antar värdet 0 när eleverna är helt slumpmässigt
fördelade mellan skolor och värdet 1 när grupperna är totalt separera
de från varandra, det vill säga när alla utrikes födda elever går i vissa
skolor och alla inrikes födda går i andra skolor.
FLER SKOLOR, ÖKAD SEGREGATION

Först undersökte vi huruvida det finns ett samband mellan antalet
skolor inom ett skolområde och segregationsnivåerna i det angivna
området. Resultatet presenteras i figur 5.2 och visar att det finns ett
tydligt samband mellan antalet skolor i området och graden av skol
segregation. I områden med två skolor är den genomsnittliga skol
segregationen nära 0 (områden med bara en skola exkluderades ur
analyserna eftersom det inte går att beräkna segregationsnivåer om
det bara finns en skola i ett område). Ju fler skolorna är, desto högre
tenderar skolsegregationen att bli. I områden med uppemot 15–16
skolor i samma område är skolsegregationen kring 0,5, det vill säga
halvvägs mellan nollsegregation och fullständig segregation.

Figur 5.2. Antal skolor i området (x-axeln) och segregation (y-axeln) utifrån inrikes respektive utrikes födda.
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De här resultaten kan tyckas vara slående och tillräckliga för att dra
slutsatsen att möjligheten att välja skola driver upp segregationen.
Men det är samtidigt möjligt att mönstren beror på att boendeseg
regationen är högre i städer där skolorna ligger tätare. Av den anled
ningen använde vi oss av en analys där vi undersökte hur en föränd
ring av antalet skolor inom skolområden hänger samman med hur
segregationsnivåerna förändras inom samma områden. Eftersom vi
jämförde segregationsnivåerna inom ett givet område under år med
fler eller färre (fristående och kommunala) skolor, tar analyserna hän
syn till att områden med fler skolor oftare ligger i storstäder eller i
vissa typer av områden i städer. Områdena jämförs med sig själva
(se Brandén & Bygren 2018). Vi delade upp analysen så att vi kan se
effekter av antalet kommunala och antalet fristående skolor i kom
bination.
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Figur 5.3. Antal skolor i området – effekter på lokal skolsegregation mellan inrikes och utrikes
födda

[54]

5. Hur påverkas skolsegregationen av möjligheten att välja skola?

Samtliga staplar anger hur segregationsnivån skilde sig från ett om
råde med två kommunala skolor och inga fristående skolor. Skatt
ningarna ger därmed svar på frågan hur den lokala skolsegregationen
förändras i ett område när antalet skolor i ett område förändras från
två kommunala skolor och inga fristående skolor till någon annan
fördelning.
Det finns ett tydligt positivt samband mellan förändringar i an
talet friskolor i ett område och förändringar i graden av skolsegrega
tion. Om antalet friskolor ökar gör också segregationsnivåerna det.
Om ett område med två kommunala skolor exempelvis går från noll
till en friskola ökar segregationen med avseende på utrikes och inrikes
födda med omkring tio procentenheter.
Effekten av en ökning av antalet friskolor beror dock på hur
många befintliga kommunala skolor det finns i ett område. I områden
med många kommunala skolor har tillkomsten av fristående skolor
en ganska liten effekt, medan effekten är större i områden där det
bara finns en eller två kommunala skolor. Även i områden med två
kommunala skolor är effekten större om antalet friskolor går från noll
till en, jämfört med förändringar från två till tre eller fler.
En ökning av antalet kommunala skolor ökar också segregations
nivåerna, men endast när det finns en eller färre friskolor i områ
det. I områden med två eller flera friskolor verkar tillkomsten av nya
kommunala skolor snarare minska segregationen något. Resultaten
indikerar att när antalet skolor i ett område ökar, väljer en selekterad
grupp elever från de gamla skolorna att börja i den nya skolan, vilket
ökar den etniska skolsegregationen i området. När antalet skolor i
ett område minskar går denna process i motsatt riktning och skol
segregationen minskar. Framför allt verkar friskolor driva på segre
gationen.
För att ge ytterligare inblick i dessa processer visar figur 5.4 hur
andelen utrikes födda elever varierar mellan friskolor och kommuna
la skolor beroende på den etniska sammansättningen i området. Vi
ser att friskolornas etniska sammansättning avviker kraftigt från vad
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man skulle förvänta sig med tanke på hur den ser ut i bostadsområde
na runt skolan. I områden med 10 till 20 procent utrikes födda ligger
andelen utrikes födda i kommunala skolor också mellan 10 och 20
procent. Så är dock inte fallet med friskolorna, där genomsnittsan
delen utrikes födda bara är 5 procent. Ju högre andelen utrikes föd
da i området, desto större blir skillnaden mellan kommunala skolor
och friskolor, och de utrikes födda är kraftigt underrepresenterade i
friskolor som ligger i invandrartäta områden.
SAMMANFATTNING

Resultaten visar sammantaget att skolvalsmöjligheter ökar skolsegre
gationen. Ges föräldrar möjligheten att välja skola kommer detta att
leda till mer homogena skolor med avseende på födelseland. Framför
allt verkar möjligheten att välja en fristående skola öka skolsegrega
tionen. I likhet med vad den internationella forskningen visat finner
vi inget stöd för att segregationsnivåerna skulle minska när skol
valsmöjligheterna ökar. I kompletterande analyser har vi testat om
[56]

5. Hur påverkas skolsegregationen av möjligheten att välja skola?

skolsegregationen minskar om fler skolor etableras i områden med
hög boendesegregation, men vi finner inga tecken på det (Brandén
& Bygren 2018).
Det är värt att påpeka att de konsekvenser som ett skolvalssystem
har för skolsegregationen antagligen beror på i vilken utsträckning
det har utformats för att aktivt motverka segregation. Om skolor
tillåts ha inträdeshinder så som intervjuer, inträdesprov, kölistor el
ler skolavgifter blir antagligen de segregerande effekterna av det fria
skolvalet större (Elacqua 2012). Om däremot möjligheten till skolval
integreras med mångfaldsmål, så som antagningskriterier som mot
verkar skolsegregation (t.ex. s.k. magnet schools i USA), verkar inte seg
regationen öka (Archbald 2004; Saporito & Sohoni 2006). Oreglerat
skolval, utan någon form av krav på att balansera skolkompositionen
med hänsyn till elevernas sociala bakgrund, tenderar i stället att öka
skolsegregationen (för en översikt, se Miron m.fl. 2013).
Det svenska skolvalssystemet är utformat på ett sätt som sannolikt
begränsar den ökning i skolsegregationen som man kan förvänta sig
i och med att skolavgifter är förbjudna och skolor i mycket begränsad
omfattning använder sig av inträdesprov och liknande. Å andra sidan
är svenska skolor helt oreglerade vad gäller elevsammansättning med
avseende på social bakgrund och födelseland, vilket troligtvis gör att
skolsegregationen blir högre än den annars skulle vara.
Mer specifikt för det svenska skolsystemet är att introduktionen
av nya fristående skolor ökar segregationen mer än nya kommunala
skolor gör. Nya kommunala skolor ökar segregationen när det finns
få fristående skolor men minskar den när det finns många. Framför
allt verkar friskolor som ligger i områden med hög andel utrikes föd
da attrahera inrikes födda barn.
Resultaten illustrerar hur individuella preferenser och möjlighe
ten att handla på grundval av dem hänger samman med faktiska be
teenden som leder till vissa makrokonsekvenser. Vår undersökning av
skolsegregationen visar att individernas faktiska val möjliggörs och
begränsas av valfrihetens strukturella förutsättningar. Om föräldrar
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ges möjlighet att välja skola till sina barn kommer vissa grupper att
utnyttja denna möjlighet i högre utsträckning än andra, vilket i sin
tur leder till segregerade skolmiljöer för samtliga barn. En makroför
ändring i skolvalsmöjligheter ger därmed upphov till (delvis oavsed
da) mikroreaktioner som i sin tur ger upphov till förändringar i seg
regation på makronivå.
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6. ORGANISATIONSTEORETISKA
PERSPEKTIV PÅ SKOLSEGREGATION21

Konkurrensutsatta skolor och deras påverkan på segregation har va
rit en del i den svenska debatten kring gymnasieskolan. Bakgrunden
är de reformer som skedde i början av 1990-talet då politiker inför
de skolpeng, det fria skolvalet och möjligheten att starta ideella och
vinstdrivande friskolor. Avregleringarna innebar att både kommuna
la och privata gymnasieskolor (friskolor) skulle konkurrera om lan
dets gymnasieelever. Målet var att öka elevers och föräldrars valmöj
ligheter och skolornas effektivitet. 25 år efter friskolereformen finns
det näst intill lika många fristående gymnasieskolor som kommunala.
Friskolorna har attraherat en tredjedel av alla gymnasieelever.
Tidigare forskning har visat att det verkar finnas en relation mel
lan konkurrens och ökad skolsegregation, till exempel samband mel
lan konkurrens och ökad segregation satt i förhållande till föräldrar
nas utbildningsbakgrund och elevers etniska ursprung samt tidigare
skolresultat (Andersson m.fl. 2010; Söderström & Uusitalo 2010).
Vad som behövs är en teori som länkar samman konkurrens bland
skolor och skolvalet på mikronivå samt hur det kan leda till segrega
tion på makronivå. Tidigare forskning har betraktat skolor som passi
va ”kärl” som fylls med självselekterande elever (t.ex. Hartman 2011).
Med inspiration från figur 2.1 (s. 23), beskriver vi logiken bakom en

21. Detta kapitel är författat av Niklas Bomark, Abiel Sebhatu, Stefan
Arora-Jonsson och Karl Wennberg.
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möjlig segregationsmekanism där skolor som organisationer ses som
aktiva aktörer, vilka vi benämner segregerande kärl.
SKOLOR SOM AKTIVT SEGREGERANDE KÄRL

Före skolvalsreformen fördelades elever enligt närhetsprincipen. Den
innebar att det geografiska avståndet till skolan styrde vilken skola
eleven hamnade i, vilket ofta ledde till att skolornas sammansättning
speglade befolkningssammansättningen i närområdet (Holmlund
m.fl. 2014).
Men hur och varför påverkar konkurrens mellan skolor segrega
tion av elever utöver vad som kan förklaras av bostadssegregation?
Segregationen bör öka om fler föredrar att välja en skola med elever
med liknande bakgrund, det vill säga om preferenser för homosoci
alitet ökar. Hittills saknas dock en mekanism som knyter ökad eller
minskad konkurrens mellan skolor till preferensen för homosocialitet
bland elever och deras föräldrar.
För att specificera hur ökad eller minskad konkurrens mellan sko
lor påverkar preferenser för homosocialitet behöver vi ta ett steg till
baka och fråga hur skolvalet görs, hur skolor kan tänkas påverka dessa
val och hur konkurrens kan inverka på processerna.
Tidigare forskning har visat ett antal olika dimensioner i elevers
och föräldrars preferenser för homosocialitet: de kan välja som alla
andra, efter var de bor, speciella intressen, kvalitet på skolan, etnisk
tillhörighet eller sina vänners nätverk (Hastings & Weinstein 2008;
Kimelberg & Billingham 2013; Lauen 2007). Sådana homosociali
tetsprinciper gäller både för låg- och högpresterande elever såväl som
för elever i välrenommerade skolor (Bunar 2010). Vi vet även att
grupper av föräldrar har olika utgångspunkter när de väljer skolor för
sina barn. Från ett företagsekonomiskt perspektiv finns det vad man
kan kalla kundsegment, det vill säga grupper av elever vars föräldrar
söker något liknande när de väljer skola (jfr Kimelberg & Billingham
2013; Thelin & Niedomysl 2015; Vlachos 2012).
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Vår tes är att skolor kan ses som aktivt segregerande kärl om de
arbetar strategiskt med att positionera sin utbildning mot vissa väl
utvalda elevgrupper – vad som inom företagsekonomi ofta kallas seg
mentering (Porter 1985). Grundidén i segmentering är att företag, i
stället för att försöka attrahera alla typer av kunder på en gång, riktar
sin verksamhet mot den kundgrupp där de har störst chans att upple
vas som attraktiva. Att ta reda på olika kundgruppers speciella önske
mål kallas att segmentera en marknad (Weinstein 1987). Av vikt för
vårt argument är att segmenteringen inte är en passiv kartläggning
av existerande önskemål, utan en väsentlig del i segmenteringen är att
förstärka och utöka segmentets popularitet hos andra kunder (Hsu
& Grodal 2015). Man utformar produkter och tjänster som passar
kundsegmentet och förstärker bilden av att det är ett unikt segment
(Porter 1985). Tidigare forskning har visat att ju starkare konkur
rensen är inom en bransch, desto mer benägna är företag att arbeta
aktivt med konkurrensstrategier som segmentering (Chen & Miller
2012; D’Aveni 1994).
Trots att strategilitteraturen inte undersöker skolmarknader finns
det anledning att tro att många skolor beter sig ungefär likadant som
andra företag. Konkret skulle det innebära att en skola identifierar
ett möjligt segment – exempelvis elever som vill ha engelskspråkig
undervisning – och därefter utformar ett utbildningserbjudande som
passar dem, och dessutom jobbar för att förstärka och sprida idén om
att engelskspråkig undervisning är något som elever bör använda som
ett urvalskriterium när de väljer utbildning. I segmenteringsstrate
gier ser vi alltså en möjlig mekanism, där konkurrens driver skolor
till att aktivt påverka elevers och föräldrars preferenser för homoso
cialitet, vilket i sin tur kan leda till segregation.
För att analysera hur skolor kan fungera som länkande aktörer
mellan konkurrens och elevsegregation på samhällsnivå krävs alltså
empiriskt arbete på tre områden: (1) hur skolor tolkar, översätter och
definierar den rådande konkurrenssituationen så att den leder till seg
menteringsstrategier, (2) hur skolors segmenteringsbeslut påverkar
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elevers och föräldrars skolval, (3) hur skolvalet (mikronivå) påverkar
segregation på samhällsnivå (makronivå) när det totala antalet skol
val (som i viss mån kan vara beroende av varandra) aggregeras. När vi
förenar dessa tre steg ger det oss en teoretisk mekanism, där skolkon
kurrens påverkar skolor i deras strategier för att influera elevers och
föräldrars preferenser för homosocialitet.
SKOLOR SOM STRATEGISKA AKTÖRER

På ett övergripande plan finns det minst två sätt på vilka skolor kan
påverka elevers och föräldrars preferenser för homosocialitet: genom
att skapa, förändra eller överge specifika elevsegment eller genom att
attrahera och samla stöd bland elever och föräldrar till existerande
elevsegment och på så sätt legitimera homosocialitet i valet av skolor.
Konstruera, förändra eller överge specifika elevsegment

En skola kan skapa, förändra eller överge specifika elevsegment ge
nom att lyfta fram, gruppera och legitimera elevers och föräldrars
preferenser för val av skola. Genom att skolorna tar vara på, ibland
svaga, signaler om preferenser hos befolkningen och skapar en utbild
ning enligt elevers och föräldrars önskemål kan de bidra till att fram
häva en specifik preferens. Arbetet som skolorna gör med elevseg
ment har koppling till en bred litteratur inom strategiforskningen om
hur olika segment, ofta kallade produktkategorier, växer fram på en
marknad och hur dessa konstrueras i ett komplext samspel mellan en
producent, branschorganisationer och till exempel media (Kennedy
2008; Rosa m.fl. 1999). I gymnasieskolor ser vi en kraftig expansion
av olika specialiserade program som gymnasieskolor lanserar för att
skapa en unik profil och därigenom tilltala en viss grupp elever. I figur
6.1 åskådliggör vi utvecklingen för Sveriges gymnasieskolor över tid.
Alla skolor är inte nödvändigvist lika aktiva när det gäller segmentering. Runt millennieskiftet låg de kommunala skolorna efter friskolorna i
att erbjuda olika produkter till eleverna och deras föräldrar. Med tiden kan
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program för antalet elever i respektive skola för att inte riskera att enbart
beskriva en generell skoltillväxt.
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Figur 6.1. Genomsnittligt antal gymnasieprogram per skola och elev i Sverige 1999–2011

På samma sätt kan skolor förändra eller överge gamla segment. De
kommunala skolorna i en av Sveriges största kommuner hade till ex
empel i början av 2000-talet ett antal IT-program som övergavs då
IT blev nödvändigt i alla program. Våra pågående studier av rektorer
indikerar att åtminstone en del av profileringarna är ett resultat av
en medveten segmentering av olika elevsegment. Här behövs mer
forskning som undersöker hur skolorna segmenterar elever och hur
det i sin tur påverkar preferenser för homosocialitet.
Legitimera segment samt attrahera elever och föräldrar

Att konstruera, förändra eller överge segment är en del av skolornas
strategiska arbete för att bibehålla sitt elevunderlag och i förläng
ningen överleva på en konkurrensutsatt marknad. Skolorna behöver
också legitimera segmenten och attrahera elever och föräldrar som
ingår i de segment som de vill positionera sig mot. En skola kan till
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exempel försöka övertyga en elevgrupp att de är betydelsefulla för
gymnasieutbildningen och därför bör välja skolan.
Den kanske vanligaste segmenteringsstrategin som har lyfts fram
av forskare innebär att gymnasieskolorna strävar efter att dra till sig
de högst presterande eleverna. Detta innebär både en segmentering
som en ”elitskola” och ett sätt att minska kostnaderna för elevernas
utbildning (Epple & Romano 2008). Empiriska studier visar att det
bidragit till en ökad skolsegregation på samhällsnivå (Hsieh & Ur
quiola 2006). Logiken bakom strategin är att högpresterande elever
har en större kapacitet att nå målen och därför kommer att ha min
dre behov av kostsamma stödinsatser. När det inte finns någon övre
gräns för elevavgifter har en vanlig strategi varit att locka de mest
begåvade att ansöka samtidigt som skolan investerar i utbildningen.
Det är logiskt eftersom skolorna utvärderas och ges status av elev
er, föräldrar och samhället i övrigt genom att eleverna ingår i olika
typer av rankningar, till exempel av genomsnittsbetyg, eller andra
mätningar av deras prestationer.
Även om skolors tendens att försöka attrahera högpresterande
elever har dominerat forskningsdebatten om skolkonkurrens och
elevsegregation, är det bara en av flera potentiella strategier som sko
lorna har i sin verktygslåda. Faktum är att det entydiga fokus på hög
presterande elever som skolforskare har understrukit i sina analyser
av segregation går emot den stora variation av strategier som strate
giforskare sedan länge funnit hos både privata företag och offentliga
organisationer (jfr Porter 1980).
Det finns två alternativa strategier som skolorna kan tänkas an
vända när de konkurrerar. En är vanligt förekommande på handels
högskolors MBA-program och går ut på att maximera skillnaderna
i elevers förmåga före och efter utbildning. Logiken är att en elev
med låg intagningspoäng men lovande framtidspotential kan vara
värdefull för skolor just eftersom en realiserad förbättring hos eleven
går att visa för externa parter som framtida elever, utvärderare och
samhället i övrigt. Skolan kan använda eleverna som en indikator på
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att skolan har en god pedagogisk verksamhet och kultiverar studen
tens intellektuella kapital. Även om strategin inte har varit speciellt
uppmärksammad i svenska sammanhang hittills kan den bli vanligare
i samband med att det skapas olika utvärderingssystem som mäter
elevers progression under skoltiden. Det finns i dag olika ranknings
system för gymnasieskolor där elever och föräldrar kan jämföra hur
väl olika skolor utbildar sina elever. Rankningarna används av elever
och föräldrar, men de analyseras också av skolorna själva och påver
kar deras interna beslut (Espeland & Sauder 2007). Skolorna kan till
exempel analysera vilka dimensioner rankningssystemen bygger på så
att de kan definiera vilka elevsegment skolorna ska locka.
En annan konkurrensstrategi är att försöka attrahera elever som
inte tidigare visat stark studieprestation. I en analys av antagningsda
ta till gymnasieskolor inom en av Sveriges största kommuner finner
vi indikationer på att sådana strategier användes av ett flertal sko
lor (Arora-Jonsson & Bomark 2018). Vi analyserade antagningsdata
till gymnasieskolorna och såg att kommunala skolor i denna kom
mun var mer attraktiva. När vi delade upp eleverna i kvartiler enligt
slutbetyg från nionde klass blev skillnaden mycket tydligare. Bland
högpresterande elever var det en större andel som valde kommunala
skolor, bland de lågpresterande var det färre. Vi undersökte sedan
tendenserna i förhållande till konkurrensnivån mellan skolorna i
kommunen och fann att när konkurrensen ökade blev det vanligare
att lågpresterande elever valde friskolor.
I figur 6.2 visar vi hur friskolorna med tiden tar marknadsandelar
från de kommunala skolorna inom den undersökta kommunen: från
en låg andel i slutet på 1990-talet till närmare 30 procent av det totala
elevunderlaget 2016. I figur 6.3 framgår att friskolorna allt eftersom
konkurrensen ökar mellan skolorna inom kommunen tar marknads
andelar i den kvartil av elever som har lägst antagningsbetyg (kvartil
1 i figur 6.3). Vi har standardiserat antagningsdata för kommunen
per kvartil och år.

[65]

Segregation

Figur 6.2. Andelen elever i friskolor och kommunala skolor i en svensk kommun

Figur 6.3. Andel elever i friskolor per intagningspoäng (första och fjärde kvartilen)

En arbetshypotes är att vissa friskolor ser lägre presterande elever
som ett gynnsamt segment. En affärsmodell för en vinstdrivande sko
la är kostnadsminimering. Skolan söker då generera vinst genom att
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minimera utbildningskostnaderna och samtidigt se till en jämn ge
nomströmning av elever. För en skola med en kostnadsminimerande
affärsmodell kommer inte de mest studiemotiverade eleverna eller
de elever vars föräldrar är involverade i barnens gymnasieutbildning
att vara det primära valet, utan de elever som är minst känsliga för
kostnadsbesparingar. Lägre presterande elever är, av olika anledning
ar, överlag mindre studiemotiverade (Urdan & Schoenfelder 2006).
För kostandsminimerande skolor är därför elever och föräldrar
med lågt engagemang i utbildning det mest tilltalande kundsegmen
tet. Skolan kan skapa lojalitet till eleverna och deras föräldrar genom
att tilltala dem med hjälp av kostnadseffektiva metoder, till exempel
genom att erbjuda en självstudiedag i veckan. Detta ger kostnadsbe
sparingar och kan vara tilltalande för en skoltrött elev. En elev som
är både omotiverad och oförmögen att fullfölja sin utbildning kan
dock bli kostsam för skolor med fast schablonbelopp som finansie
ring. Skolorna kan då kompensera genom att sänka kraven.
Mellan åren 1999 och 2011 fanns det 1 298 unika gymnasieskolor i
Sverige. Av dessa var ca 52 procent kommunala skolor och resterande
skolor drevs av privata aktörer. Av friskolorna ingick 60 procent i
större koncerner, resterande 40 procent var skolor med en enda äga
re.22 I figur 6.4 visar vi andelar av elever med högutbildade föräldrar23
och i vilken grad de väljer kommunala skolor, friskolor (icke-kon
cern) eller friskolor (koncern).
I den första figuren (Panel A) visar den heldragna linjen att bland
alla skolor hade ungefär 40 procent av eleverna högutbildade föräld
rar. De streckade linjerna delar sedan upp dessa 40 procent av elever
na mellan kommunala skolor och friskolor. Här ser vi att friskolorna
22. Data på respektive skolor i Sverige och deras ägarskap är hämtade från
SCB, Skolverket och UC affärs- och kreditupplysning samt utgör arkivdata
från medier och skolors hemsidor.
23. Med ”högutbildade föräldrar” menar vi föräldrar vars högsta utbild
ning utgörs av en eftergymnasial utbildning om minst 30 högskolepoäng.
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ökar sin andel elever med högutbildade föräldrar till ungefär 20 pro
cent 2011. När de 20 procent bryts ner på friskolor som tillhör en
koncern och dem som inte gör det, ser vi att det är koncernskolorna
som står för den stora tillväxten.
Vår fråga var dock hur skolor använder sig av segmentering som
strategi. Då är totala andelar ett ganska grovt och ibland missvisande
mått eftersom skolformerna förändrar sina totala marknadsandelar
över tid. I panel B ställer vi i stället frågan hur stor andel som har
högutbildade elever av alla elever i en viss skolform. Här ser vi ett
annat mönster. Alla skolformer hade ungefär 40 procent elever med
högutbildade föräldrar i början av 2000. 2011 hade fristående skolor
nästan hälften av sina elever från den bakgrunden och även kommu
nala skolor hade en större andel elever med högutbildade föräldrar
än 2000. I koncernskolorna, däremot, var det ungefär en tredjedel
av eleverna som hade högutbildade föräldrar. Vad som hänt under
perioden är att en större andel av alla gymnasieelever går i friskolor,
men en stor del av tillväxten i marknadsandel har skett genom att
koncernskolor lockat till sig elever som inte har högutbildade föräld
rar. De fristående friskolorna (icke-koncern), däremot, har minskat
sin totala marknadsandel men har behållit en högre andel av eleverna
med högutbildade föräldrar.
Liknande mönster kan ses om vi fokuserar på skolnivå och elev
sammansättningen i genomsnittsskolan, per skolform (Panel C). Här
ser vi att den genomsnittliga koncernskolan år 2000 var en skola med
en mycket hög andel elever med högutbildade föräldrar, men att an
delen sjunkit; en koncernskola år 2011 hade i snitt ungefär lika stor
andel elever med högutbildade föräldrar som en kommunal skola. En
fristående friskola (icke-koncern) har i snitt nära hälften av elever
na med högutbildade föräldrar. En förklaring kan vara att koncern
skolorna har expanderat kraftigt utanför storstäderna från 2003 och
framåt.
Olika skoltyper verkar alltså attrahera elever med olika studiebak
grund. Vi har argumenterat för att en sådan systematik kan vara ett
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Figur 6.4. Andel gymnasieelever med högutbildade föräldrar per skolform i Sverige 1999–2011

uttryck för strategiskt agerande från enskilda skolor, där några söker
vinst genom en kostnadsminimerande strategi och väljer att fokusera
på elevsegment därefter. En alternativ förklaring skulle vara att ingen
av skolorna fokuserar på att attrahera denna elevkategori, utan att
fördelningen mellan skolorna är ett utfall av att koncernägda friskolor
inte är attraktiva för elever med högutbildade föräldrar.
Mer forskning behövs för att utreda vilken av dessa förklaring
ar som är mest valid. Detta kräver förståelse för hur skolors strate
gier påverkar elevers och deras föräldrars skolval samt primärdata på
elevers och föräldrars attityder, skolval och prioriteringar.
DISKUSSION OCH SLUTSATSER

I detta kapitel har vi tagit ett organisationsteoretiskt perspektiv på
skolkonkurrens och elevsegregation. Vi har föreslagit en ny typ av
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teoretisk mekanism som kan förklara hur konkurrens i förlängningen
kan leda till skolsegregation genom att skolor strategiskt positionerar
sig och aktivt medverkar till att elever söker sig till ett visst segment.
Information om korrelationer mellan konkurrens och skolsegre
gation på makronivå finns redan och även viss information om or
sakssamband på makronivå. Kunskap om de kausala mekanismer på
mikronivå som resulterar i segregationsutfall på makronivå krävs för
att formulera svar på hur konkurrens som leder till segregation kan
motverkas.
För att utforska de processer som ingår i den föreslagna meka
nismen behövs ytterligare kunskap om (1) hur skolor tolkar, över
sätter och definierar den rådande konkurrenssituationen till seg
menteringsstrategier, (2) hur skolors segmenteringsbeslut påverkar
elevers och föräldrars skolval, (3) hur elevers och föräldrars skolval
(mikronivå) leder till segregation på samhällsnivå (makronivå). Den
första delprocessen är mest outforskad och kunskap saknas om hur
konkurrens kan leda till att skolor fokuserar på olika elevsegment. I
vilken utsträckning har individuella skolor förmåga att initiera nya
segment? Skiljer sig detta åt mellan kommunala skolor, fristående
friskolor och friskolor som ingår i en större koncern? Samarbetar
skolor för att skapa segment? Vi behöver också analysera om skolor
försöker attrahera elever till vissa segment men inte andra och om
detta i så fall är medvetna eller omedvetna strategiska processer. Hur
skolors segmenteringsbeslut påverkar elevers och föräldrars skolval
kan i dag undersökas av olika forskargrupper med tillgång till rank
ning och skolvalsinformation. Modeller för hur elevers och föräldrars
skolval leder till segregation på samhällsnivå finns att tillgå (se t.ex.
kapitel 3 i denna bok).
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7. FÖRFÄDER, TILLHÖRIGHETER
OCH SELEKTIV PARBILDNING:
SOCIALA BINDNINGAR SOM
SEGREGATIONSBEVARANDE
MEKANISMER24
I banbrytande arbeten av Schelling (1971), Duncan och Duncan
(1957) och Taeuber och Taeuber (1965) har rörligheten inom stor
stadsområden getts en central roll för förklaringen av bostadssegre
gationen. Den rörlighetscentrerade synen har, implicit eller explicit,
haft en slumpmässig spridning av de boende som en referenspunkt
och har studerat hur individuella beslut att lämna eller undvika vissa
områden, och att flytta till andra, leder till komplexa dynamiska pro
cesser och högt segregerade utfall.
Den rörlighetsinriktade forskningen har identifierat tre huvud
faktorer som styr segregationsprocessernas utveckling. Den första
faktorn gäller individernas preferenser gällande var man vill bo och
särskilt viljan att bo med dem som liknar en själv. Detta gör att indivi
der tenderar att flytta till områden där det finns många som liknar en
själv och undviker områden med stigmatiserade eller marginaliserade
grupper. I USA är det exempelvis väldokumenterat (t.ex. Krysan m.fl.
2009) att vita föredrar vita grannar framför latinamerikanska, medan
det i Europa framför allt handlar om att majoritetsbefolkningen und
viker invandrare, i synnerhet dem som kommer från Mellanöstern
och Afrika (Semyonov m.fl. 2007).
Den andra faktorn gäller resursskillnader mellan olika grupper
som ger vissa individer eller familjer tillgång till de mest eftertrak
tade områdena, medan andra hänvisas till de minst attraktiva. Detta
24. Kapitlet är skrivet av Benjamin Jarvis.
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påverkar även den etniska segregationen eftersom utbildningsnivå,
anställningstrygghet och inkomst varierar betydligt mellan olika et
niska grupper.
Den tredje faktorn gäller diskriminering. Bland dem som tillhör de
mest gynnade etniska grupperna – vanligtvis infödda och/eller vita –
kan man observera diskriminerande beteenden som leder till att utsatta
grupper exkluderas. Den typen av diskriminerande beteende inklude
rar sådant som att vägra hyra ut och/eller visa lediga bostäder för med
lemmar av vissa etniska grupper, etnofobiskt motiverade vräkningar
och politiska åtgärder riktade mot vissa grupper (t.ex. redlining i USA).
Omfattande forskning tyder på att alla tre typer av faktorer har
betydelse för segregationen: man kan vanligtvis inte flytta till bostä
der eller områden som man inte har råd att bo i, preferenser vägleder
valet av bostad på ett sätt som stämmer väl överens med befintliga
segregationsmönster, och olika former av etnisk diskriminering före
kommer. Detta till trots förblir det en öppen fråga i vilken utsträck
ning som dessa tre typer av faktorer är relevanta för att förstå dagens
segregation. Forskarna har ofta betraktat de tre faktorerna som generativa mekanismer som har ansetts kunna driva en initialt osegrege
rad stad i en segregerad riktning. Det är dock väsentligt att göra en
distinktion mellan de mekanismer som ursprungligen genererade ett
segregerat tillstånd och de mekanismer som gör att det segregerade
tillståndet består över tid. Det behöver nämligen inte vara fallet att
de mekanismer som ursprungligen genererade segregationen är iden
tiska med dem som bevarar segregationen när den väl är ett faktum.
Ett förhållande som ofta bortsetts i detta sammanhang är att de
agerande individerna ingår i komplexa nätverk som knyter dem till
sina släktingar och vänner. Av detta skäl har vi i ett antal studier be
handlat bostadssegregationens bevarande mekanismer med särskilt
fokus på betydelsen av de sociala nätverk som individerna ingår i.
Dessa studier bekräftar att de faktorer som bevarar segregationen
över tid ofta skiljer sig betydligt från dem som gjorde att segregatio
nen uppstod. Studierna visar hur den rådande segregationen påver
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kar en individs sociala relationer och hur de i sin tur kan cementera
existerande segregationsmönster. Rumslig separation mellan grupper
kan exempelvis även leda till en social separation mellan grupperna
som begränsar möjligheterna till social integration.
SLÄKTSKAP, BOSTADSRÖRLIGHET OCH SEGREGATION

Släktskapsbandens spatiala utbredning, det vill säga de geografiska
avstånden mellan familjemedlemmar, har länge varit föremål för
samhällsvetenskapens intresse. Detta beror på familjens stora bety
delse – ekonomiskt och emotionellt – för centrala sociodemografiska
händelser, så som inträdet på arbetsmarknaden, barnafödande, pen
sionering och omsorg om de äldre. Våra studier tyder på att närheten
till släktingar också är en viktig faktor som påverkar segregationen.
Att släktskap och segregation hänger ihop har sin grund i tre empi
riska regelbundenheter: (1) Sverige är (liksom många andra länder) et
niskt segregerat, (2) avståndet till släktingar påverkar migrationsbeslut
och bosättningsmönster (man bosätter sig ofta nära föräldrar, barn och/
eller syskon), (3) man delar vanligtvis föräldrarnas etniska bakgrund.
Vi har använt agentbaserade simuleringsmodeller för att undersö
ka i vilken utsträckning som dessa faktorer kan göra att etniska segre
gationsmönster reproduceras över tid. Intuitivt verkar det rimligt att
segregationen reproduceras över generationerna när barn till invand
rare som bor i invandrartäta områden bosätter sig nära föräldrarna.
Våra analyser visade också att släktskap i sig inte är en stark segrega
tionsgenererande mekanism. Någon form av segregerande preferen
ser eller bostadsdiskriminering är nödvändig för att initialt skapa ett
etniskt segregerat tillstånd.
Vi fokuserade på etnisk bostadssegregation i Stockholms län och
med hjälp av registerdata kartlades familjebanden hos slumpmässigt
valda individer från olika etniska grupper. Figur 7.1 visar spridning
en av infödda svenskar och invandrare från Mellanöstern, Afrika och
Centralasien.
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Figur 7.1. Boendemönster i Stockholms län år 2010 för unga vuxna (övre kartan) och deras föräldrar (nedre kartan) från Sverige och länder i Afrika, Mellanöstern och Centralasien
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Den övre kartan visar var de utflyttade barnen var bosatta år 2010
och den nedre var föräldrarna var bosatta – boendemönstren hänger
uppenbarligen ihop. Tidigare forskning har lyft fram betydelsen av
homosocialitet när individer flyttar till områden där det finns många
med samma etniska bakgrund. Ofta har detta tolkats som utslag av
homosociala preferenser, men våra resultat tyder på att det bland in
vandrargrupper snarare är släktskapsbanden som leder till detta ut
fall.
I linje med huvudtanken bakom detta forskningsprogram används
resultaten från de empiriska analyserna i kontrafaktiska mikrosimu
leringar av bostadsrörlighet i syfte att förstå hur dessa individers be
teenden förhåller sig till det makroutfall som intresserar oss här, det
vill säga segregation. Det kontrafaktiska inbegriper att vi utgår från
ett antal olika antaganden och simulerar flyttningar baserade på dessa
antaganden. Antagandena var:
1. Släktskap påverkar inte flyttningarna men etniska preferenser
gör det.
2. Etniska preferenser påverkar inte flyttningarna men släktskap
gör det.
3. Både släktskap och etniska preferenser påverkar flyttningarna.
4. Varken släktskap eller etniska preferenser påverkar flyttning
arna.
Simuleringsresultaten visar att släktskapseffekter är en viktig orsak
till de icke-svenska gruppernas segregation, speciellt för barnen till
invandrare från länder i Afrika och Mellanöstern. De flyttar ofta till
områden där de egna grupperna finns, eftersom de vill bo nära släk
ten. Däremot är släktskapseffekterna små för svenskarna. Släktskap
har visserligen viss betydelse för vart de infödda svenskarna flyttar,
men resultaten tyder på att infödda svenskar primärt vill undvika
områden där andelen invandrare är hög till förmån för områden med
många svenskar.
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Slutsatsen av dessa analyser är att lokaliseringen av första genera
tionens invandrare kan ha mycket stora konsekvenser för segregatio
nen bland senare generationer. Om första generationens invandrare
vid sin ankomst fick bostäder i mindre segregerade områden är det
alltså troligt att deras barn, när de flyttar hemifrån, ytterligare redu
cerar segregationen. Möjligheten att förändra segregationen genom
sådana politiska åtgärder begränsas dock av svenskarnas beteenden.
Om svenskar främst flyttar för att undvika invandrare, var de än bor,
försvårar det möjligheten att med politiska medel minska boendese
gregationen.
SELEKTIV PARBILDNING OCH NYA FAMILJEBILDNINGAR

En viktig fråga i forskningen om släktskap och segregation är varför
första generationens invandrare är så segregerade. En del av dem var
gifta när de kom till Sverige, och deras påverkan på segregationen
började i deras första bostad. Andra möts efter det att de har kommit
till Sverige och när de bildar ett gemensamt hushåll måste åtmins
tone en av dem flytta. Eftersom varje familjebildning har potentiell
betydelse för segregationen, är det viktigt att undersöka om, hur och
varför de nybildade hushållen påverkar segregationen.
Nya hushåll är särskilt intressanta att studera eftersom de kan
både vara en orsak till och en konsekvens av segregationen. De kan
vara en konsekvens av existerande segregation genom ett fenomen
som kallas propinquity, närhet i tid och rum, som påverkar vilka po
tentiella partners som faktiskt möts. Enkelt uttryckt så är individer
mer benägna att träffa och interagera med dem som bor i närheten.
Om grannarna också tenderar att tillhöra samma etniska grupp som
en själv, ökar sannolikheten för att partnern kommer från samma et
niska grupp som en själv. Så är fallet även om ingen skulle föredra en
partner med samma etniska bakgrund. Med andra ord kan propinquity
generera det som demografer kallar homogami.
Flyttar i samband med att ett nytt hushåll bildas kan leda till ökad
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eller minskad segregation. Om båda personerna i ett par tillhör sam
ma etniska grupp ökar sannolikheten att de flyttar till områden där
det finns många med samma bakgrund som de själva och det tenderar
att öka segregationen. När man kommer från olika etniska grupper
måste man dock förhandla om var man ska bosätta sig och det ökar
chansen att man flyttar till ett blandat område, vilket tenderar att leda
till minskad segregation.
Vi undersökte dessa frågor med hjälp av registerdata, två typer
av statistiska modeller och en kontrafaktisk mikrosimulering (Jarvis
m.fl. 2018). Först användes en tvåkönad äktenskapsmodell (Schoen
1981) för att analysera den första parbildningen. Denna modell be
aktar antalet möjliga partners i varje etnisk och invandrargrupp, för
män såväl som för kvinnor, och det rumsliga avståndet mellan poten
tiella partners. Resultaten för Stockholms län tyder på att det rumsli
ga avståndet mellan potentiella partners är av stor betydelse. De som
bor nära varandra har betydligt högre sannolikhet att bli ett par än de
som bor långt ifrån varandra. Men propinquity-effekten förklarar bara
delvis den etniska homosocialiteten. Även när man kontrollerar för
avstånd är det mer sannolikt att de som har samma etniska bakgrund
gifter sig.
Men var bosätter sig nya par? Vi studerade samtliga nya hushåll
och fann att par är benägna att flytta till områden där det redan finns
många med samma etniska bakgrund som de själva. Det är främst par
där båda har samma etniska bakgrund som flyttar till områden där
det finns många av deras egen grupp. Par med olika etnicitet flyttar
till mer blandade områden.
I en kontrafaktisk simulering baserad på dessa resultat undersökte
vi vilka följder dessa mikrobeteenden hade för makroutfallet. Resul
taten visar att bostadsvalen är centrala men också att äktenskaps
marknaden är viktig. Nya hushåll ökar segregationen på grund av
tendensen att bilda par inom samma grupp. Om den etniska homo
gamin var mindre uttalad skulle segregationen sannolikt minska ef
tersom blandade par tenderar att bosätta sig i mer blandade områden.
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ÖVRIGA RELATIONER

Den forskning som diskuterats ovan fokuserar på nära relationer som
binder samman individer till kärnfamiljer. Men det finns andra typer
av sociala relationer som kopplar ihop individer i tid och rum och
som påverkar var man bosätter sig. Studiekamrater från gymnasiet
och universitetet kan vara betydelsefulla, särskilt för var ensamståen
de bosätter sig. Detta vill vi studera framöver.
Intressant är också hur de olika komponenter som diskuterats här
i kombination med varandra reproducerar existerande segregations
mönster. Det är möjligt att komponenterna sammantaget är vikti
gare än summan av varje delkomponent och att de tillsammans ut
gör en betydelsefull mekanism som bidrar till segregationen. För att
undersöka det krävs en avancerad simuleringsmodell som simultant
beaktar samtliga faktorer. En sådan modell skulle göra det möjligt
att analysera de nätverksbaserade segregationsmekanismerna och
undersöka hur viktiga de är relativt andra mekanismer så som et
nisk homosocialitet och diskriminering. Resultaten skulle göra det
möjligt för politiker och andra beslutsfattare – om de så önskar – att
utveckla effektivare åtgärder för att långsiktigt minska den etniska
segregationen.
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8. EN NÄTVERKSANALYS AV
FAMILJEBILDNINGSMÖNSTER MELLAN
OLIKA ETNISKA GRUPPER I SVERIGE25

Samtidigt som andra världskriget tog slut gick Sverige från att ha va
rit ett historiskt emigrantland till att bli en nettomottagare av invand
rare. I dag är ungefär en femtedel av Sveriges befolkning antingen
född utomlands eller har en förälder som är det. Denna demografiska
omvandling har skapat debatt om det multietniska samhället. Forsk
ningen om etniska relationer i Sverige – olika typer av integration
och utanförskap – är högaktuell, både för den vetenskapliga debatten
och som underlag för policybeslut.
I sociologiska sammanhang är familjebildningar mellan olika
grupper en klassisk indikator på integration (Merton 1941; Alba &
Nee 2009; Song 2009; Rodríguez-García 2015). Många har således
undersökt mönster inom och mellan olika etniska grupper med avse
ende på giftermål, övriga registrerade partnerskap och barnafödslar.
I såväl USA och Europa som Skandinavien visar studier överlag på en
med tiden tilltagande grad av familjebildning mellan grupper. Många
ser en koppling till så kallad assortative mating, att kaka söker maka
(Kalmijn 1998), i synnerhet för likartade utbildningsnivåer (t.ex. Ja
cobs & Labov 2002).
I Sverige ger tillgången på registerdata unika förutsättningar för
att studera såväl giftermål som barnaskaffande för en i princip kom
plett population över flera decennier (se t.ex. Dribe & Lundh 2008,
2011; Dribe & Nystedt 2013). En individs grupptillhörighet kan
25. Kapitlet är författat av Carl Nordlund.
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klassificeras utifrån registrerat födelseland eller föräldrarnas födel
seland. Ofta länkas frågor om familjebildning mellan den inhemska
gruppen26 och grupper med utländsk bakgrund till andra tillgängliga
registerdata som fångar upp olika aspekter av socioekonomisk status.
Studier har även kopplat sannolikheter för familjebildningar mellan
den inhemska gruppen och olika invandrargrupper till empiriskt ob
serverade skillnader och likheter i kulturella värderingar (Dribe &
Lundh 2011, 2012).
När man fokuserar på hur majoritetsgruppen med inhemskt ur
sprung bildar familj och integreras med olika invandrargrupper så
missar man ofta hur familjebildningsmönster och integration mellan
grupper med utländskt ursprung ser ut. Här presenterar vi en pågå
ende studie där samtliga heterosexuella familjebildningar inom och
mellan såväl inhemska grupper som grupper med invandrarbakgrund
under perioden 1973–2007 kartläggs och analyseras. Därmed breddas
den bakomliggande frågeställningen om integration så att den också
täcker relationer och samspel mellan grupper med olika invandrar
bakgrund samt om de familjebildande relationerna skiljer sig åt mel
lan män och kvinnor inom respektive invandrargrupp.
Vi använde en mer detaljerad kategorisering av individers etniska
bakgrund än den som vanligtvis används. I likhet med andra stu
dier utgick vi från föräldrarnas födelseland, men skapar även mixa
de kategorier då vi utökar den befintliga nomenklaturen (50 länder
och landsgrupper inkl. Sverige) med 43 halvsvenska kategorier (t.ex.
finländsk-svensk) och en kategori för ”blandutlänningar”. Dessutom
försökte vi förstå familjebildningspreferenser mellan olika invandrar
grupper utifrån internationella relationer och mått på kulturella lik
heter. Vårt syfte var att kartlägga eventuella geopolitiska dimensioner
i mönstren för familjebildning mellan olika invandrargrupper i Sveri
ge. Vi jämförde nätverk av familjebildningar mellan olika invandrar
26. Här används ”inhemsk” för att referera till en individ född i Sverige,
vars båda föräldrar också är födda i Sverige.
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grupper med olika typer av motsvarande internationella nätverk på
global nivå: bilateral migration, handel, geografisk närhet, diploma
tiska och geopolitiska relationer och så vidare. Slutligen studerade vi
kulturella och värderingsmässiga likheter (Inglehart & Welzel 2005).
FAMILJEBILDNINGSMÖNSTER

I registerforskningen om familjebildningar används två indikatorer
på vad en familj är: giftermål (eller andra registrerade partnerskaps
former) samt gemensamma barn. Vi har samlat in båda typerna av
data. I de fall där ett par är såväl gifta som gemensamma föräldrar,
vilket är vanligaste situationen under tidsperioden, har relationen
räknats från det som kom först. Vi utgick från data för hela perio
den, men ignorerade de första och sista fem åren med hänsyn till de
tidsfördröjningar som kan förekomma mellan giftermål och födseln
av första barnet.
De årliga siffrorna på antalet initierade familjebildningar mel
lan 1973 och 2007 återfinns i figur 8.1, fördelade på de tre typer av
familjebildningar vi kartlagt. Den giftermålsboom som kan noteras
Familjebildningar per år utifrån typ, 1973-2007
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Figur 8.1. Familjebildningar fördelade efter typ och år
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1989 beror på förändringar av änkepensionen, vilket sporrade många
att gifta sig. Boomen understryker också att mörkertalet för sambore
lationer är stort, eftersom relationen är svår att identifiera i tillgäng
liga registerdata.
För varje individ som ingår i en (eller flera) av paren i de famil
jebildningar som skett har individens etniska ursprung fastställts
genom efterforskning av föräldrarnas födelseland, oberoende av vil
ket land individen själv är född i. Om det inte finns information om
föräldrarna och deras födelseland används i stället individens eget
födelseland.
Vi skapade ett nätverk för varje sjuårsperiod genom att koppla
samtliga par till de härledda etniciteterna. Det representerar antalet
heterosexuella familjebildningar inom och mellan olika etniska grup
per.27 I nätverken görs en åtskillnad mellan män och kvinnor så att vi
kan kartlägga könsskillnader i familjebildningsbeteende. Nätverken
bidrar till en analys av hela det nationella familjebildningssystemet,
det vill säga både mellan den inhemska majoritetsbefolkningen och
olika invandrargrupper, samt mellan och inom invandrargrupperna.
Ett klassiskt dilemma i studiet av interetniska relationer är att
grupperna som studeras är olika stora (jfr Blau 1977; Qian 2005). Vi
behövde alltså ta den relativa storleken på grupperna i beaktande för
att beräkna antalet förväntade parbildningar om det inte fanns någon
homosocialitet alls. Det är nämligen skillnaden mellan det faktiskt
observerade antalet parbildningar och det förväntade antalet som ger
en fingervisning om homosocialitetens betydelse i olika grupper.28
Det totala antalet heterosexuella familjerelationer inom och mel
lan fyra aggregerade kategorier för perioden 1973–2007 återfinns i
27. Av integritetsskäl exkluderades för små etniska kombinationer. Totalt
innebar det en förlust på 0,5-1,2 procent av det totala antalet familjebildningar
för varje sjuårsperiod.
28. Den ”noll-modell” som tillämpas här bygger på en relationell kon
tingenstabell där observerade värden omvandlas till procenttal över/under res
pektive förväntat värde.
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tabell 8.1. Procenttalen anger den relativa avvikelsen mellan det ob
serverade och förväntade värdet för varje typ av familjebildning inom
och mellan de fyra kategorierna. Det observerade antalet familjebild
ningar mellan en utländsk man och en inhemsk kvinna är drygt 50
procent lägre än det skulle ha varit om det inte funnits någon asso
ciation mellan etniskt ursprung och familjebildningstendenser. Fa
miljebildning mellan utlänningar, såväl inom som utom den enskilda
gruppen, är över 200 procent vanligare än vad som kunde förväntas
om inga homosociala effekter fanns.29
Kvinnor
Män
Inhemsk
Utländsk
Halvsvensk
Bland-utländsk

Inhemsk

Utländsk

Halvsvensk

Bland-utländsk

1 334 495
+ 11,6%
133 869
- 52,1%
99 748
+ 8,4%
7 743
- 14,7%

147 497
- 49,5%
220 984
+ 224,1%
12 996
- 42,1%
3 214
+ 45,0%

108 018
+ 7,2%
14 416
– 38,8%
9 455
+ 21,9%
921
+ 20,3%

7 867
- 20,6%
4 126
+ 78,2%
809
+ 6,1%
260
+ 245,4%

Tabell 8.1. Antalet familjebildningar inom och mellan större etniska kategorier 1973–2007

FAMILJEBILDNINGAR INOM GRUPPEN

Vi delade upp varje grupp i två undergrupper: de som bildar familj
inom respektive utanför sin egen grupp. Vi beräknade således först
hur det observerade antalet familjebildningar inom respektive grupp
29. Modellen för att beräkna förväntansvärden behöver två antaganden.
För det första antas att familjebildningarna är givna. För det andra bortser vi
från social exponering. Olika typer av segregation – i skola, på arbetet och på
bostadsmarknaden – hänger ihop. Inom ramen för studien utvecklas spatiala
modeller för social exponering. I de analyser som presenteras i detta kapitel
används dock ovanstående data i original utan försök att justera utifrån social
exponering.
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skiljer sig från vad som skulle ha förväntats om valet av partner hade
varit helt slumpmässigt.
Figur 8.3 visar hur mycket vanligare det är att män och kvinnor
från olika etniska grupper bildar familj med en partner från sin egen
grupp. Dessutom visar figuren hur detta har förändrats över tid.
Svenskar gifter sig allt oftare utanför sin egen grupp, men föränd
ringen sker inte lika snabbt som minskningen av andelen svenskar,
vilket innebär att vi över tid ser en ökad tendens för svenskar att bilda
familj inom sin egen grupp. Figuren visar även på tydliga skillnader
mellan olika grupper. Män från Iran och Irak bildar exempelvis i allt
större omfattning familj med kvinnor från sina egna länder. Iranska
kvinnor har under de två senaste perioderna blivit allt mer benägna
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Figur 8.3. Tendenser och trender för inomgruppsliga familjebildningar, 1973–2008 (utvalda grupper; storleksjusterade)
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att gifta sig med andra än sina landsmän. För thailändska kvinnor är
mönstret det motsatta. Trots att familjebildning mellan thailändska
kvinnor och inhemska svenska män är ungefär 20 gånger fler än an
talet familjebildningar där båda är från Thailand, är andelen thailänd
ska par högre än vad som skulle ha förväntats om parbildningarna
inte uppvisat någon homosocialitet.
Samtliga grupper föredrar som figuren visar att bilda familj med
en partner från sin egen grupp. Tendensen är svagast för personer
med halvsvensk bakgrund. Ett exempel på det är den svensk-finländ
ska gruppen nere i vänstra hörnet.30
NÄTVERKET AV FAMILJEBILDNINGAR MELLAN
OLIKA MIGRANTGRUPPER

För att kartlägga det interetniska nätverket av familjebildningar i
Sverige utgick vi från de 49 landsspecifika immigrantgrupperna i
vår datamängd och beaktar samtliga familjebildningar – registrerade
partnerskap och gemensamma barn – i dessa grupper mellan 1973 och
2007. Eftersom vi är intresserade av hur grupper med olika ursprung
bildar familj och om det liknar internationella mönster, exkluderade
vi de inhemska och halvsvenska grupperna. Fokus ligger alltså på in
tegration mellan olika invandrargrupper. Precis som tidigare tolkar
vi relationerna utifrån om de är större än vad som kan förväntas sta
tistiskt.
Figur 8.4 visar hur nätverket av interetniska familjebildningar i
Sverige såg ut 1973–2007. Noderna i nätverket är de olika invand
rargrupperna. När det finns länkar mellan två noder betyder det att
30. Tidigare studier inom flertalet olika sociala kontexter pekar på att re
lativ gruppstorlek, eller upplevelsen därav, ofta är relaterad till inomgruppslig
favoritism och lojalitet (t.ex. Ellemers & Van Rijswijk 1997:52ff). Vi hittar ing
et sådant samband: preferenserna för inomgruppsliga familjebildningar varie
rar, men har inget samband med relativ gruppstorlek.
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antalet familjebildningar överstiger det förväntade. Länkarnas tjock
lek är proportionella mot hur mycket vanligare sådana parbildningar
är, och deras böjning anger en riktning. Medsolslänkar representerar
familjebildningar från män till kvinnor, motsolslänkar motsvarande
från kvinnor till män. För att tydliggöra hur nätverket ska tolkas kan
vi se på den enskilda länken mellan Finland och Thailand. Denna går
medsols från Finland till Thailand, vilket alltså innebär motsols från
Thailand till Finland. Detta indikerar att finländska män bildar familj
med thailändska kvinnor i större utsträckning än man statistiskt kan
förvänta. Dock finns ingen motsvarande länk åt andra hållet: antalet
finländska kvinnor som bildar familj med thailändska män är alltså
mindre än vad som förväntas statistiskt. Liknande länkar finns mel
lan flera skandinaviska och sydostasiatiska länder. De sydostasiatiska
länderna tycks utgöra ett undantag från ett mönster som tyder på
geografisk närhet mellan dem som bildar familj.

Figur 8.4. Frekventa interetniska familjebildningsmönster i Sverige 1973–2007
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Strukturen tycks i många fall reflektera såväl regionalgeografiska
som kulturella likheter. Den starkaste länken finns mellan eritreanska
och etiopiska män och kvinnor, där antalet familjebildningar är drygt
20 gånger större än förväntat.
INTERNATIONELL BILATERAL MIGRATION

Med utgångspunkt i Världsbankens databas över internationell mig
ration har vi kartlagt totala migrationsflöden under perioden 1990–
1999 mellan varje par av de 46 länder och landsgrupper som återfinns
i figur 8.4. Genom att applicera samma typ av nollmodell som där,
kan vi räkna om varje bilateralt migrationsflöde till en procentuell
avvikelse från nollmodellen. Avvikelsen använder vi som oberoende
variabel i en linjär statistisk modell för att förklara graden av familje
bildningar mellan motsvarande etniskt-nationella immigrantgrupper
i Sverige. Resultatet av detta är att vi ser ett relativt starkt samband
mellan det internationella nätverket av bilateral migration och pre
ferenser mellan interetniska familjebildningar i Sverige.31 Tydligast
märks det sambandet för Eritrea och Etiopien, där en avsevärd mig
ration från Eritrea till Etiopien tycks hänga ihop med en påtaglig
preferens att bilda familj med motsvarande migrantgrupper i Sverige
(figur 8.5). Familjebildningar mellan etiopiska män och eritreanska
kvinnor är 18,4 gånger vanligare än förväntan. En annan stor immig
rantgrupp i Etiopien kommer från det krigshärjade Somalia. Även
här noterar vi att somalier och etiopier i Sverige gärna bildar familj.
Som figur 8.5 visar är migration från Somalia till Eritrea liten och
familjebildningar mellan somaliska män och kvinnor från Eritrea få
och det omvända i princip försumbart för hela perioden 1973–2007.
Vi kunde också se en del avvikelser när vi jämförde mönster för
31. Justerad R2 på 27,15 % (p = 0,000). Den uppmätta korrelationskoef
ficienten (0,5214) skiljer sig markant från det QAP-genererade genomsnittet
(0,0013; min = –0,0282; max = 0,0940).
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Figur 8.5. Migrationsflöden i Östafrika (1990–1999) och till höger preferenser i familjebildning
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migrationen med familjebildning i Sverige. Relationen Iran–Afgha
nistan är en sådan. Trots avsevärd migration från Afghanistan till
Iran är antalet familjebildningar mellan iranier och afghaner i Sverige
mindre än hälften av det förväntade. Drygt 680 000 afghaner flyttade
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bildade färre än förväntat familj i Sverige.
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INTERNATIONELLA SKILLNADER I SYNSÄTT OCH VÄRDERINGAR

Som vi tidigare nämnt är vår utgångspunkt att individer, vars vär
deringar och synsätt stämmer överens mer, tenderar att bilda familj
oftare. Vi använder WVS kulturella karta (se figur 3.1) men endast för
åren 1995–1998. Den oberoende variabeln är kulturellt avstånd, som
här mäts som det geometriska avståndet mellan två länder i denna
figur. Liksom tidigare är den beroende variabeln den procentuella
avvikelsen för antalet förväntade familjebildningar mellan motsva
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rande immigrantgrupper i Sverige. Sambandet vi finner är dock både
obefintligt och icke-signifikant.32
VÄGEN FRAMÅT

Det finns utrymme för att förbättra studiet av möjliga samband mel
lan värderingar och familjebildningspreferenser, speciellt i fråga om
hur skillnader och likheter i värderingar bör mätas. För det första kan
det noteras att de två dimensionerna i WVS-kartan endast förklarar
ca 70 procent av variationen mellan olika länder. För det andra är de
prespecificerade landsgrupperna problematiska eftersom olika länder
inom en specifik landsgrupp kan uppvisa ganska stora värdemässiga
skillnader. Slutligen bör påpekas att insamlade data över värderingar
ändras med tiden. Vi har använt resultat för perioden 1995–1998,
men värderingar kan ju ändras för de immigranter som interagerar,
integreras och bildar familj i Sverige.
För oss återstår också att förklara interetniska familjebildnings
preferenser i Sverige och närmare studera beteendet hos de halvs
venska grupperna och undersöka hur de väljer att bilda familj. Dessa
individer är konkreta manifestationer av integration, och frågan är
om de beter sig mer ”inhemskt” än ”utländskt” i hur de själva väljer
att bilda familj.
Intressant vore också att studera om plötsliga geopolitiska för
ändringar på den internationella arenan påverkar existerande inte
retniska familjer i Sverige. Registerdata gör det möjligt att kartlägga
skilsmässor, vilket vi ämnar undersöka i relation till ett antal upp
blossande internationella konflikter.

32. En linjär regression med permutationstest (QAP) gav oss ett justerat
R2-värde på 2,8 % med ett p-värde på 0,088.
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9. SKOLANS ETNISKA SAMMANSÄTTNING
OCH UTBILDNINGSRESULTAT33

Under de senaste två decennierna har segregationen ökat i svenska
skolor, både med avseende på föräldrars utbildning och invandrar
bakgrund. I ett internationellt perspektiv ligger Sverige i det lägre
till mittersta skiktet i fråga om skolsegregationens omfattning (Böhl
mark, Holmlund & Lindahl 2015). Samtidigt verkar skillnaderna i
skolresultat mellan elever med olika uppväxtvillkor bli större. 2012
års PISA-undersökning visade att skillnaden i skolresultat mellan
elever med inhemsk bakgrund och invandrarbakgrund är större i Sve
rige än i många andra länder. Skillnaderna i skolresultat mellan elever
från olika bakgrund och mellan skolor har också ökat de senaste två
decennierna (Skolverket 2012; 2018).
Men vilka är egentligen konsekvenserna av den ökade skolseg
regationen? Ofta antas andelen utrikes födda elever påverka andra
elevers skolresultat negativt. Vi undersökte om så var fallet, genom
att studera hur andelen utrikes födda elever påverkar andra elevers
meritvärde efter nian och behörighet till allmänna program i gym
nasiet.
Vid första anblick kan det tyckas vara en enkel fråga eftersom sko
lor som har en hög andel elever med invandrarbakgrund i allmänhet
har sämre skolresultat än skolor där i huvudsak elever med svensk
bakgrund går. Detta mönster på makronivå skulle kunna tolkas som
att elever med invandrarbakgrund påverkar sina klasskamraters resul
33. Författare till detta kapitel är Maria Brandén.
[90]

9. Skolans etniska sammansättning och utbildningsresultatet

tat negativt. Problemet med en sådan förklaring är att vi inte vet om
en elev hade fått bättre betyg om hen hade gått i en klass med färre
invandrade klasskamrater. Det är alltså svårt att veta vilka mikro
mekanismer som ligger bakom mönstret vi observerar på makronivå,
och därmed om sambandet mellan andelen invandrade klasskamrater
och en elevs studieresultat är ett orsakssamband eller inte. Kanske är
det en konsekvens av att barn som har sämre förutsättningar att få
bra betyg ofta går i skolor med en hög andel utrikes födda? Det skulle
även kunna vara så att skolor med ett stort antal utrikes födda har
sämre skolresultat på grund av lägre lärartäthet, större personalom
sättning eller liknande.
Det kan finnas åtminstone tre olika förklaringar till att elever
i skolor med många utrikes födda uppvisar sämre skolresultat: (1)
barnen har olika förutsättningar genom sin hemmiljö, (2) skolorna
fungerar olika, (3) barnen påverkar varandra, exempelvis genom den
ambitionsnivå de har.
Att elevernas familjebakgrund är av central betydelse är det få
som ifrågasätter. Elever i skolor med en stor andel utrikes födda barn
kommer ofta från studieovana miljöer och från omgivningar med oli
ka slag av sociala problem, vilket gör det svårare för dem i skolan. Vid
sidan av denna typ av social sortering kan skolan som institution ha
betydelse för barnens resultat. Skolor med många utrikes födda barn
kan skilja sig från skolor med få när det gäller resurstilldelning, lärar
täthet, personalomsättning och liknande. Och slutligen kan eleverna
i skolan påverka varandras ambitionsnivåer, framtidsplaner och stu
dievanor. Det sistnämnda kallas sociala interaktionseffekter. I de skolor
där antalet utrikes födda är stort kan till exempel kamratpåverkan
missgynna skolframgång och utbildningskarriär. Relativ fattigdom,
språkproblem och traumatiska upplevelser i familjen kan också bidra
till problem och därmed påverka skolresultaten i sådana skolor.
I den här studien försökte vi skilja mellan dessa tre processer,
främst för att se om de sociala interaktionseffekterna kvarstår när vi
justerat för hur familjebakgrunden och skolan påverkar både sanno
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likheten för att en elev kommer att gå i en skola med många utrikes
födda och samma elevs skolresultat.
Ett antal internationella studier har använt avancerade statistiska
metoder för att försöka fånga orsakssambandet mellan skolors sam
mansättning och elevers skolresultat. Generellt brukar de visa att en
stor del av sambandet mellan skolors sammansättning och skolresul
tat försvinner när man tar hänsyn till exempelvis att de barn som går
i invandrartäta skolor har sämre förutsättningar att få bra betyg redan
innan (se t.ex. Card 2013; Hermansen & Birkelund 2015).
ATT ANALYSERA SAMMANSÄTTNINGSEFFEKTER

Vi använde oss av en statistisk metod som kallas tvåvägsfixa effekter.
Förenklat innebär den att vi först undersökte hur skolans samman
sättning, med avseende på andelen inrikes och utrikes födda elever,
hänger samman med elevers skolresultat och att vi därefter i två steg
rensade resultaten från effekter som kommer (1) från skolans egen
skaper, till exempel lärartäthet och resurser, (2) från den familj man
växer upp i, exempelvis engagemang.
Metoden bygger på att vi undersöker hur förändringar i skolans
sammansättning över tid hänger samman med förändringar i skol
resultat. Vi undersökte om elever i en skola har bättre skolresultat
under de år då andelen utrikes födda skolkamrater är låg än under år
då den är hög. Eftersom skolan jämförs med sig själv förvrängs inte
resultaten av att skolor med ett större antal invandrare exempelvis
kan skilja sig från andra skolor med avseende på lärartäthet, persona
lomsättning eller andel behöriga lärare. Hänsyn tas alltså till allt med
skolan som inte förändras över tid (dock tas inte hänsyn till sådant
som förändras över tid). I nästa steg rensade vi resultaten från skill
nader i familjebakgrund mellan barn i skolor med olika sammansätt
ning. Det gjordes genom att jämföra syskon med varandra. På samma
vis som med skolorna undersökte vi om det syskon som har färre utri
kes födda skolkamrater generellt har bättre skolresultat än det syskon
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som har fler. Eftersom vi jämför syskon inom en familj kan vi vara
säkra på att resultaten inte är en följd av skillnader i uppväxtvillkor,
föräldrarnas ambition och förmåga att navigera i skolsystemet och
liknande. Hänsyn tas till allt med familjen som inte förändras över
tid. Inledningsvis applicerade vi dessa strategier en och en (enkla fixa
effekter) och avslutningsvis tillämpades båda samtidigt.
Vi analyserade registerdata som inkluderar information om samt
liga elever i Sverige som har slutat nionde klass under perioden 1998–
2012. Två typer av skolresultat undersöktes. Meritvärde är elevens
summerade betyg i de 16 högst betygsatta ämnena och kan variera
mellan 0 (icke godkänt i alla ämnen) och 320 (mycket väl godkänt i
alla ämnen). För att underlätta internationella jämförelser standardi
serades variabeln så att den har medelvärdet 0 och standardavvikel
sen 1. Behörighet till allmänna program på gymnasiet var det andra
skolresultatet vi undersökte. För att vara behörig till gymnasiet krävs
att eleven åtminstone har godkänt i engelska, matematik och svenska
(för invandrade elever kan svenska bytas ut mot svenska som andra
språk).
Vi studerade tre dimensioner av skolornas sammansättning. An
delen utrikes födda skolkamrater, andelen utrikes födda och nyanlän
da skolkamrater (som har anlänt till Sverige efter tio års ålder) samt
andelen utrikes födda skolkamrater från länder där de huvudsakliga
invandringsströmmarna till Sverige består av flyktingar (Afghanis
tan, före detta Jugoslavien, Eritrea, Etiopien, Irak, Iran, Libanon,
övriga Mellanöstern, Somalia och Syrien – totalt 62 procent av den
totala andelen utrikes födda i vårt datamaterial).
EFFEKTEN AV SKOLANS SAMMANSÄTTNING
PÅ ELEVERS SKOLRESULTAT

Figurerna 9.1 och 9.2 visar hur andelen av de olika grupperna hänger
samman med svenskfödda elevers skolresultat. Effekterna på utrikes
födda elevers resultat liknar i huvudsak effekterna på svenskfödda
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elevers resultat (se Brandén, Birkelund & Szulkin 2018). Modell 1
justerar för kalenderår och om skolan är fristående. Modell 2 justerar
för mätbara familjefaktorer. Modell 3 inkluderar skolans fixa effekter
och tar på så vis hänsyn till alla egenskaper hos en skola som inte för
ändras över tid. Modell 4 inkluderar familjefixa effekter och fördelar
datamaterialet på ”stannare” (syskon som går i samma skola) och
”flyttare” (syskon som går i olika skolor). Avslutningsvis inkluderar
modell 5 både skolfixa effekter och familjefixa effekter samtidigt för
syskon som går i olika skolor.
Resultaten i figur 9.1 och 9.2 visar att det på makronivå finns ett
tydligt samband mellan andelen utrikes födda elever i en skola och
andra elevers meritvärden och behörighet till gymnasiet (modell 1).
Jämfört med en elev utan invandrade klasskamrater har en elev som
går i en skola med 100 procent invandrade skolkamrater 25 procent
enheter lägre sannolikhet att bli behörig till gymnasiet (figur 9.2) och
mer än en halv standardavvikelse lägre betyg (figur 9.1). Skillnaderna
är ännu större om vi tittar på andelen nyanlända skolkamrater eller
andelen skolkamrater från typiska flyktingländer.
Skillnaderna kan tyckas stora, men resultaten säger i själva verket
ingenting om huruvida det är just mängden invandrare som påverkar
de andras skolresultat på mikronivå. När vi i modell 2 introducerar
kontroller för olika mätbara familjefaktorer, så som föräldrarnas ut
bildning och liknande, minskar sambandet betydligt. Dock tar analy
serna fortfarande bara hänsyn till mätbara skillnader mellan barn som
går i en invandrartät skola och andra barn. De tar heller inte hänsyn
till eventuella skillnader i kvalitet mellan skolor. I modell 3 tar vi hän
syn till skillnader mellan skolor genom att jämföra år då en skola har
många utrikes födda elever med år då de är färre. Dessa modeller tar
hänsyn till alla egenskaper hos en skola som inte förändras över tid. Här
minskar återigen skillnaderna markant. Till exempel har en elev med
tio procent invandrade skolkamrater nu bara en procentenhet lägre
sannolikhet att bli behörig till gymnasiet, jämfört med en elev utan in
vandrade skolkamrater. För meritvärden är skillnaderna ännu mindre.
[94]

9. Skolans etniska sammansättning och utbildningsresultatet

0,5

0,0
0,5

-0,5
0,0

-1,0
-0,5

-1,5
-1,0

-1,5

Modell 1

Modell 2

Andel utrikesfödda

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4, stannare

Andel från flyktingländer

Modell 3

Modell 4, stannare

Modell 4, flyttare

Modell 5, flyttare

Andel nyanlända

Modell 4, flyttare

Modell 5, flyttare

Figur 9.1. Andelen utrikes födda skolkamrater och standardiserade meritvärden. Ordinal Least
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Linjära sannolikhetsmodeller och regressioner med fixa effekter (FE). Svenskfödda elever med
svenskfödda föräldrar

I modell 4 undersökte vi skillnader i skolresultat mellan syskon
som i olika hög grad mött utrikes födda skolkamrater. Eftersom det
handlar om syskon vet vi att de har haft samma föräldraresurser, i
stort sett samma uppväxtvillkor och så vidare. I analyserna skiljer
vi mellan syskonpar där syskonen går i samma skola, men där ande
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len utrikes födda förändras mellan åren då respektive syskon går där
(”stannare”) och syskonpar där syskonen går i olika skolor (”flyttare”).
Modell 4 för ”stannare” visar att skolresultatet för syskon som
gått i samma skola inte påverkas nämnvärt av att det ena syskonet
haft fler utrikes födda i sin årskurs än det andra. Däremot tyder mo
dell 4 för ”flyttare” på att bland syskon som gått i olika skolor har
det syskon som haft färre utrikes födda skolkamrater något högre
meritvärde och en betydligt högre sannolikhet att bli behörig till
gymnasiet. Resultaten är viktiga eftersom de mäter den kombinerade
effekten av skolan i sig och andelen utrikes födda skolkamrater. Extra
betydelsefullt för elevernas möjlighet att bli behöriga verkar andelen
nyanlända skolkamrater vara. Här ger en tio procentenheters ökning
i andelen nyanlända mellan första och andra syskonet tre procenten
heters lägre sannolikhet att bli behörig till gymnasiet.
Avslutningsvis utgår vi i modell 5 från modell 4 för ”flyttare” men
lägger in skolfixa effekter i stil med dem i modell 3 för att uppväga
eventuella skillnader i skolkvalitet mellan syskonens skolor. Det är
modell 5 som med störst säkerhet fångar en eventuell kausal effekt på
svenskfödda elevers skolresultat av att ha utrikes födda skolkamrater,
eftersom de tar bort alla övriga skol- och selektionseffekter samtidigt.
Resultatet tyder på att den kausala effekten av att ha utrikes födda
skolkamrater är väldigt liten på meritvärden men större på sannolik
heten att bli behörig till gymnasiet. Effekten av andelen nyanlända
skolkamrater på en elevs behörighet visar att om en elev går från noll
till tio procent nyanlända skolkamrater, så minskar sannolikheten att
bli behörig till gymnasiet med en procentenhet. Givet att andelen
svenskfödda som inte blir behöriga till gymnasiet är låg, bara nio
procent, måste den effekten anses vara relativt stor.
SAMMANFATTNING

Våra resultat tyder på att även om det finns ett tydligt samband mel
lan andelen utrikes födda skolkamrater och elevers skolresultat, så
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betyder inte detta nödvändigtvis att utrikes födda elever påverkar
sina skolkamraters skolresultat negativt. Studien tyder på att det på
mikronivå ofta är annat än just andelen invandrare som orsakar dessa
resultat. Det finns mycket annat som hänger samman med att gå i en
skola med många utrikes födda skolkamrater. Exakt vilka faktorer
som är viktiga kan vi inte svara på än, men det är en allt för enkel för
klaring att hävda att invandrade elever påverkar sina klasskamraters
skolresultat negativt.
För en viss grupp hittar vi dock en effekt som inte är obetydlig.
Sannolikheten att bli behörig till gymnasiet påverkas negativt av att
ha en hög andel utrikes födda skolkamrater. Under den undersökta
perioden blir 91 procent av de svenskfödda eleverna med svenskfödda
föräldrar behöriga till gymnasiet, så den absoluta majoriteten påver
kas antagligen inte alls. Men för den grupp som ligger på gränsen till
att bli behörig har andelen utrikes födda skolkamrater en viss effekt.
Detta gäller i synnerhet för effekten av nyanlända utrikes födda skol
kamrater.
Det är värt att påpeka att de mekanismer som styr förhållandet
mellan etnisk sammansättning i skolor och skolresultat kan vara an
dra än den typ av sociala interaktionseffekter vi fångar i den här stu
dien. Till exempel är det möjligt att en oproportionerligt hög andel
utrikes födda elever kan leda till problem att rekrytera och behålla
bra lärare, vilket i så fall indirekt även kommer att ha en effekt på
andra elevers skolresultat. Det är också viktigt att påpeka att det för
modligen är bra att skolor har en proportionerlig sammansättning,
även om det ofta inte har så stor betydelse för elevernas skolresultat.
Exempelvis kan det vara av värde därför att det skapar gemensamma
arenor, där elever med olika socioekonomisk bakgrund kan mötas,
och därför att det kan leda till solidariska attityder och liknande.
Vår huvudsakliga slutsats, att kompositionen i skolan med avse
ende på invandrarbakgrund enbart har små sociala interaktionseffek
ter på elevers skolresultat, överensstämmer med en rad studier (t.ex.
Card 2013; Hermansen & Birkelund 2015). Resultaten kan förstås i
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samband med när och hur grunden läggs för barns framtida skolre
sultat. Redan när barnen är tre år gamla har föräldrarna en stor bety
delse för språkutveckling och kognitiv förmåga (Heckman & Mosso
2014), vilket betyder att barn från olika familjebakgrund kommer att
ha vitt skilda förutsättningar i skolan.
Våra resultat tyder på att familjen ofta är viktigare för barns skol
resultat än skolkamraterna. Men för en utvald grupp av barn bör ef
fekten från skolsammansättningen inte underskattas, nämligen för
dem som ligger på gränsen för behörighet. För dem har skolsystemet
ett viktigt uppdrag att motverka negativa effekter av skolans sam
mansättning.
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10. ETNISKA ENKLAVER OCH
INTEGRATIONEN AV ANDRA
GENERATIONENS INVANDRARE34

Det finns en omfattande forskning om segregation och integration i
USA. Forskningen om integrationen av andra generationens invand
rare i Europa har inte varit lika omfattande men växer snabbt. Ett
flertal studier har visat att de etniska segregationsmönstren på de
två kontinenterna liknar varandra i många avseenden (Semyonov &
Gilkman 2009). Segregation av invandrare är exempelvis vanlig i de
flesta större europeiska städer och segregationsnivåerna liknar dem i
USA, även om det i Europa finns städer som är mer segregerade än
amerikanska städer (Musterd 2005).
Trots liknande segregationsnivåer verkar invandrare integre
ras långsammare i Europa än i USA, men variationen mellan län
der, stater, regioner och städer är stor, eftersom lokala faktorer som
utbildningssystem, arbetsmarknad och lokala segregationsmönster
påverkar hur snabbt integrationen går (Alba & Waters 2011). Det
finns dessutom betydande skillnader mellan etniska grupper; vissa
integreras snabbare och lättare, vilket till stor del beror på lokala för
hållanden och hur väl nätverken fungerar (Cruel & Vermeulen 2003;
Kasinitz m.fl. 2008).
Vi har fokuserat på hur segregationsmönster påverkar utbild
ningsnivån bland andra generationens invandrare. Forskning från
USA visar att etniska enklaver ofta bidrar till sociala nätverk som
hjälper nyanlända att etablera sig. I Europa är sådan forskning ännu
34. Kapitlet är författat av Sarah Valdez.
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i sin linda. De forskningsresultat som presenteras här bidrar till vår
kunskap om hur etnisk segregation påverkar andra generationens
invandrare. Resultaten ger kunskap om när segregationen kan vara
negativ och när den kan vara positiv med avseende på hur andra ge
nerationens invandrare integreras utbildningsmässigt.
SEGREGATION OCH INTEGRATION

Segregation är viktig för integration eftersom många sociala utfall är
beroende av resurser som individer kan mobilisera genom sina socia
la nätverk och segregationen påverkar de sociala nätverken. Tidigare
forskning har visat att individers nätverk påverkar jobb och inkom
ster, utbildning och hälsotillstånd (Granovetter 1978; Marsden &
Gorman 2001). Om sådana skillnader är systematiska och varierar
mellan olika etniska grupper kan följden bli att vissa etniska grup
per halkar efter i inkomst och utbildning. Om skillnaderna dessut
om överförs mellan generationer kommer stabila mönster av etnisk
ojämlikhet att uppstå.
De sociala nätverken kan antas vara särskilt viktiga för nyanlända
på grund av deras bristfälliga språkkunskaper och att de inte ännu
lärt sig navigera i det nya hemlandet. Om segregationen innebär att
de nyanlända isoleras från de redan integrerade som känner till hur de
nya institutionerna fungerar försvåras integrationen. När livsbeting
elserna för olika etniska grupper skiljer sig från varandra minskar den
sociala isoleringen sannolikheten att missgynnade grupper kommer
ikapp de redan privilegierade, och kan även bidra till en större klyfta
(Bowles m.fl. 2014; DiMaggio & Garip 2011).
Men en viss grad av segregation kan vara värdefull och underlätta
integrationen i ett nytt land (Portes & Zhou 1992). Kontakter med
invandrare med liknande etniska ursprung som redan har etablerat
sig i det nya landet kan vara värdefulla eftersom deras kunskaper och
färdigheter kan underlätta integrationen. Den internationella forsk
ningen visar att de som tillhör samma etniska grupp ofta hjälper
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varandra med mindre lån, anställer varandra och delar med sig av
information om hur man hanterar kulturen och det nya landets insti
tutioner. Etniska enklaver kan därför ha en positiv inverkan på hur
väl nyanlända lyckas etablera sig, medan hög segregation som leder
till social isolering tenderar att ha motsatt effekt.
SEGREGATION OCH ETNISKA ENKLAVER I STOCKHOLM

Vi borde således förvänta oss att en hög segregation försvårar integra
tionen men att en viss segregation kan underlätta den. Detta kan vara
fallet om nyanlända hamnar nära andra från samma etniska grupp
utan att därav bli helt isolerade från infödda svenskar. I den forskning
som ligger till grund för det här kapitlet undersöks om det finns en
segregationsnivå som gör att integrationen av andra generationens
invandrare gynnas. Analyserna fokuserar på Stockholms län och en
uppsättning olika metoder används. Först använder vi en hierarkisk
klusteranalys för att fastställa vilka grupper som bor tillsammans och
som därför kan komma att utvecklas till etniska enklaver. Därefter
mäts i vilken grad de olika grupperna är isolerade från varandra (eller,
omvänt, vilka som huvudsakligen har kontakt med personer från
samma grupp som dem själva). Slutligen, för att få en uppfattning
om de etniska nätverkens betydelse, undersöker vi vilken inverkan
den etniska faktorn har på de olika gruppernas utbildningsnivå.
Inledningsvis använder vi således klusteranalys för att finna de
etniska grupper som ofta bor i samma områden. Klusteranalys är en
induktiv metod för att hitta mönster i data och visar vilka grupper
som bor tillsammans i så kallade SAMS-områden.35 I våra registerdata
kan varje vuxen individ i Stockholms län ges en grupptillhörighet
baserad på det land eller den region där föräldrarna eller far- och
morföräldrarna föddes. Första generationens invandrare ges en här
35. SAMS är en områdesindelning utvecklad av SCB som ofta används i
sammanhang som detta.
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komst baserad på deras eget födelseland, eftersom deras föräldrar
inte finns med i de svenska registren som vi utgår från. Klusterana
lysen identifierade 21 grupper av potentiella etniska enklavgrupper.
Gruppindelningen baseras på det land (exempelvis Colombia) eller
den region (exempelvis Sydamerika) individerna är födda i och utgör
således bara en indikator på deras etniska grupptillhörighet. Om de
har liknande kulturella bakgrunder och uppfattningar kan gruppe
ringen emellertid ändå fungera som en etnisk gruppering i Sverige.
Invandrare från Marocko, Algeriet och flera länder i Mellanöstern
har exempelvis en tendens att bosätta sig i samma områden när de
kommer till Stockholm. Även om dessa länder består av flera tydliga
etniska grupperingar som kanske inte känner samhörighet med var
andra i hemlandet, kan de som en liten grupp på endast några tusen
personer, långt borta från sin vanliga omgivning känna gemenskap
och knyta vänskapsband genom att de alla förstår modern arabiska
och har andra kulturella gemenskaper.
Det finns även potentiella enklaver som endast består av perso
ner från ett enda ursprungsland. Ett sådant exempel är iranier. Ti
digare studier har visat att iranier är en mycket segregerad grupp i
Stockholms län. Ungefär 58 procent av iranierna skulle behöva flyt
ta till ett annat område för att uppnå full boendeintegration. Detta
kan jämföras med motsvarande procentsats för svarta i amerikanska
städer som uppgår till drygt 60 procent (Musterd 2005). Den full
ständiga förteckningen över potentiella etniska enklaver återfinns i
tabell 10.1.
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Enklavgrupp
Västra

Finsk-ugrisk
Grekland
Balkan
Bosnien och Hercegovina
Östeuropa
Somalia
Afrikas Horn
Sydafrika
Ekvatorial-afrika
Arabisk
Östra Medelhavet
Iran
Afghanistan
Centralasien
Sydamerika
Sydasien
Vietnam
Thailand
Centrala Stilla havet
Kina
Total

Landsgrupper (rapporterade i
befolkningsregister)
Sverige; Danmark och Island; Norge;
tyska Europa; Belgien och Nederländerna; Iberiska halvön; Italien och
Frankrike; USA och Kanada; Brittiska
öarna och kolonier; Korea, Japan,
Taiwan; Hongkong och Singapore
Finland; Ungern; Estland
Grekland och Cypern
Jugoslavien; Serbien och Montenegro;
Kosovo, Kroatien, Albanien etc.
Bosnien och Hercegovina
Polen; Rumänien; Ryssland
och Sovjet;
Litauen; Bulgarien; Ukraina etc.
Somalia
Etiopien; Eritrea
Sydafrikanska länder
Centralafrikanska länder; Västafrika
Marocko och Algeriet; Tunisien; Libyen,
Egypten; övriga Mellanöstern
Irak; Turkiet; Syrien;
Libanon
Iran
Afghanistan
Armenien, Uzbekistan etc.
Chile, Argentina,
Uruguay; Colombia;
Centralamerika och Karibien; andra
Pakistan; Indien etc.;
Sydostasien
Vietnam
Thailand
Filippinerna och Stilla havet
Kina, Mongoliet, Nordkorea

Vuxen
befolkning
(Stockholm
2012)
971 127
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11 320

86 671
7 678
13 720

359
40
95

4904

0

32634

152

5448
9 226
3 350
4 957
10 049

14
100
20
29
129

58 925

767

19 803
2 226
1 614

200
2
0

28 801

278

11 867

121

841
4 766
1 790
4 664
1 285 061

5
11
7
19
13 668

* Personer boende i Stockholm 2012 som avslutade årskurs 9 år 2006
Tabell 10.1. Möjliga enklaver i Stockholms län

Elever*

Segregation

I nästa steg beräknades isoleringsnivån för var och en av de potenti
ella enklaverna. Vi använde ett segregationsindex som mäter i vilken
utsträckning medlemmar i en viss minoritetsgrupp enbart exponeras
för medlemmar av sin egen grupp. Det anger sannolikheten att en
slumpmässigt vald person som bor i samma område som personen
i fråga tillhör samma etniska grupp. De områden vi utgick från är
100 × 100 meter och vi beräknade hur många andra med samma ur
sprung som individen i fråga som bor i området. Resultatet av be
räkningarna återfinns i figur 10.1. Västerlänningar, inklusive etniska
svenskar, utgör den mest isolerade gruppen med ett isoleringsindex
på 0,40. Detta beror på gruppens storlek. Gruppen omfattar drygt 80
procent av Stockholms vuxna befolkning, så sannolikheten att de bor
nära andra som tillhör samma grupp är mycket stor. Vi exkluderade
västerlänningar från resterande analyser eftersom de tenderar att vara
integrerade när det gäller boende, förhållandevis högt utbildade och
inte kan urskiljas från de etniska svenskarna i klusteranalysen. Grup
pen från Mellanöstern – Turkiet, Libanon, Irak och Syrien – är den
näst mest isolerade gruppen med ett isoleringsindex på 0,15. Index
Sydafrika
Centralasien
Ekvatorialafrika
Bosnien och Hercegovina
Vietnam
Arabiska
Centrala Stilla havet
Thailand
Afghanistan
Balkan
Amerikas
Grekland
Afrikas Horn
Ira n
Sydasien
Kina
Östeuropa
Finsk Urgic
Somalia
Östra Medelhavsländerna
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

Nivå av relativ isolation

Figur 10.1. Isoleringsindex för potentiella enklavgrupper. Västerlänningar ej inkluderade. De grupper som ingår i analyserna är grönmarkerade
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värdet innebär att sannolikheten att någon annan från samma grupp
bor i inom samma 100 × 100 meter uppgår till ca 0,15. Det värdet är
nästan dubbelt så högt som för den tredje mest isolerade gruppen,
somalierna, som har ett isoleringsindex på 0,09.
Nästa steg i analysen är att för varje grupp undersöka om det finns
en isoleringsnivå vid vilken man kan urskilja positiva enklaveffekter.
Det utfall vi fokuserar på är i vilken utsträckning som andra genera
tionens invandrare påbörjar högskolestudier. Vi analyserade andra
generationens invandrare som lämnade högstadiet 2006 med behö
righet till gymnasiet. Vi fokuserade på fyra potentiella enklavgrup
per med ett tillräckligt stort antal högstadieelever och undersökte
eventuell påverkan från familj, bostadsområde och etniska grupp
egenskaper för sannolikheten att vara inskriven på högskola år 2012.
Om egenskaper hos den etniska gruppen i sig uppvisar ett positivt
samband med sannolikheten att läsa vidare kan det tyda på positiva
enklaveffekter.
Som mått på familjens resurser använde vi dels föräldrarnas sum
merade inkomster, dels den högsta utbildning som någon av dem
har. För att mäta bostadsområdets ekonomiska och utbildningsmäs
siga resurser använde vi den genomsnittliga utbildningsnivån bland
vuxna i grannskapet och andelen hushåll som erhåller bostadsbidrag.
Grannskap definieras som de 24 närmaste rutorna om 100 × 100 me
ter. I helt befolkade områden motsvarar detta ett 500 × 500 meter
stort område med individen själv boende i den mittersta rutan om
100 × 100 meter. Som ett mått på det etniska kapitalet använder vi ett
index som är lika med summan av antalet vuxna i personens etniska
grupp med en avslutad universitetsutbildning som bor inom detta
område. Födelseordning och kön utgör kontrollvariabler.
Vi skattade separata probitmodeller för varje grupp och estima
ten presenteras i tabell 10.2. I samtliga grupper är kvinnor och de
förstfödda i syskonskarorna mer benägna att bedriva högskolestudier.
Dessa mycket preliminära resultat tyder på att föräldrars utbild
ning är av stor betydelse för de flesta grupperna. I samtliga grupper
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Tabell 11.2
Nivå av relativ isolation

Hög

Medel

Östra
medelhavsländerna

Iran

Låg

Afrikas horn

Arabiska

Familj
Föräldrars kombinerade inkomst

0,07

0,11

0,17

-0,17

Föräldrars högsta utbildning

0,20

0,43

-0,13

0,26

Grannskap
Genomsnittlig utbildning

0,51

0,85

1,41

-1,38

Mottar bostadsbidrag

2,83

1,30

-3,57

-1,75

-0,10

-0,23

-0,05

0,24

Enklav
Universitetsutbildade landsmän
Kontrollvariabler
Kvinna

reg
0,55

0,13

0,07

0,26

-0,06

-0,04

-0,05

-0,20

Intercept

-1,48

-2,77

-3,00

2,99

N (elever)

583

172

84

96

Ordning i syskonskaran

Modellerna har estimerats på hela befolkningen och inte på ett sample, och därför rapporteras ej p-värden.

Tabell 10.2. Probitmodeller som skattar betydelsen av familj, grannskap och etniskt kapital för
sannolikheten för högskolestudier (positiva och statistiskt signifikanta samband är mörkmarkerade)

förutom den från Afrikas Horn uppvisar föräldrarnas utbildningsnivå
ett positivt samband. I grupperna med en hög eller mellanhög isole
ringsgrad tycks grannskapet vara av viss betydelse och grannskapets
utbildningsnivå uppvisar ett positivt samband med sannolikheten för
högskolestudier. Med undantag för Afrikas Horn tycks bostadsbidrag
(en indikator på låg inkomst) inte uppvisa ett negativt samband med
högskolestudier. I den minst isolerade gruppen, den arabiska, är både
utbildnings- och bostadsbidragsnivån i grannskapet negativt relate
rad till sannolikheten för högskolestudier.
Resultaten tyder vidare på att det etniska enklavkapitalet har en
positiv effekt i den minst isolerade gruppen, men en negativ i övriga
grupper. Det skulle kunna tyda på att dessa grupper är allt för isole
rade för att positiva enklaveffekter ska kunna uppstå.
För grupper med en lägre grad av isolering är emellertid den et
niska påverkan tydlig. Den arabiska gruppen
Page 1 – de som kommer från
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Nord- och Västafrika och länder i Mellanöstern – har ett isoleringsin
dex på 0,03, vilket är en femtedel av det som gruppen från östra Med
elhavet har. När det gäller den arabiska gruppen är det etniska kapi
talet den enda variabel som uppvisar ett signifikant samband med
andra generationens högskolestudier. Detta kan tyda på en enklavef
fekt som delvis motverkar effekterna av en i övrigt ofördelaktig social
situation för medlemmarna av denna grupp.
SLUTSATSER

Detta kapitel är baserat på preliminära resultat från en studie av po
sitiva och negativa effekter av olika invandrargruppers segregering i
Stockholm. Etniska enklaver är av särskilt intresse eftersom de kan
hjälpa individer att hantera social isolering och därmed underlätta
integrationen. Genom att undersöka hur det etniska kapitalet påver
kar sannolikheten för högskolestudier bland andra generationens in
vandrare för invandrargrupper med olika grad av isolering, tyder våra
resultat på att det finns grupper som har isolerats så mycket att det
kommit att hindra deras integration.
För invandrare från länderna vid östra Medelhavet, Afrikas Horn
och Iran tycks exempelvis inte den etniska gemenskapen vara stark
nog för att hjälpa andra generationens barn att lyckas. I mindre iso
lerade grupper tycks det finnas positiva enklaveffekter. Bland annat i
den arabiska gruppen verkar det etniska nätverket ha betydelse.
Den forskning som rapporterats här är också av intresse för fors
kare utanför Sveriges gränser. Mycket lite är känt om betydelsen av
etniska enklaver för integrationen av andra generationens invandrare
i Europa. Områden i amerikanska städer, så som Chinatown i New
York och Little Cuba i Miami, har studerats i detalj och det är väl
dokumenterat att de utgör etniska enklaver med småföretag som er
bjuder jobbmöjligheter för nyanlända, nätverk och en social kontroll
som hjälper barnen att anpassa sig till det nya hemlandet. Enklaverna
hjälper nyanlända invandrare att integreras i det nya hemlandet ge
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nom att först assimilera dem i de lokala etniska samhällena – en pro
cess kallad segmenterad assimilation – samtidigt som deras barn knyts
till den lokala etniska gemenskapen. Det här minskar risken för det
som brukar kallas en nedåtgående assimilation, det vill säga att invand
rarbarn motsätter sig den etniska gruppens normer för att i stället as
simileras i de olika gäng som ofta finns i de invandrartäta områdena.
Av ovan nämnda skäl kan ett visst mått av segregation vara av vär
de och underlätta den ekonomiska och utbildningsmässiga integra
tionen. När en invandrargrupp är tillräckligt spatialt koncentrerad, så
att en sammanhängande etnisk gemenskap kan bildas utan att därför
bli socialt isolerad, kan gruppmedlemmarna dra nytta av övriga med
lemmars sociala nätverk och humankapital. Därutöver, och kanske
nog så viktigt, kan värdefull information spridas genom nätverken.
Det kan handla om hur man lyckas i det svenska utbildningssystemet,
hur man väljer skola, vad som gäller i klassrummen och hur man
klarar tentamina. Sådana uppgifter kan relativt lätt strömma mellan
individer med gemensamt språk och gemensam kulturell bakgrund.
För hög segregation kan dock försvåra den ekonomiska och ut
bildningsmässiga assimileringen. Högt segregerade minoritetsgrup
per har en tendens att bli socialt marginaliserade med genomsnittligt
låga utbildningsnivåer, låga inkomster och dålig hälsa. Detta beror
både på diskriminering och på strukturella förhållanden. Den mest
segregerade gruppen i USA är den urbana svarta befolkningen, som
under decennier suttit fast i undermåliga bostadsområden (Massey
& Tannen 2016). Det finns inte någon motsvarande grupp i Sverige,
eftersom det inte finns någon motsvarande ras- och slaverirelaterad
historia, och den svenska välfärdsstaten har gjort mycket för att för
hindra framväxten av sådana bostadsområden. Men segregation är
en process som utvecklas under lång tid, och om den inte bekämpas
kan den bli permanent och därigenom befästa ojämlikheter mellan
grupper.
När graden av socialt eller politiskt accepterad segregation dis
kuteras kan det vara lämpligt att göra en distinktion mellan enklaver
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och getton. En enklav är en allmänt positiv term som används för att
beskriva ett område som är positivt både för dem som bor där och
för staden som helhet. Ett sådant område är oftast en enklav för en
specifik grupp, men denna grupp kan utgöra en minoritet i områ
det – gruppen är inte socialt isolerad – och majoriteten av stadens
gruppmedlemmar bor vanligtvis inte i enklaven. För medlemmar av
den etniska gruppen tenderar sådana områden att vara intressanta
både att bo i och besöka, eftersom de erbjuder attraktiva kulturella
aktiviteter och gemenskaper.
Begreppet getto har en negativ laddning. Individer förefaller bo i
getton därför att de inte har några alternativ. Fattigdom och diskri
minering hindrar dem från att bo i etniskt mer heterogena områden.
Getton är dubbelt segregerade i den meningen att de oftast domine
ras av en grupp som är en etnisk minoritet i staden som helhet, men
som utgör en majoritet i området i fråga. Långvarig social isolering
kan leda till att gruppen fastnar i en cykel av fattigdom. Getton ten
derar dessutom inte att vara platser som medlemmar av etniska ma
joritetsgrupper väljer att bo i eller besöka.
Paris förorter anförs ofta som exempel på gettoliknande områden
i Europa där den höga koncentrationen av icke-västerländska invand
rare leder till dåliga ekonomiska och utbildningsmässiga utfall för
dem som bor där. Dessutom sägs områdena skapa ett utanförskap och
ett motstånd mot det franska samhället som helhet. Den forskning
som presenteras här framhåller att det kan finnas invandrargrupper i
Stockholm som är så koncentrerade att de har blivit allvarligt socialt
isolerade. Bland annat finns det grupper som är mer isolerade än den
urbana svarta befolkningen i USA.
Den svenska välfärdsstatens grundprinciper är konstruerade för
att ge skydd mot ekonomisk otrygghet. Åtgärder som vidtogs för att
motverka ekonomisk ojämlikhet lämpar sig inte alltid så väl för att
hantera etnisk ojämlikhet. Svensk bostadspolitik, exempelvis hyres
begränsningar och bostadsköer, har på ett effektivt sätt minskat seg
regation baserad på inkomst. Däremot har den inte varit lika effektiv
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när det gäller segregation baserad på etnicitet. Den kan till och med
ha förvärrat den etniska segregationen, eftersom bostadsköerna kan
vara årslånga och nyanlända som söker hyreslägenheter placeras sist i
kön. Detta betyder att nyanlända under flera år – i storstäderna under
mycket längre tid – främst får tillgång till bostäder som andra i kön
inte önskar. Den typen av politisk styrning kan skapa gettoliknande
områden där infödda svenskar inte vill bo.
Den forskning som har redovisats här poängterar behovet av att
diskutera möjliga politiska styrmedel för att motverka den etniska
segregationen. För mer än ett decennium sedan skrev sociologen Loïc
Wacquant följande:
European societies must beware of pursuing public policies that
isolate distinct urban zones and populations, thereby encouraging
them to pursue divergent and even oppositional life strategies that
can set off self-reinforcing cycles of social involution not unlike
those that underlie ghettoization in the US (1999:1640).

De resultat som har presenterats här tyder på att höga segregationsni
våer försvårar integrationen, men också på att en fullständig bostads
integration sannolikt inte är nödvändig för att nyanlända och deras
barn ska lyckas i Sverige. Att tillhöra starka etniska enklaver som inte
är isolerade från infödda svenskar kan göra det lättare för invandrarna
att ta till sig en ny kultur och att skapa en bättre framtid för sina barn.
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Sociala system är vanligen komplexa och består av ett stort antal
interagerande mikroenheter. De makroutfall som vi som samhälls
vetare intresserar oss för är dessutom sällan eller aldrig resultat av
enstaka händelser som inträffar vid en specifik tidpunkt. Utfallen är
i stället resultatet av kumulativa processer som utvecklas under långa
tidsperioder, och utvecklingen påverkas av olika feedback-loops eller
återkopplingsmekanismer som gör att mikrobeteenden vid en tid
punkt och makroutfall vid en annan tidpunkt ömsesidigt påverkar
varandra.
Den analytiska sociologin strävar efter att förklara viktiga makro
utfall så som segregationsmönster genom att på ett tydligt, precist
och empiriskt förankrat sätt specificera de sociala processer genom
vilka utfallen genereras. För att åstadkomma detta är det väsentligt
att etablera en nära koppling mellan teori och empiri, och i de empi
riskt inriktade kapitlen gavs ett flertal exempel på detta.
Kapitel 3–8 behandlade olika aspekter av segregationens orsaker.
Kapitel 3 undersökte sambandet mellan elevers (och deras föräldrars)
etniska reaktionskurvor och hur segregerat skolsystemet blir. En stor
skalig kontrafaktisk simulering visade att variationen mellan olika
etniska grupper i hur de reagerar på skolornas etniska sammansätt
ning är av stor betydelse för hur etniskt segregerat skolsystemet blir.
Resultaten tydde på att segregationsnivån skulle ha blivit ca 20 pro
36. Kapitlet är författat av Peter Hedström.
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cent lägre om denna heterogenitet hade kunnat elimineras och alla
grupper reagerade på skolors etniska sammansättning på samma sätt
som den svenska gruppen gjorde.
Kapitel 4 fokuserade på så kallade tipping-processer och fann att
endogena processer och tipping-fenomen är viktiga för att förstå
hur skolors etniska sammansättning och skolsystemets segregation
utvecklas över tid. När en skolas etniska sammansättning väl bör
jat förändras i en mer segregerad riktning vänder den sällan tillbaka,
och ju mer elevgruppens sammansättning avviker från en skola med
enbart svenska elever, desto snabbare kommer skolan att förändras i
riktning mot allt färre elever med svenskfödda föräldrar.
Kapitel 5 behandlade valfrihetens betydelse för skolsegregationen
och fann att om föräldrars reella möjligheter att välja skola ökar leder
detta ofta till etniskt mer homogena skolor. Detta är särskilt fallet när
nya friskolor etableras i invandrartäta områden.
Kapitel 6 fokuserade på vilken roll skolorna själva spelar i segrega
tionsprocessen. Genom att strategiskt positionera sig och aktivt söka
vissa typer av elever bidrar de till att öka segregationen.
Kapitel 7–8 behandlade nätverkens roll för familjebildandet och för
nybildade familjers bosättningsmönster och fann att nätverken kan
ha en starkt konserverande effekt som gör att boendesegregationen
reproduceras från en generation till en annan.
Kapitel 9–10 fokuserade på segregationens effekter snarare än dess
orsaker. I kapitel 9 undersöktes sambandet mellan skolors samman
sättning och niondeklassares skolresultat. Resultaten tydde på att fa
miljen ofta är viktigare för barns skolresultat än skolkamraternas et
niska bakgrund. Effekter av skolkamraternas etniska bakgrund finns,
men de är tämligen marginella.
Kapitel 10 rörde segregationens betydelse för framväxten av etniska enklaver och för andra generationen invandrares utbildningsmäs
siga integration. Analyserna visade att vissa invandrargrupper är så
isolerade att isolationen kommit att hindra deras integration. För in
vandrare från länderna vid östra Medelhavet, Afrikas Horn och Iran
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tycks exempelvis detta ha varit fallet, medan det i mindre isolerade
grupper finns positiva enklaveffekter.
Sociala system är storskaliga komplexa system. Det är alltid fres
tande att som forskare eller beslutsfattare anta att systemen är betyd
ligt mindre komplexa och lättare att förstå än vad de faktiskt är. En
sådan strategi är emellertid sällan framgångsrik och leder ofta till fel
aktiga slutsatser och policyrekommendationer. För att undvika detta
har vi med stor noggrannhet försökt förhålla oss till den komplexa
empirin och med hjälp av de metoder och verktyg som den analytiska
sociologin ger oss säga något om segregationens orsaker och kon
sekvenser. Våra resultat är viktiga och vi hoppas att de kommer att
användas – både av andra forskare och av beslutsfattare. Segregation
är en utmaning för flertalet samhällen i dag, och för att bryta segre
gationen behövs detaljerad kunskap om de sociala processer som är
verksamma. Vår förhoppning är att vår forskning har bidragit till det.
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