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                                                                                Sammanfattning 
 
 
I uppsatsen diskuteras sociala variablers inflytande på skolresultat i kommunala skolor i 
Stockholm. Det mönster som framträder indikerar att skolprestationer i mycket hög 
utsträckning är relaterat till socioekonomisk status. Barn till högutbildade och 
höginkomsttagare presterar bättre i skolan än barn till lågutbildade och låginkomsttagare. 
Detta medför att storstadsområdet uppvisar tydliga spatiala skillnader. 
 
Orsakerna till denna dispersion diskuteras i uppsatsen utifrån sociolingvistiska förklarings-
modeller, vilka fokuserar på barns språkliga skillnader utifrån sociala faktorer. Härutöver 
diskuteras klassystemets reproduktion, utifrån Pierre Bourdieus arbete, något som är 
fundamentalt bl a för förståelsen av snedrekryteringen till gymnasieskolan. 
 
I uppsatsen genomförs statistiska korrelations- och regressionsberäkningar. I modellerna som 
presenteras utgör medelinkomst, utbildningsnivå och andel immigranter de oberoende 
variablerna. Skolor med hög andel immigranter uppvisar sämre skolresultat än andra skolor. 
Denna variabel korrelerar inbördes – starkt – mot övriga oberoende variabler. Som beroende 
variabler har meritvärde och behörighet till gymnasieskolan använts.  
 
Innerstadsnära skolor utgör en homogen grupp med relativt låg spridning av variabelvärden, 
ett mönster som kontrasterar mot skolorna i perifera stadsdelar. Här är spridningen större och 
betydande variationer förekommer mellan datamaterialets extremer, skolor med bäst resultat 
är följaktligen lokaliserade till förortsområden. Dessa skillnader kan säkerställas statistiskt. 
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Dessa samband är inte okända sedan tidigare, men studier visar att skillnaderna ökar, vi kan 
tala om en social polarisering.  
 
Det framkommer att skolprestationerna i Stockholms kommun blir bättre och bättre vilket 
också gäller riket i stort, samtidigt har andelen elever som är behöriga till nationella 
programmet minskat under några år (även om andelen var något högre år 2004). Mot denna 
bakgrund är komparativa analyser av skolorna synnerligen viktiga. Förändringar kan tolkas 
som en respons på förändrade sociala strukturer, därmed utgör detta ett viktigt forsknings-
område för sociologin.  
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1.    Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
Utbildningsfrågor upptar ett allt större utrymme i dagens politiska debatt, kunskapslyftet 
inledde regeringens satsning på att allt fler människor skulle utbildas, något som tidigt 
var en betydelsefull ingrediens i det socialdemokratiska välfärdssamhället, att arbetar-
klassen skulle utbildas och, i förlängningen, anta delar av medelklassens levnadsvanor. I 
Sverige är den högre utbildningen tillgängligt för alla, i den meningen att alla har rätt till 
studiemedel. För några år sedan fortsatte regeringen satsningarna på utbildningen 
genom att bereda fler universitets- och högskoleplatser.  
 Trots denna utveckling har den sociala snedrekryteringen till den högre 
utbildningen alltid varit påtaglig (e.g. SOU [1993]; Trondman [1994]), att barn som 
växer upp i hem med hög ekonomisk standard presterar bättre i skolan än barn från 
familjer med sämre ekonomi.  
 Sambandet mellan elevers skolprestationer och föräldrarnas socioekonomiska 
status (SES) är väl dokumenterad i litteraturen, exempelvis har det framkommit att barn 
till högutbildade är mer studiemotiverade än barn till lågutbildade [SOU 1993: 85; 6, 7], 
det intressanta är att mönstret tyckts ha förstärks, något som bl a beskrivs i en artikel i 
Dagens Nyheter [Dagens Nyheter 2002]. Rapporterna visar att allt fler barn från 
innerstadsnära områden presterar bättre än elever från förorter. Denna polarisering är 
synnerligen intressant och av stor betydelse för många samhälleliga problem och utgör 
därmed ett viktigt forskningsområde för sociologin. Snedrekryteringen till 
gymnasieskolan och, i förlängningen till den högre utbildningen och individens framtida 
position inom arbetslivet, har studerats och kartlagts utifrån sociala, biologiska, 
ekonomiska och geografiska aspekter. De sociala förklaringsmodellerna är en naturlig 
utgångspunkt och behandlar primärt klassbegreppet, ett strukturalistiskt perspektiv.  
 Under senare tid har situationen i Stockholm utgjort ett stort medialt intresse och 
den politiska debatten har behandlat huruvida styrning av resurser till utsatta skolor ska 
genomföras för att göra situationen bättre, ett förslag framlagt av socialdemokraterna 
[Dagens Nyheter 2004a]. I media presenteras en bild av segregation och kulturellt arv. 
Immigranter och barn till lågutbildade presterar sämre i skolan (resultat från årskurs 
nio), fler elever i innerstadsnära områden har bättre betyg och en större andel är 
behöriga att söka till de nationella programmen. [Dagens Nyheter 1977; 2002; 2004a; 
2004b]. Dessutom påpekas att stora skillnader förekommer inom ett och samma 
område. 
 I en studie från SOU [SOU 1993] presenteras att val av gymnasieutbildning också 
är relaterat till elevens sociala situation, och författarna betonar att de skillnader som 
förekommer mellan barn från olika sociala förhållanden framträder tidigt, redan under 
mellanstadietiden. Endast en liten andel av eleverna till okvalificerade arbetare gick 
vidare till teoretisk gymnasieutbildning, medan en betydande del av barn till tjänstemän 
sökte till sådana gymnasieutbildningar. I rapporten redovisas att vissa elever redan i 
årskurs sex var på det klara med vilken gymnasieutbildning de skulle söka sig till i 
framtiden. Detta medför att dessa elever redan på ett tidigt stadium på högstadiet 
föregrep sådana ämnesval som de skulle ha nytta av i sitt fortsatta studerande. Andra 
barn föreföll vara ovetande om att deras val på högstadiet kan utgöra en begränsande 
faktor för deras val av gymnasieutbildning.  
 Föreliggande uppsats antar ett strukturalistiskt perspektiv och utgår från att de 
skillnader som förekommer mellan olika skolor manifesteras  i  de  data  som  insamlats,  
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dvs de skillnader som framträder är indikatorer på  olika  sociala  strukturer  och  genom 
analys av dessa kan vi förklara resultaten. Sådana studier är grundläggande inom 
sociologin och kan appliceras på fundamentala sociologiska begrepp, såsom 
socialisation, segregation, status och makt etc. Denna typ av studier är dessutom viktiga 
som uppföljning till tidigare studier eftersom förändringar i mönster följaktligen måste 
vara ett resultat av förändrade sociala strukturer. Uppsatsen utgår från olika 
värdessfärer, en analogi till den distributiva analysen. Centralt är välstånd (inkomster) 
och upplysning (kunskaper, utbildning), faktorer som ger individen grundläggande 
redskap för att orientera sig i samhället, det är också teman som för oss mot Bourdieus 
arbete och kapitalbegreppet. 
  
1.2. Sociolingvistik 
Inom sociolingvistiken, att betrakta som en omfattande del av sociologin, studeras 
förhållandet mellan språk och sociala variabler. Den primära utgångspunkten är att 
studera barns språk utifrån deras klasstillhörighet, och härigenom försöka detektera 
systematiska skillnader i barnens sätt att använda språket. Denna forskning 
uppmärksammades också i Sverige under 1970-talet och dess teoretiska utgångspunkter 
har sökts applicerats på främst fattiga skolbarns situation men även inom andra 
områden, inom politologi och etnologi. Bland teoretiker användbara för denna uppsats 
syfte kan nämnas Bernstein [1960; 1964; 1971], Labov  [1974], Ginsburg [1974] och 
Tough [1976]. 

Bernstein [1964; 1971], som genomförde studier i East End, London, försökte 
visa att elever från medelklassen använde sig av ett språk som var mer anpassat till 
skolmiljön, och analogt, att arbetarklassens barn använde sig av ett språk som var 
mindre anpassat.  
 Bernstein är inte intresserad av språket i sig, eller av vokabulär, utan av sociala 
strukturer och den sociala interaktionen genom språket. Bernstein antar här ett 
perspektiv som kan återföras till Durkheims tankar om arbetsdelningens inflytande på 
det individuella tänkandet, Bernsteins språkliga skillnader utgör den sociolingvistiska 
motsvarigheten. 

Bernstein [1964] beskriver två grundtyper av språkliga koder, den utvecklade 
koden som karakteriseras av en formell komplexitet, ett språk som inte är 
kontextberoende och den begränsade koden där språket utmärks av en konkret innebörd 
där talaren använder konjunktioner mer ofta än adjektiv och adverb. Den utvecklade 
koden inkluderar ett större användande av prepositioner och pronomen. Den begränsade 
koden innebär en partikularistisk framställning, där talet är bundet till en kontext, vilket 
gör att den ofta kännetecknas av imperativ, medan den utvecklade koden för det 
partikularistiska mot det universella genom en kognitiv framställning. Bernstein [1971] 
presenterar en sociologisk modell som är dialektiskt uppbyggd, dvs systemets 
komponenter står i motsättning till varandra, de ingående elementen i en komponent har 
sin motsvarighet i de komponenter som uppbygger ett annat element. 

Bernstein [1974] definierar följaktligen kodbegreppet som den princip som 
reglerar ”urval och organisering av talsituationer”. Den begränsade koden uppkommer 
där de sociala relationerna baseras på gemensamma identifikationer, förväntningar och 
antaganden. Kollektivet prioriteras så att säga före det individuella, ”vi” före ”jag” till 
skillnad från den kultur eller subkultur där den utvecklade koden uppkommer, denna 
sätter ”jag” över ”vi” och skapas där interlokutörens uppmärksamhet inte är given. 
Talaren tvingas härigenom, enligt Bernstein, att utarbeta sina innebörder så att dessa blir  
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tydliga vilket kräver talaren att använda syntaktiska alternativ och ett differentierat 
ordval. 

Bernsteins arbete har fått visst empiriskt stöd, bl a från amerikansk forskning, 
[Tough 1976], men också en hel del kritik, [Labov 1972; 1974]. Labov [1972] menar att 
Bernsteins resultat inte handlar om skillnader i språkbruk eller språkfärdigheter utan 
enbart är en konsekvens av hur språket används,  enligt Labov utgör inte arbetarklass-
barnens språk ett sämre redskap för tänkandet än det mera formella språk som 
medelklassbarnens barn använder. Labovs arbete, utförda i Harlem, New York, kretsar 
kring vardagsspråket, han menar att arbetarklassbarnen också använder ett logiskt och 
anpassat språk, placerat i en kontext. 

Labov [1974] visar på en mycket stark korrelation mellan skolprestationer och 
socioekonomisk status, dessa skillnader kan däremot inte förklaras utifrån språkliga 
skillnader. Labov menar att arbetarklassbarnen i skolan ofta framstår som tystlåtna, och 
de språk som avges är dunkla och utan språklig finess, vilket författaren menar beror på 
miljöns inflytande, arbetarklassbarnens ovana vid studiemiljön och kanske brist på 
motivation. Dessa barn kan, menar Labov, använda ett mer formellt språk om de 
stimuleras att göra det. Labov [1972] menar att vi iklär oss olika roller beroende på vem 
vi talar med. Sättet att uttrycka sig är socialt styrt, det beror på vilken miljö 
interlokutören befinner sig i. 
 
1.3. Bourdieu och begreppen om kapital   
Bourdieu [1970] studerade relationen mellan studenters kulturella bakgrund och 
förhållanden som de mötte i utbildningssituationen. I detta arbete diskuterades primärt 
effekten som expansionen av utbildningssystemet i Frankrike på 1960-talet innebar, en 
utveckling som gjorde att studenterna inte längre var en lika homogen grupp. I detta 
sammanhang kan vi introducera Bourdieus resonemang om de olika kapitalen, 
definierade efter empiriska studier. Kapital i Bourdieus terminologi avser resurser och 
tillgångar som individen besitter, ekonomiskt eller symboliskt. I utbildningsvärlden är 
det kulturella kapitalet det mest framträdande, detta begrepp avser dels det som i 
vardagligt sammanhang definieras som kultur (musik, film, teater, litteratur) men 
inkluderar också förhållningssätt och kunskaper, utbildning. Det kulturella kapitalet 
representerar ett visst symboliskt värde, individer och institutioner som tillerkänns en 
betydelse eller ett renommé av kollektivet åtnjuter därmed ett symboliskt kapital. 

Bourdieu & Passeron [1977; 1979] beskriver det kulturella kapitalet som en 
symbolisk tillgång som gör att den som innehar det har lättare för att genomgå högre 
utbildning eftersom utbildningsvärlden i sig är en struktur som upprätthåller det 
kulturella kapitalet. I förlängningen kan det kulturella kapitalet överföras till ett 
ekonomiskt kapital, där investeringen i utbildning har givit individen en position som 
ger tillgång till materiell välfärd.  
 Ett grundläggande tema hos Bourdieu är hur klassamhället reproduceras, dvs 
individer anpassar sig och inordnar sig i ett system där samhällets maktstruktur upprätt-
hålls enligt liknande mönster, något som enligt Bourdieu utbildningssystemet till stor 
del bidrar till. Bourdieu talar om reproduktion snarare än socialisation och utgår i 
utbildningsvärlden från relationen mellan lärare och elev och överföringen av det 
sociala kapitalet. [Bourdieu & Boltanski 1981]. 
 Mycket av de centrala problematiseringarna i Bourdieus arbete kretsar kring 
distinktionen  mellan  det  subjektiva  och  det  objektiva,   hos  Bourdieu  är  individens  
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handlingar alltid kollektiva. Genom individens deltagande i olika sociala miljöer 
utvecklas också en uppsättning förhållningssätt, sättet att agera varierar beroende på den 
sociala kontexten, habitus är ett begrepp som länkar samman handling och struktur. 
[Callewaert 1992].     

 
1.4. Klassbegreppet 
Klassbegreppet är ett av samhällsvetenskapernas mest fundamentala begrepp, trots detta 
finns ingen entydig och fullständigt avgränsad definition av klassbegreppet.  
 I Marx arbete är utgångspunkten gruppens förhållande till produktionsmedlen, 
men även i den marxistiska analysen är klassbegreppet endast beskrivet i korthet. I 
Kapitalet talar Marx om ägandet och uppdelningen i tre klasser bestående av arbetare, 
kapitalister och jordägare, vilkas inkomstkällor är lönearbete, profit och jordränta. 
Wright [1985] har utifrån en marxistisk klassanalys, det perspektiv som i litteraturen 
ofta benämns som analytisk marxism, utarbetat en klassteori för ett nutida samhälle och 
talar om begreppet ”motsättningsfyllda klasspositioner”. Wrights teori utgår från tre 
dimensioner: (i) kapital, (ii) produktionsmedel, (iii) arbete. Varje dimension har flera 
nivåer av kontroll vilket definierar klasserna. Wright [1985] menar att arbetarklassen 
och kapitalisterna utgör en fullständig polarisering i detta schema, överklassen 
(kapitalisten) har kontroll över samtliga dimensioner medan arbetaren inte kontrollerar 
någon. Begreppet ”motsättningsfyllda klasspositioner” rör sedan den stora grupp vars 
klasstillhörighet enligt detta schema blir mer tveksam, detta gäller tjänstemän och 
anställda inom professioner, vilka har anställningsformer som inte nämnvärt skiljer sig 
från arbetarklassens, dessa utför också lönearbete och är anställda, de förra har dock en 
större kontroll över sitt arbete. Direktörer kan klassificeras utifrån att de fullständigt 
kontrollerar vissa, men inte alla, dimensioner, arbetsledaren har i någon mån kontroll 
över arbetet men inte alls över kapital och produktionsmedel. 
 Giddens [1997] talar om klassystemet utifrån fyra aspekter, vilka skiljer ut 
klassbegreppet från andra typer av social stratifikation: (i) klassen är icke juridiskt eller 
religiöst betingad, (ii) mer eller mindre förvärvad, inte enbart tillskriven vid födseln, 
social rörlighet är mycket vanligt, något som är otänkbart i vissa andra 
stratifikationssystem, (iii) klassen är beroende av ekonomiska skillnader, skillnader i 
ägande och materiella resurser, (iv) klassystemet upprätthålls av opersonliga, 
strukturella samband, skillnader i löner och arbetsvillkor. De moderna västerländska 
samhällen karakteriseras av tre huvudsakliga klasser som utgörs av arbetarklassen 
(exempelvis industriarbetare, manuellt arbete), medelklass (professioner, tjänstemän) 
och överklass (företagare som äger och kontrollerar produktionsmedlen). 
  
1.5. Social kontroll och lingvistiska aspekter på socialisationen 
Sambandet mellan social klass och kommunikation leder oss till socialisationsagenterna 
och strukturers inflytande över individen. Bernstein [1974] och Hanson [1965] talar om 
positions- respektive personorienterade familjestrukturer (dock med något olika 
innebörder). Orsakerna till relationstyp och samband mellan roll och lingvistiska koder 
är hos Bernstein [1974] ett synnerligen dynamiskt system. För de fortsatta analyserna är 
en kortfattad presentation av dessa strukturer nödvändig, dessa utgör de grundläggande 
formerna av social kontroll kopplade till familjestruktur. Bernstein [1974] talar om två 
typer av kontroll: (i) imperativ kontroll och (ii) vädjan, där den senare framträder olika 
beroende struktur. Den imperativa kontrollen karakteriseras av en reducerande effekt 
mot barnet beträffande valmöjligheter,  dvs  barnet  ges endast alternativen att acceptera  
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eller icke acceptera. Kontrollformen manifesteras genom den begränsade koden uttryckt 
i imperativ (”Låt bli”!, ”Sluta”! etc).  

I positionsorienterade familjer är beslutsfattande relaterat till familjens formella 
status, dvs familjens eller kulturella inbördes förhållanden: far, mor, farmor, morfar, 
barnets ålder, kön etc.  Dessa  familjer  har  i allmänhet  en  synnerligen  väl  avgränsad  
fördelning av rollerna. En annan familjestruktur utgörs av personorienterade familjer 
där beslutsfattandet relateras till individens psykologiska egenskaper. Status-
tillhörigheten beror på ålder, kön och generationsförhållanden. Till skillnad från den 
positionsorienterade strukturen skulle aldrig, enligt Bernstein [1974], ett barns 
socialisation överlämnas åt dess egen åldersgrupp. Barnets beteende i den 
personorienterade familjen skulle utgöra ett underlag för diskussioner med föräldrarna 
snarare än ”lagstiftning”. I den tidigare familjestrukturen kan vi enligt Bernstein [1974] 
anta att föräldrarna kommer att reglera barnets relationer till jämnåriga i medelklass-
familjer men utan sådan reglering i arbetarklassfamiljer. Inom vissa av dessa familjer är 
det därför troligt att barnets jämnåriga kamrater bidrar i hög utsträckning till 
socialisationen. 
 Positionsorienterad vädjan ställer barnets beteende i relation till de normer som är 
accepterade inom en viss gemenskap. Följande exempel från Bernstein [1974] belyser 
denna kontrollform:  
 
 ”Detta skulle du kunna klara själv nu” (ålder), 
 ”Pojkar gråter inte” (kön), 
 ”Människor som vi uppför sig inte så här” (subkulturella regler) och  
 ”Så säger man inte till pappa” (generation) 
 
I en personorienterad vädjan riktar sig kontrollagenterna (föräldrarna) mer till den 
styrde (barnet) som individ än utifrån dess formella status.  
 Bernstein [1974] visar på att dessa olika kontrollformer kan komma till uttryck 
inom alla familjer, dessutom kan föräldrarna inom en familj anta gemensamma eller 
olikartade kontrollformer. Tabell 1.1 redovisar konsekvenserna för inlärning schema-
tiskt. 
 
  Tabell 1.1. Kontrollformer och konsekvenser enligt Bernstein [1974] 
  _________________________________________________________ 
  Form    Inlärning    Inlärningsnivå 
  ____________________________________________________________________ 
   
  Imperativ   Hierarki    Begränsad kod 
  Positionsorienterad  Rollförpliktelser och   Begränsad kod 
      differentiering   Utvecklad kod 
  Personorienterad  Interpersonlig    Begränsad kod 
      Intrapersonlig    Utvecklad kod 
  ____________________________________________________________________ 

       
       
1.5. Uppsatsens syfte 
Stora skillnader existerar i elevers skolprestationer från skola till skola, även inom 
mycket små områden. Ett flertal mekanismer kan tänkas bidra till denna dispersion; 
föreliggande uppsats fokuserar  på  inkomst-  och  utbildningsförhållanden.  I  uppsatsen  
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analyseras data från Stockholms kommun i syfte att presentera statistiska modeller för 
dessa skillnader, samt att analysera resultaten utifrån relevant forskning. 
 Detta fenomen är inte enbart ett storstadsproblem, den sociala polariseringen är 
dock mest uttalad i storstadsområden. Dessutom gör datatillgängligheten Stockholm till 
ett lämpligt undersökningsområde. 

 
1.6. Data  
Statistiska uppgifter har insamlats och analyserats i databas. Kapitel 2 avser att 
kortfattat presentera bakgrunden till de statistiska operationer som förekommer i texten.  
 Uppgifter har tillhandahållits av Skolverket och Utrednings- och statistikkontoret i 
Stockholm (USK). Uppgifterna avser meritvärde och behörighet till nationella 
programmet för kommunala skolor i Stockholms kommun. Medelinkomst, utbild-
ningsnivå och andelen immigranter för de aktuella stadsdelarna har sedan använts i 
analysen. Primärt förekommer statistiska korrelations- och regressionsberäkningar. 
 Grundläggande begrepp som aktualiseras är validitet, dvs om den data vi insamlat 
mäter det vi avser att mäta och reliabilitet som rör noggrannheten i mätningarna. Dessa 
komponenter kompletterar alltså varandra. Tillförlitligheten i de siffror som lämnats är i 
detta fall beroende av benägenheten att snabbt redovisa förändringar i datamaterialet, de 
siffror som lämnats innehåller, med största säkerhet, mycket små felaktigheter. I vissa 
områden förekommer en relativt stor andel okända värden, men detta borde inte påverka 
materialet i nämnvärd omfattning.  
 Den data som finns tillgänglig och utgör analysmaterialet till föreliggande uppsats 
baseras på medelvärdesuppgifter för skolor och stadsdelar i Stockholms kommun. 
Parvisa observationer förekommer inte vilket oundvikligen medför restriktioner i 
analysen, den korrelation som används är ekologisk korrelation behandlande 
aggregerade data. Våra tolkningar av data kan därför inte rekonstruera skolprestationer 
på individnivå. Detta problem framträder speciellt då data analyseras över tid, 
exempelvis genom tidsserier. Förändringarna blir svårtolkade då de inte direkt kan 
relateras till förändringar på individnivå.  
 Ekologisk korrelation innebär dessutom risker för att de faktiska sambanden 
överskattas, eller i värsta fall, att ett samband som inte skulle detekteras på individnivå 
framträder. Med kvalitativ analys och stöd av litteratur kan vi ändå våga utgå från att de 
samband som framträder i uppsatsen är reella och att de numeriska felen är relativt små. 
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2. Metod 
 

2.1. Inledning 
Den grundläggande utgångspunkten vid flera statistiska analyser är att bestämma 
samband mellan två eller flera variabler. I detta sammanhang är regressionsanalyser, 
som utgör grafiska och analytiska metoder, de mest användbara. I de enklaste fallen har 
vi en responsvariabel, eller beroende variabel, som påverkas av en oberoende variabel 
och där detta samband kan beskrivas som en linjär funktion. Detta är dock ofta, speciellt 
inom samhällsvetenskaperna, en förenklad eller otillräcklig analys, mycket ofta beskrivs 
sådana samband mera adekvat av polynomiska och icke-linjära funktioner, vilka innebär 
aritmetiskt mer komplicerade uttryck. Ofta måste vi dessutom introducera flera 
oberoende variabler för att på ett korrekt sätt kunna analysera våra samband.  
 Detta kapitel syftar till att presentera de statistiska metoder, ibland inte helt 
okomplicerade, som analysen i denna uppsats baseras på. Framställningen är endast 
kortfattad och för en mera utförlig beskrivning kan läsaren konsultera Ostle & Malone 
[1988] och Cohen et. al [2003]. 
 
2.2. Regressionsmodeller 
Regressionsmodellen beskriver det funktionella sambandet mellan de studerade 
variablerna, uttryckt i matematiska ekvationer. Vi utgår alltså från att det existerar en 
modell 
 

 η = φ (x1,…, xp ; θ1,…, θq)                                   (2.1) 
 
där η är responsvariabeln, eller den beroende variabeln, och x1,…, xp de oberoende 
variablerna och θ1,…, θq utgör q okända parametrar. φ är den matematiska funktionen, i 
allmänhet benämnd regressions- eller responsfunktionen. 
 Den linjära regressionsmodellen uttrycks som 
 
  y = β0 + β1 x1 + β2 x2 +…+βk xk + ε                                                   (2.2) 
 
där β0, β1…βk är okända parametrar, benämnda regressionskoefficienter och ε är en 
felterm som betecknar variationen av y som inte förklaras av ekvationen, exempelvis 
beroende på att förklarande variabler uteslutits. 
 Då vi arbetar med experimentell data och ett stickprov dras ur populationen, dvs 
omständigheter där materialet påverkas av slumpvariationer ges regressionsmodellen av 
 
  y = b0 + b1 x1 + b2 x2 +… + bk xk                              (2.3) 
 
där vi alltså bortser från feltermen, ε. I ekvationerna är x1…xk de oberoende variablerna 
och b0, b1… bk är storheter vilka beräknas med minsta kvadratmetoden. I det enklaste 
fallet har vi endast en oberoende variabel, vilket gäller de modeller som presenteras i 
kap. 3. 
 Minsta kvadratmetoden är en matematisk metod för att anpassa den bästa linjen 
mellan y och x-variablerna. Alla summor av de avvikelser som förekommer mellan de 
observerade y-värdena och de y-värden som beräknats då ekv. 2.3 använts, minimeras, 
algebraiskt kan detta skrivas som Q = Σ(yi –yp)2, där summorna kvadreras, yp är de 
uppskattade y-värden som erhålls genom tillämpning av ekv. 2.3.  
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För att bestämma värdet på b0 och b1 skall alltså följande uttryck minimeras 
 
  Q = Σ(yi – b0 – b1 xi )2

 
Minimeringen sker genom partiell derivering, och härledningen för detta ligger bortom 
denna uppsats horisont. Värdet på koefficienterna, b0 och b1, erhålls genom de 
numeriska lösningarna av ekvationerna 
 
  Σi (yi – b0 – b1 xi ) = 0  i = 1,…n 
   
  Σi xi (yi – b0 – b1 xi ) = 0  i = 1,…n 
 
alltså 
 
  b0 n + b1 Σi xi = Σi yi                                                                                                                           (2.4a)
  
och 
 
  b0 Σi xi + b1 Σi xi

2
  = Σi xi yi                                                                           (2.4b) 

   
Om vi har två x-variabler, x1 och x2, erhålls lösningen följaktligen genom att Q deriveras 
med avseende på b0, b1 och b2, derivatan = 0, lösningarna ges av ekvationssystemet  
 
  b0 n + b1 Σ x1i + b2 Σ x2i = Σ yi                                                                    (2.5a)                                                         
  b

             
0 Σ x1i + b1 Σ x1i 

2 + b2 Σ x1i x2i = Σ x1i yi              (2.5b)       
 

  b0 Σ x2i + b1 Σ x1i x2i + b2 Σ x2i 
2

 = Σ 2i  yi                                                    (2.5c) 
 
Linjära modeller är mycket vanliga i det praktiska arbetet i forskningen, men få 
variabler förhåller sig till varandra enligt detta sätt. I polynomiska modeller, såsom ekv. 
2.6 anger det högsta exponentvärdet, p, polynomets grad. I ett andragradspolynom, p = 
2, transformeras i allmänhet x2 till x2 varefter lösningarna till konstanterna ges av ekv. 
2.5a-c.  
 
  y = b0 + b1 x+ b2  x2 + …+ bp  xp                                                                 (2.6) 
 
I litteraturen framträder ett flertal olika typer av icke-linjära modeller, flera av dessa kan 
dock transformeras till linjära modeller, pseudolinjära modeller, genom vissa 
matematiska operationer. 
 
2.3. Korrelationskoefficienten 
Korrelation avser styrka och riktning på ett samband mellan två eller flera variabler. Ett 
flertal koefficienter existerar, avsedda för olika typer av datamaterial. Koefficienten r är 
ett mått på hur väl den linjära anpassningens styrka är, därför kan vi jämföra olika 
material. Koefficienten antar värden mellan –1 och 1, vilka är perfekta negativa 
respektive positiva samband, medan r = 0, anger att materialet är okorrelerat. Ofta 
kvadreras r vilket  ger  determinationskoefficienten  som  anger  i  vilken  utsträckning x  
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påverkar y och skall tolkas som ett procenttal. Uppenbarligen är 0 ≤ r2 ≤ 1. Vid icke-
linjära samband används koefficenten R2 vilken skall tolkas på samma sätt som den 
linjära koefficienten. Koefficienten uttrycker alltså förklaringsgraden mellan 
variablerna. Tolkningen av koefficienten är det viktiga, dvs vad vi upplever som starkt 
respektive svagt samband. Detta varierar beroende på variabler och måste avvägas i det 
enskilda fallet. 
 Koefficienten r förhåller sig till regressionskoefficienten b1 enligt r = b1(sx/sy), där 
s är standardavvikelserna för x och y. Beräkningsformlerna för r och R2 redovisas inte i 
denna framställning. Dessa återfinns i flertalet grundläggande böcker om statistik. 
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3. Resultat 
 
3.1. Undersökningsområdets avgränsningar 
Denna studie omfattar skolor inom Stockholms kommun, endast kommunala skolor har 
använts i analysen. Totalt ingår 58 skolor i analysen. Detta utgör inte det totala antalet 
kommunala skolor i Stockholm, vissa skolor har exkluderats beroende på lågt elevantal 
eller där fullständiga uppgifter inte kunnat insamlas.  
 Stockholm är indelat i 18 stadsdelar (fig. 3.1), och varje stadsdel är indelat i 
stadsdelsområden. Uppgifter om medelinkomst, utbildningsnivå och andel immigranter 
avser i studien stadsdelsområdet i skolans upptagningsområde. Det är troligt att de 
numeriska felen i denna indelning är mycket små.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

    

 
Stadsdelar: 
 
 
1. Kista 
2. Rinkeby 
3. Spånga-Tensta 
4. Hässelby-Vällingby
6. Bromma 
8. Kungsholmen 
9. Norrmalm 
10. Östermalm 
12. Maria-Gamla stan
13. Katarina-Sofia 
14. Enskede-Årsta 
15. Skarpnäck 
18. Farsta 
20. Vantör 
21. Älvsjö 
22. Liljeholmen 
23. Hägersten 
24. Skärholmen 

                          Från Utrednings- och statistikkontoret, Stockholm 
      Fig. 3.1. Stockholms stadsdelar 

 
        

 
3.2. Insättning av parametrar 
Regressionsmodellerna som presenteras i detta resultatkapitel avser samband mellan 
sociala och ekonomiska faktorers influens på skolprestationer i årskurs 9. Följande 
variabler definieras 
 
• Meritvärde. Summan av betygsvärden för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. 

Det maximala meritvärdet är 320 poäng. (G = 10 poäng; VG = 15; MVG = 20). 
• Behörighet till nationellt program. För att en elev skall vara behörig att söka till 

gymnasieskolans nationella program krävs lägst betyget G i ämnena 
svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska.  
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• Utbildningsnivå. För detta mått definieras en kvot för varje stadsdelsområde, qp /qg 
där q är antal individer med p postgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå 
och g grundskola som högsta utbildningsnivå. Kvoten betecknas i fortsättningen ζ. 

• Medelinkomst. Medelinkomsten för individer mellan 20-64 år för varje 
stadsdelsområde. 

• Andel immigranter. Utländsk bakgrund; utländska medborgare födda i utlandet eller 
i Sverige och utrikes födda svenska medborgare. 

 
Samtliga uppgifter är så aktuella som möjligt. Data från skolverket gäller år 2004, 
uppgifter från Utrednings- och Statistikkontoret gäller år 2003 och 2004. De numeriska 
fel som kan tänkas uppkomma som en följd av detta är synnerligen små. 
 
3.3. Statistisk analys 
Det totala antalet skolor som ingår i den statistiska analysen är 58 och antal elever 6147. 
Det totala elevantalet i kommunala skolor är 6434 fördelade på 62 skolor. Grund-
läggande uppgifter redovisas i tabell 3.1.   

 
Tabell 3.1. Grundläggande statistik. Riket som jämförelse 

  _________________________________________________________ 
  Parameter   Stockholm   Riket 
  _________________________________________________________ 

   Medelinkomsta)  268500   210537    
   Antal elever, årb)   
    1998   5421      97258 

1999   5589      96647 
2000   5849      99957 

    2001   6243    104792 
    2002   6293    107134 
    2003   5937    109378 
    2004   6434    116361 
   Medelmeritvärde, årb) 

    1998   203.5    201.2 
    1999   207.6    202.1 
    2000   209.8    202.9 
    2001   209.8    202.9 
    2002   212.2    204.6 
    2003   215.4    205.4 
    2004   217.5    206.9 
   Andel behöriga, år, %b, c)

    1998   90.1    91.4 
    1999   88.8    90.3 
    2000   88.0    89.4 
    2001   86.8    89.2 
    2002   87.3    89.5 
    2003   88.7    89.9 
    2004   89.1    89.6 
   ________________________________________________________ 

a) gäller för Stockholm individer 20-64 år och för riket samtliga 
individer över 20 år 

     b)    gäller för Stockholm kommunala skolor och för riket samtliga 
        huvudmän 
c)    andel behöriga att söka till nationella programmet 
 ________________________________________________________ 
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB), Utrednings- och  
Statistikkontoret, Stockholm (USK), Skolverket 
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Det framkommer från tabell 3.1 att medelmeritvärdet följer en trend som kan 
approximeras som linjär, där meritvärdet har ökat under de senaste sex åren, såväl i 
Stockholm  som  i  riket  i stort. Denna utveckling är inte giltig vad gäller behörighet till  
nationella programmet, som under några år minskade men som nu åter är på väg att öka. 
Orsaken till denna dispersion är okänd men kan tolkas antingen på individnivå som att 
vissa elever presterar allt bättre medan andra presterar allt sämre, eller på skolnivå som 
att vissa skolor blir bättre och andra sämre. Genom tillämpning av minsta 
kvadratmetoden kan dessa trender beskrivas algebraiskt genom ekv. 3.1-3.4, där M är 
medelmeritvärdet och Φ är andelen behöriga elever för Stockholm respektive riket, t är 
året och år 2001 = 0 (2002 = 1 etc), 
 
  MS = 210.83 + 2.14 t                                                                                 (3.1) 
 
  MR = 203.71 + .907 t                                                     (3.2)  
 
För behörighet till nationella programmet får vi i stället ett polynom av andra graden 
enligt 
 
  ΦS = .2726 t2 + (–.1393) t + 87.310                                                          (3.3)  
 
  ΦR = .1369 t2 + (–.2179) t + 89.352                                                          (3.4) 
 
I kommande sektioner genomförs regressionsanalyser med meritvärde och behörighet 
till gymnasieskolan som responsvariabler. Dessa modeller har anpassats med minsta 
kvadratmetoden. Resultaten kommer också att jämföras med data från en tidigare studie, 
Borgström [2002; i fortsättningen benämnd Studie 1]. 
 
3.3.1. Regressionsmodeller 
Medelmeritvärdet för analysens 58 skolor är 214.7, tabell 3.2 återger grundläggande 
uppgifter. Elevantalet är 6147. 
 
   Tabell 3.2. Meritvärde 
   ___________________________________________________ 
   N  M  s  min  max  q2 

   ___________________________________________________ 
   58  214.68  27.35  153.0  261.4  220.4 
   _____________________________________________________________ 
   N = antal skolor, M = medelmeritvärde, s = standardavvikelse, min, max = 
   minsta resp. högsta meritvärde, q2 = medianen 
 
Medelmeritvärdet korrelerar starkt mot medelinkomst (r = .78) och utbildningsnivå (R2 
= .67). De förklarande variablerna korrelerar, som väntats, inbördes. Medelinkomsten 
för de stadsdelar som ingår i denna studie är 262720 kr år–1 (s = 72550, q2 = 249900).  
  Socioekonomisk status (SES) inom ett område kan uppskattas på flera sätt, i 
denna studie har alltså medelinkomsten insamlats och, för att en linjär funktion skall 
kunna anpassas, har denna variabel logaritmerats (som naturlig logaritm). Om vi sätter i 
som medelinkomst så ges meritvärdet av ekv. 3.5, där i utrycks i tusen kronor. (i = e ln i). 
 
   M = 84.674 ln i + (–253.186)                                                    (3.5) 
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Behörighet till gymnasieskolan korrelerar starkt mot medelinkomst, R2 = .71. Förhål-
landet kan uttryckas som 
 
   φ = 54.958 ln i2 + (–645.802) ln i + 1898.704                                          (3.6) 
 
där φ indikerar andelen elever som är obehöriga att söka till gymnasieskolan. Denna 
ekvation är tillämplig då i < 440.0.  
  Andelen personer med utländsk bakgrund är ojämnt fördelad över Stockholm, ett 
mönster som framträdde tydligt i Studie 1, i tabell 3.3 ges siffror för jämförelser. I denna 
studie korrelerar andelen immigranter mot medelinkomst (R2 = .84) enligt (där E är 
andelen immigranter i procent) 
 
   E = 73.438 ln i2 + (−870.17) ln i + 2584.88                                              (3.7) 
 
Ekvationen är tillämplig då 148.0 < i < 540.0. Andelen obehöriga till gymnasieskolan (r 
= .82) kan uttryckas enligt 
 
   φ  = −.596 E + (−2.324)                                                    (3.8) 
  
Meritvärdet kan uppskattas genom 
 
   M = −1.399 × 10−3 E 3 + 0.168 E 2 + (−7.180) E + 299.942                      (3.9) 
 
där korrelationen är stark, R 2 = .69. 
  För att möjliggöra studier av utbildningsförhållanden och dess influens på skol-
prestationer definieras i denna uppsats ett mått, ζ, vilket utgör kvoten mellan andelen 
individer med postgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå och andelen 
individer med folk- eller grundskola som högsta utbildningsnivå, dvs qp /qg. Denna kvot 
varierar mellan .5 och 38.5. Data presenteras i tabell 3.3. 
 
   Tabell 3.3. Utbildningsnivåer i Stockholm. Hela materialet 
   __________________________________________________ 
   N  ζM  s  min  max  q2 
   __________________________________________________ 
   51  5.35  6.21  .5  38.53  3.99 
 
   ____________________________________________________________ 
   N = antal stadsdelar, ζM = medelvärde, s = standardavvikelse, min, max = 

minsta respektive högsta värde, q2 = medianen 
 
För hela Stockholm är ζ = 2.91 (baserat på procenttal). Sambandet mellan meritvärde 
och utbildningsnivå är återigen starkt. Sambandet kan beskrivas som ett andragrads- 
eller tredjegradspolynom. I detta sammanhang beskrivs sambandet med det första 
eftersom risken för överanpassning på dessa data kan vara stor, detta innebär att då ett 
högre polynom tillämpas ökar förklaringsgraden, men då upprepande studier genomförs 
beträffande samma variabler och ett nytt datamaterial är kanske denna anpassning inte 
längre giltig, ens i liten skala.  
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Förhållandet mellan meritvärde och utbildningsnivå (R2 = .67) ges av följande uttryck 
 
  M = −.204 ζ 2 + 8.81 ζ + 181.84                                        (3.10) 
 
Sambandet mellan utbildningsnivå och andelen obehöriga elever är endast moderat för 
detta material, R2 = .43 och relationen ges av 
 
  φ = 7.18 × 10−2 ζ 2 + (−2.984) ζ + 22.675                                (3.11) 
 
som främst är tillämpbar då ζ antar lägre värden, ζ < 14. 

Samtliga koefficienter erhållna i denna studie indikerar starkare samband än i 
Studie 1, fler samband i denna senare studie har också anpassats med linjära modeller.  
Det är intressant att notera (se tabell 3.4) de stora skillnaderna i korrelationens styrka 
beträffande sambanden mellan medelinkomst och meritvärde och mellan inkomst och 
obehöriga till nationella programmet. Koefficienterna erhållna i Studie 1 indikerar 
endast moderata (eller rent av svaga samband), R2 = .33 respektive R2 = .54, medan 
sambanden i denna studie är starka, r2 = .61 (linjär koefficient) och R2 = .71. 
 Resultaten kan också tolkas som att situationen försämrats i invandrartäta 
områden under de senaste åren. Sambanden mellan inkomstnivå och andelen 
immigranter är i denna studie synnerligen starkt (R2 = .84), jämfört med resultaten från 
Studie 1, R2 = .67. Resultaten indikerar också försämrade skolprestationer i invandrar-
täta områden (R2 = .69, för korrelationen mot meritvärde i denna studie), förklarings-
graden i Studie 1 var R2 = .38. Då det är en ekologisk korrelation måste dock sådana 
förändringar bemötas med viss försiktighet. 
 
 
  Tabell 3.4. Regressionsmodeller 
  _________________________________________________________ 
  Källa  Variabler   Modell  Förklaringsgrad 
  _________________________________________________________ 
     Inkomst som oberoende variabel 
 

Studie 1 Meritvärde   Kvadratisk   .334 
    Andel immigranter  Kvadratisk   .665 
    Andel obehöriga  Kvadratisk   .537  
  Denna studie Meritvärde    Linjär    .608 
    Utbildningsnivå   Kvadratisk   .712 
    Andel immigranter   Kvadratisk   .844 
    Andel obehöriga  Kvadratisk   .713 
 
     Andel immigranter som oberoende variabel 
 

Studie 1 Meritvärde   Kubisk   .375 
    Andel obehöriga  Kubisk   .581 

Denna studie Andel obehöriga  Linjär    .672 
    Meritvärde   Kubisk   .693 
 
     Utbildningsnivå som oberoende variabel 
 
  Denna studie Meritvärde   Kvadratisk   .671 
    Andel obehöriga  Kvadratisk   .430 
  ____________________________________________________________________ 
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Fig. 3.2. Sambandet mellan medelinkomst (som naturlig logaritm) 
och meritvärde (a) samt mellan medelinkomst och obehörighet (b). 
 
  

 
 
 
 
 

15 



a

0
50

100
150
200
250
300

0 20 40 60 8

Andel immigranter (%)

M
er

itv
är

de

0

 
 
 
 
 
 

b

0

10

20

30

40

50

0 20 40 60 8

Andel immigranter (%)

O
be

hö
rig

he
t (

%
)

0

 
 
 
 

 Fig. 3.3. Sambandet mellan andelen immigranter och meritvärde (a) 
 samt mellan andelen immigranter och obehörighet (b) 
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 Fig. 3.4. Sambandet mellan utbildningsnivå och meritvärde (a) samt 
 mellan utbildningsnivå och obehörighet (b). 
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3.3.2. Spatiala variationer 
Geografiska skillnader är fundamentala studieobjekt inom samhällsvetenskaperna. I 
denna studie har skillnader mellan Stockholms innerstad och stadens perifera 
stadsområden undersökts. Mönstret är välbekant [Studie 1; Dagens Nyheter 2002], 
speciellt viktiga är studier genomförda under lång tid som tillåter jämförelser.  
  För att avgöra om de skillnader som presenterats är statistiskt signifikanta har 
undersökningsmaterialet indelats i två grupper, data redovisas i tabell 3.5. Ett lämpligt 
test för att avgöra om resultaten är signifikanta är Kolmogorov-Smirnovs test, vilket 
baseras på den maximala avvikelsen, D12, mellan gruppernas kumulativa frekvenser, 
dvs D12 = max |sn1 (x1)−sn2 (x2)|.  Om detta värde överstiger ett visst kritiskt värde, 
beroende på signifikansnivå och urvalsstorlek, kan vi avgöra om de båda gruppernas 
fördelning är identisk eller om de avviker från varandra. 
 
  Tabell 3.5. Spatiala olikheter. Innerstad och förorter 
  _______________________________________________________________ 
  Parameter  Innerstad (n1 = 13)   Förort (n2 = 45)    
     _________________________________________________ 
     m s   q2       R  m s   q2      R  
  ___________________________________________________________________________ 
  Meritvärde  241.2 12.4 238.4 222.5-261.4 207.0 25.7 209.1 153.0-253.4 
  Behörighet, %   96.0    -   96.3   92.7-98.9   86.1   -   89.6   56.1-100.0 
  Inkomster*  283.8 24.2 275.7 252.1-315.6 256.9 80.2 229.1 153.7-521.6 
  Immigranter, %   13.7    -   13.0   12.0-18.0   25.2   -   18.5     8.0-65.0 
  Utbildning      7.8   2.4     7.8     4.9-11.8     4.7   6.8     2.6     0.5-38.5 
 
      max |sn1 (x1)−sn2 (x2)|     sig. 
     __________________________________________________________
   

Meritvärde   0.644         **  
 Behörighet   0.622         ** 

  Inkomster   0.622         ** 
  Immigranter   0.489       *** 
  Utbildning   0.689         ** 
  ____________________________________________________________________________
  m = aritmetiskt medelvärde, s = standardavvikelse, q2 = median, R = range, lägsta resp. högsta 
  värde 

*      i tusental kr 
**   signifikant 0.001-nivå 

  *** signifikant 0.025-nivå 
  ____________________________________________________________________________ 
 

Kolmogorov-Smirnovs test indikerar signifikant resultat beträffande samtliga 
undersökta parametrar (p < .025). Vi kan alltså konkludera att samtliga dessa faktorer är 
beroende av läge, ett mönster som uppkommer som en följd av ekonomiska och sociala 
faktorer. 
 
3.4. Kommentarer till resultaten 
Samtliga regressionsmodeller i uppsatsen indikerar påtagliga samband. Exempelvis kan 
relationen mellan meritvärde och inkomstnivå approximeras som linjär, r = .78. 
Jämförelser med resultat erhållna i Studie 1 visar att förklaringsgraden av de undersökta 
parametrarna är större i denna senare studie. Detta kan tolkas antingen som reella 
indikatorer   på  att  förändringar  har  ägt  rum,  att  skolprestationerna  i  områden  med  

 
18 



låg/hög ekonomisk standard har blivit sämre/bättre, eller att dessa skillnader har 
uppkommit som en följd av metodologiska skillnader, i denna senare studie har 
inkomstuppgifter på stadsdelsnivå använts för att detektera skillnader inom ett område, 
möjligen är denna uppgiftsinsamling mer tillfredsställande i denna studie. 
 Problemen med polynomiska anpassningar beträffande begreppet överanpassning 
har tidigare beskrivits i texten, vilket alltså motiverar användandet av en lägre 
polynomgrad. I princip gäller att 
 
 R2

(linjär)
 < R2

(2-grad)
 < R2

(3-grad)
 < R2

(4-grad)
 etc, 

 
vilket egentligen innebär att en anpassning på ett visst givet material kan bli fullständig, 
genom att hela tiden anpassa en funktion med högre polynom. I detta sammanhang blir 
dock den perfekta förklaringsgraden mindre generaliserbar, denna funktion är baserad 
på ett relativt litet urval, och trots allt är avsikten att resultaten ska uppnå så hög 
generaliserbarhet som möjligt. 
 Inga multipla regressionsmodeller har anpassats i denna studie. Sådana modeller 
tenderar, förutom att vara svårtolkade, också bli instabila då de oberoende variablerna 
korrelerar inbördes. Social position, utbildnings- och inkomstnivåer är uppenbara 
exempel på variabler som samvarierar, individer med hög utbildning har i allmänhet 
högre inkomst än lågutbildade.  
 Meritvärde korrelerar starkt mot andelen immigranter och utbildningsnivå. 
Andelen elever behöriga att söka till nationella programmet korrelerar däremot endast 
starkt mot inkomstnivå, förklaringsgraden mot utbildningsnivå är svagt.  
 De spatiala variationerna är påtagliga beträffande samtliga parametrar. De 
innerstadsnära stadsdelarna karakteriseras av en förhållandevis låg spridning av 
variabelvärdena, de utgör en relativt homogen grupp. Medelinkomst, utbildningsnivå 
och medelmeritvärde är högre än för de perifera stadsdelarna, dessa har dock en 
betydande spridning av värden. De bästa skolprestationerna är associerade med skolor i 
förortsområden.  
 Resultaten i Studie 1 visar en bild av undersökningsområdet indelat i tre zoner, en 
bild som till stora delar bekräftas av denna senare studie. Den innerstadsnära zonen 
karakteriseras av homogenitet och låg spridning, samtliga meritvärden överstiger 222. 
Flera av dessa skolor finns i områden där gentrifiering förekommit [e.g. Korpimäki & 
Uurtio 1987; Joachimsson 1998], såsom Gärdet (i = 271600 kr år−1; M = 255.5; φ = 1.2 
%; E = 12 %; ζ = 10.5) och Matteus (i = 311300 kr år−1; M = 248.6; φ = 2.7 %; E = 13 
%; ζ = 10.3).  

Väster om innerstaden förekommer områden med mycket goda skolprestationer, 
Äppelviken (i = 451700 kr år−1; M = 253.4; φ = 0 %; E = 10 %; ζ = 15.8) och Höglandet 
(i = 521600 kr år−1; M = 247.1; φ = 6.9 %; E = 8 %; ζ = 20.8).  

I nordvästra förortsområdet är skolprestationerna i allmänhet mycket svaga, ett 
mönster som framträder i exempelvis Rinkeby (i = 153700 kr år−1; M = 153; φ = 30.3 
%; E = 65 %; ζ = 0.5) och Husby (i = 180200 kr år−1; M = 168.7; φ = 30.1 %; E = 59 %; 
ζ = 1.1). Denna förortszon är dock inte homogen, i Spånga är resultaten inte sämre än i 
innerstaden, (i = 320300 kr år−1; M = 231.8; φ = 0.9 %; E = 13 %; ζ = 4.7).  

Inom mycket små områden förekommer stora skillnader, inkomstnivå förefaller 
vara en starkare indikator för goda skolprestationer, något som kan framträder i 
Hässelby Villastad (i = 313700 kr år−1; M = 226.4; φ = 1.2 %; E = 15 %; ζ = 3.7) och 
Hässelby Gård (i = 204900 kr år−1; M = 201.8; φ = 13.2 %; E = 31 %; ζ = 1.4). 
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4. Kvalitativ analys 
 

4.1. Inledning 
Modellerna som presenterats i denna uppsats baseras på ekologisk korrelation (kap. 
1.6), vilket gör att resultaten primärt gäller storskaliga enheter som stadsdelar och 
stadsdelsområden, genom analys kan dock resultaten överföras, i någon mening, till 
individnivå. Den spatiala fördelningen över undersökningsområdet är i sig en 
grundläggande och viktig sociologisk faktor att utvärdera. Resultaten antyder att stora 
geografiska skillnader föreligger inom storstadsområdet. 
 Dessa skillnader kan relateras till principen om en fri marknad där individer, 
organisationer och andra strukturer lokaliseras till platser som överensstämmer med 
sociala och ekonomiska förhållanden. Skolresultat inom Stockholms kommun uppvisar 
stora geografiska skillnader, relaterade till de förras starka beroende av socioekonomisk 
status. Dessa skillnader är alltså manifestationer av olika sociala strukturer. Ur detta 
perspektiv kan vi tolka förändringar inom en stadsdel eller i förhållande till andra 
stadsdelar som en konsekvens av förändrade strukturer. Genom att olika enheter 
lokaliseras till vissa mer eller mindre tydligt avgränsade platser i rummet, uppkommer 
också olikartade relationsmönster, och i förlängningen möjligen en lojalitet mot 
kollektivet, ett perspektiv som för oss mot den marxistiska teorin.  
 En vanlig utgångspunkt för att förklara de skillnader som framträder i denna 
studie, är att analysera strukturella influenser på individen genom att studera, ofta vaga 
och otydliga, maktstrukturer. Relationer inom vardagliga strukturer, såsom inom 
familjen, på fritiden eller i skolan är exempel på enheter som ur detta perspektiv är 
intressanta att studera av det skälet att de visar på samhällets strukturella uppbyggnad, 
en utgångspunkt som är central hos Bourdieu. Snedrekryteringen till den högre 
utbildningen kan genom detta resonemang återföras till miljöns inflytande, dels en 
osäkerhet inför en ny miljö i sig, men också potentiella hinder som en känsla av 
osäkerhet över den egna prestationsförmågan, en upplevelse av att inte få något gratis 
eller att få arbeta hårdare för att nå sina mål. Barn till högutbildade får i detta 
sammanhang en omedelbar fördel genom att värderingar och attityder i hemmiljön 
överensstämmer med skolmiljöns.  
 I ett empiriskt material från Trondman [1994] framkommer att väldigt få föräldrar 
till elever från arbetarklasshem aktivt stimulerat sina barn att börja studera på 
högskolan, samtidigt uppger högskolestudenter från arbetarklasshem att deras föräldrar 
ofta har en mycket bristfällig förmåga att sätta sig in i vad det innebär att studera på 
högskolan. Förhållandet är i princip det omvända för barn till föräldrar med akademisk 
examen. 
 Socialisation och klassystemets reproduktion är grundläggande analysenheter för 
förståelsen och teoretiseringen av de mönster som framträder i uppsatsens empiriska 
del. Två socialisationsagenter är fundamentala: familjen och skolan.   
 
4.2. Klassystemets reproduktion 
Den centrala problematiseringen till samhällsklassernas upprätthållande är analys av de 
processer som leder till att individer anpassar sig till ett, mer eller mindre utvecklat, 
polariserat system som utgör grunden för de sociala relationerna i klassamhället. Enligt 
Bourdieu & Boltanski [1981] utgör utbildningssystemet den grundläggande kom-
ponenten i klassystemets reproduktion, individer från hem utan studievana kommer att 
utsättas för flera  problem  inom  utbildningsvärlden.   Detta  resonemang  leder  oss  till  
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habitusbegreppet, och det viktiga i att ha access till det nya fält som man avser att ingå i. 
Det handlar om att upptäcka de, ofta abstrakta, symboliska mönster som genomsyrar 
den högre utbildningen. Detta är fundamentalt för att lyckas med målsättningen, vilken 
är att tillägna sig ett symboliskt kapital som senare även kommer att innefatta ett 
ekonomiskt kapital. Det är en problematisk verklighet som möter klassresenären. Trond-
man  [1994] beskriver klassresenärens situation för svenska förhållanden. 

I Bernsteins arbete är utgångspunkten att individens sociala roll uppkommer 
genom kommunikationen.  [Bernstein 1974]. Med Bernsteins terminologi är då en 
social roll per definition en komplicerad kodningsaktivitet. Genom olika kom-
munikationsmönster, uppkomna genom inlärda innebörder, uppstår en gruppering, inom 
gruppen används de inlärda innebörderna till att skapa relationer utifrån etablerade 
kunskaper. Bernsteins utgångspunkt är att den sociala klassen utvecklas och bibehålls i 
högre utsträckning genom kommunikativa koder än genetiska koder.  

I en familjestruktur där den begränsade koden utvecklas, dvs där kom-
munikationen rör det gemensamma snarare än det individuella, kommer ett barn att 
styras mot typer av inlärning och värderingar som inte harmonierar med skolans 
kommunikationssystem. Utifrån Bernsteins resonemang är det avgörande huruvida 
barnet är känsligt eller okänsligt för det system som skolan fordrar. [Bernstein 1974]. 
En känslighet kan leda barnet mot en social och symbolisk utveckling, det symboliska 
kapitalet hos Bourdieu kan sägas vara en slags motsvarighet.  
 
4.3. Miljöns inflytande 
Det är uppenbart att forskningen ägnat stor uppmärksamhet på språkliga mönster och 
skillnader. En omdiskuterad utgångspunkt är teorin om verbal deprivation, ifrågasatt av 
bl a  Labov [1974]. I denna förklaringsansats hänvisas till hur barn från fattiga områden 
sällan får ta del av ett välformulerat språk och att detta härigenom reducerar förmågan 
för att kunna uttrycka sig verbalt.  
 I en kontext som baseras på verbalitet och kommunikativ förmåga, som skolan 
delvis är ett exempel på, blir detta bristfälliga språk mer uppenbart. Problematiseringen 
rör såväl social kontroll inom familjen som inom skolan. En elev som vuxit upp i  en 
miljö där en imperativ kontrollform företrädelsevis utövats – kanske lägre arbetarklass – 
möter en ny typ av social kontroll inom skolmiljön och, i Bernsteins terminologi, beror 
förmågan till anpassning här på en känslighet hos individen. Denna känslighet måste 
rimligtvis baseras på dels intrapersonella faktorer (psykologisk modell) som 
interpersonella relationer (sociologisk modell), dvs individens interaktion med övriga 
elever och i synnerhet med läraren. I den senare modellen är det nödvändigt att utgå från 
individens verbala förmåga och hur denna uppfattas av mottagaren (läraren).  
 Labov [1974] menar – efter studier från Harlem, New York – att de fattiga 
barnens skolprestationer är långt mycket sämre än vad dåtida studier visat, och att deras 
språk avviker signifikant från barn uppvuxna i medelklasshem. Teorin om verbal 
deprivation är dock ogrundad enligt Labov. I själva verket får dessa fattiga ghettobarn 
relativt mycket verbal stimulans och uppfattar egentligen, enligt författaren, fler väl-
formulerade meningar än medelklassbarnen. Vidare menar författaren att ghettobarnens 
språk bemöts med fördomar från etablissemanget, i skolan och i samband med 
forskningsstudier. Här menar Labov [1972; 1974] att fattiga barnens språk ställs i 
jämförelse med medelklassbarnens  och rika barns språk, där de senares språk kommer 
att betraktas som mer abstrakt, mer detaljrikt, subtilt och med större språklig finess.  
 I den sociologiska modellen blir  interaktionen  i  klassrummet  en  grundläggande  
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analysenhet, om läraren uppfattar de fattiga barnens språk som otillräckligt och tolkar 
fåordighet och enkel meningsbyggnad som ett tecken på bristande logik och svag 
begåvning är risken stor att denna elev inte kommer att få den stimulans som är adekvat.  
Vi kan referera till Rosenthal & Jacobsen [1992], som genom experiment visade att 
lärarens attityd är grundläggande för elevens intellektuella utveckling i skolmiljön. Ett 
sådant mönster beskrivs också i en SOU-rapport [SOU 2005: 69], för immigranters 
situation. Dessa barn bemöts annorlunda utav skolpersonal som har förutfattade 
uppfattningar om dem. Lärarna har, enligt rapporten, ofta mindre förväntningar på 
invandrarbarn och exempelvis syokonsulenter som konsekvent dirigerar sådana barn till 
yrkesförberedande och praktiska linjer i stället för teoretiska. Sekundära problem 
uppstår då kommunikationen mellan skolan och hemmet är bristfällig. Detta problem 
förefaller lättlöst genom att placera lärare och annan skolpersonal med utländsk 
bakgrund på skolor i områden med många immigranter. En invändning som framförs i 
SOU-rapporten är just att de flesta lärare på skolor i invandrartäta områden är svenskar. 
Detta belyser hur viktig integrationspolitiken är, vikten av att fler immigranter utbildas 
och blir verksamma inom skolan. 
 
4.4. Relationen mellan individ och kollektiv 
Alla samhälleliga subsystem tenderar att utveckla en egen förhärskande uppsättning av 
värderingar, regler och åsikter, något som vi kan benämna institutionella egenskaper. 
Dessa harmonierar i hög eller liten utsträckning med den enskilde individen, såväl i som 
utanför systemet.  
 Individer med liknande sociala positioner kommer så småningom att uppvisa ett 
handlingsmönster med systematiska likheter, något som leder till liknande upplevelser 
och tolkningar av omvärlden. Denna, i Bourdieus terminologi habitus, utvecklas i ett 
socialt fält som har en specifik uppsättning dominerande kapitalformer. Det sociala 
kapitalet (individens sociala bakgrund) gör att individen tillskrivs vissa egenskaper 
förknippade med symboliska värden. Genom att tillägna sig kunskaper eller kulturella 
färdigheter tillerkänns individen så småningom ett kulturellt kapital. Detta kapital måste 
dock, för att uppnå betydelse, erkännas av etablissemanget. Här kan vi tänka oss 
fundamentala skillnader mellan familjer med högt kulturellt kapital och familjer med 
lågt kulturellt kapital. I båda fallen förser skolan individen med verktyg för att kunna 
utveckla sitt kulturella kapital och därigenom så småningom få tillträde till ett nytt 
socialt fält. Skillnaderna uppkommer sedan i hemmets respons på dessa nya kunskaper, 
i en familj med hög grad av kulturellt kapital erkänns dessa kunskaper som 
betydelsefulla och individen stimuleras. I den andra familjetypen kan den typen av 
stimulans utebli som en följd av bristande respons på kunskaperna. Vi kan här tala om 
ett vetenskapligt kapital för att beskriva att kunskaperna måste värderas, erkännas som 
viktiga. Denna situation är också aktuell för immigranter, vilka har ett socialt kapital 
med sig från en främmande kultur. Detta kapital devalveras omedelbart i en ny kontext 
och individen måste anstränga sig mer för att revalvera sitt kulturella kapital.  
 
4.4. Avslutande kommentarer 
Det förefaller odiskutabelt att individens sociala position är en betydelsefull faktor för 
att förklara skillnader i skolprestationer. Uppsatsen visar att inkomstnivå möjligen är 
den viktigaste komponenten i detta sammanhang. Elever från skolor i områden med låg 
inkomst, låg utbildningsnivå och hög andel immigranter presterar sämre än elever från 
välbärgade områden, vilka i allmänhet har en låg andel immigranter. Integrations-
politiken framstår som allt viktigare. 
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Uppsatsen har diskuterat vilka mekanismer som kan tänkas utgöra grunden till dessa 
skillnader i skolprestationer, grundläggande för snedrekrytering till teoretiska 
utbildningar och en viktig faktor i klassystemets reproduktion. De mest gångbara 
modellerna fokuserar på individens interaktion med kollektivet och miljöns inflytande, 
något som de sociolingvistiska teorierna måste införlivas i. Språksociologen Bernstein 
har gjort ett excellent arbete i utvecklandet av de språkliga koderna och dessas 
härledning till familjestrukturer. I skolmiljön tenderar dock Bernstein att tolka dessa 
koder som alltför signifikanta, i stället får samband sökas mellan de interpersonella, 
icke-verbala, relationerna i klassrummet. Bernstein utgick från en specifik kontext och 
missade därmed bakomliggande variabler. Samtidigt måste hans forskning sättas i sitt 
tids- och platsperspektiv. Undersökningarna genomfördes i ett strikt klassbaserat 
samhälle i en tid som ännu inte sett utvecklingen av det som kan benämnas det 
senmoderna samhället och dess konsekvenser, globalisering, informationsteknologi och 
individualism. Dagens ungdomar interagerar onekligen med fler aktörer än tidigare. 
Bernstein fokuserar i första hand på familjens interna kommunikationsmönster, den 
begränsade koden, som senare alltså kommer att utgöra en försvårande faktor i 
utbildningssituationen, uppkommer primärt genom ett imperativt språkbruk. De agenter 
som möter dagens ungdomar är sällan eller aldrig imperativa, vi kan exemplifiera med 
TV och internet. En naturlig frågeställning är om samhällsutvecklingen medfört att de 
teoretiska perspektiv som tillämpats i denna uppsats inte längre är giltiga, eller kanske 
behöver de revideras och anpassas till nya förutsättningar och strukturer? 
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