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Sammanfattning 
 
I Sverige är föräldrar och elever sedan början på nittiotalet fria att själva välja vilken 

skola de vill. I vilken utsträckning det fria skolvalet utnyttjas skiljer sig emellertid mellan 

olika samhällsgrupper. Enligt tidigare forskning verkar hög socioekonomisk status och 

utbildningsnivå vara en bidragande faktor bakom ett aktivt skolvalsdeltagande. Denna 

studie undersökte huvudsakligen sambanden mellan strukturer, personliga egenskaper 

och skolval, framförallt kapitaltillgångars korrelation med skolvalsdeltagande. Därutöver 

undersöktes andra skolfrågor såsom attityder gentemot skolvalet, informationssökande 

och val av kommunal eller fristående skola. Den teoretiska referensramen återfanns i 

Bourdieus sociologi och verktygslådan innehöll begrepp såsom kapital, habitus, strategier 

och fält. Data insamlades med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning och bestod av 

svaren från 126 vårdnadshavare med barn på förskolor i norra och östra Uppsala. 

Studiens resultat visade på ett positivt samband mellan hushållets kulturella kapital och 

deltagande i skolvalet. Dock erhölls inga statistiskt signifikanta korrelationer mellan vare 

sig ekonomiskt kapital eller utbildningskapital och skolvalsdeltagande. Därutöver 

påvisade resultaten skillnader i vad vårdnadshavare ansåg vara viktigast vid val av skola, 

vilken typ av skola de planerade att välja och hur mycket information om skolvalet som 

erhållits. Slutsatsen var att skolvalsdeltagande till viss mån går att förstå utifrån en 

strukturalistisk förklaring och att individen inte är obegränsad i sina handlingsalternativ.  

 
 
Nyckelord: Det fria skolvalet, sociala strukturer, Pierre Bourdieu 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Frågan om den fria viljan har i århundranden skapat huvudbry hos tänkare världen över. 

Den har likaså behandlats av sociologer i konflikten mellan sociala strukturer och 

aktörskap. Denna uppsats syftar likaså att behandla denna till synes ständiga gåta. Styr 

individens bakgrund och livssituation vilka beslut hon fattar eller kan hon handla 

förutsättningslöst oberoende av vad hon äger eller de erfarenheter hon har? Ger 

individens samlade dispositioner utslag i livsval enligt strukturella mönster? Agerar 

människor annorlunda från olika kapitalstarka samhällsgrupper? Ur dessa svåra frågor 

härleds studiens tillkomst. Från en strukturalistisk utgångspunkt kommer sålunda 

undersökas huruvida samband och skillnader föreligger mellan individers deltagande i det 

fria skolvalet.  

 

Det fria skolvalet infördes i början på 1990-talet efter en proposition från den dåvarande 

borgerliga regeringen Bildt, vilken innebar att elever och vårdnadshavare själva fick 

möjligheten att välja vilken skola de ville gå i (Prop. 1991/92:95). Före reformen 

existerade emellertid fristående skolor, privatskolor och internatskolor, vilka bekostades 

av eleverna själva till skillnad mot den avgiftsfria skola kommuner tillhandahöll. Med 

reformen erhöll friskolor kommunalt stöd, ett så kallat grundbelopp, motsvarande minst 

85 procent av varje elevs omkostnader, och i vissa fall även ett tilläggsbelopp vid 

merkostnader. Resterande summa finansierades av skolornas ägare. Privatskolorna 

förblev dock avgiftsbelagda. Idag är grundbeloppet inte längre direkt knutet till en 

specifik procentsats utan ska enligt skollagen (SFS 2010:800 kap 16 52§) ge ersättning 

avseende undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt 

och lokalkostnader.  

 

Friskolereformen antogs i syfte att öka varje individs valfrihet men har kommit att 

kritiserats av somliga i den aktuella skoldebatten (Nilsson 2014). Å ena sidan menar 
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förespråkarna, främst bland liberaler, att skolvalet är en positiv utveckling för individens 

frihet, när alla elever får en rättvis chans att gå på de främsta skolorna, som också 

motverkar boendesegregation då elever från olika bostadsområden får möjlighet att 

blandas i samma skola. Bland förespråkarna stödjer sig vissa mot ett 

marknadsekonomiskt perspektiv på det fria skolvalet. Ett sådant perspektiv presenteras 

bland annat i ”The Economics of School Choice” av ekonomen Hoxby (2003), där 

grundtesen understryker hur hela skolsystemet liksom vilken annan marknad som helst 

utvecklas tack vare konkurrensen. Motståndarna å andra sidan argumenterar att ett fritt 

skolval istället skapar segregation och ojämlikhet, då de menar att svaga samhällsgrupper 

missgynnas på grund av låg delaktighet, vilket Malmberg et al. (2013) bland andra också 

menar. 

Friskolereformen ledde till nybyggnation av friskolor och ökad popularitet hos de 

befintliga friskolorna i det avseende att allt fler elever valde att studera på dessa istället 

för på kommunala skolor liksom fler lärare valde att undervisa här. År 1992 var 2,9 av 

samtliga grundskolelärare verksamma vid friskolor, år 2008 drygt 10 procent; bland 

gymnasielärarna var förändringen större, från cirka 1 procent år 1992 till 18 procent 

(Bertilsson 2014: 80). Det fria skolvalet gäller sålunda för både grundskola och 

gymnasieskola. Valet av grundskola kan tänkas styras framförallt av vårdnadshavare, då 

barnen endast är sex år gamla. För gymnasievalet vägs elevernas egna preferenser 

förmodligen i högre grad in i beslutet, eftersom de är äldre och mer förmögna att fatta 

egna beslut. Möjligheten att välja anvisad eller annan kommunal skola har alltjämt 

kvarstått, vilket i dagsläget fortfarande är mer vanligt förekommande (SCB 2014a). I 

Sverige år 2012/13 gick drygt 13 procent av alla grundskoleelever i friståendeskolor och 

resterande 87 procent i kommunala skolor. Kommunvis varierar dock sammansättningen 

av kommunala och friskoleelever relativt mycket, högst andel friskoleelever finns i 

storstadskommuner, lägre andel i småstadskommuner. Variansen kommunerna emellan 

framgår av det låga medianvärdet, som för hela riket endast uppgår till dryga 4 procent 

(SCB 2014a). Hade fördelningen av friskoleelever varit jämn mellan kommunerna skulle 

medianvärdet och medelvärdet anta ungefär samma procentvärde.  
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Enligt närhetsprincipen råder platsgaranti på alla svenska kommunala grundskolor för 

elever som bor i skolans geografiska närområde om vårdnadshavarna väljer någon av 

dessa (Skolverket 2013b). Närhetsprincipen gäller dock inte för gymnasieskolor i alla 

kommuner, Stockholms kommun är ett exempel. De skolor som kommunen föreslår 

enligt närhetsprincipen benämns som ”anvisade” och såvida inte ett aktivt val av en 

annan skola sker kommer barnet att gå här. Även ”icke-väljare”, de som avstår från att 

välja, kommer vanligtvis att tilldelas en plats på en närliggande skola. Dock kan platsbrist 

ibland göra att de ”icke-väljande” barnen tilldelas en skola utanför närområdet, men 

fortfarande så nära hemmet som möjligt, i linje med närhetsprincipen. Vidare gäller att 

när platsbrist råder har förskoleklassbarn förtur på samma skola framför de barn som går i 

förskoleklass någon annanstans som väljer att byta skola inför årskurs ett (ibid).  

 

Till skillnad mot Sverigesnittet (87 procent läsåret 2012/13) gick 81 procent av alla 

Uppsala kommuns grundskoleelever i kommunala skolor år 2014, 64 procent i anvisade 

kommunala skolor och 17 procent i andra kommunala skolor. Resterande 19 procent gick 

på fristående skolor (Uppsala kommun 2014b). I kommunen fanns 74 grundskolor varav 

53 var kommunala och 21 var fristående skolor. Av de 74 skolorna hade totalt 59 stycken 

utöver grundskoleverksamhet också förskoleklasser. Av dessa 59 var 47 kommunala och 

resterande 12 var friskolor (Uppsala kommun 2014c). För studien var enbart de 

sistnämnda 59 grundskolorna med årskurs 1 och förskoleklass aktuella, eftersom det var 

någon av dessa de undersökta respondenterna skulle komma att välja. Högstadieskolor 

och andra skolor med exempelvis mellanstadium som lägst, hade inget värde för studien. 

 

I Uppsala kommun sker skolvalet i februari varje år och gäller för barn som ska börja i 

förskoleklass, men också för dem som inte gått i förskoleklass och därmed ska börja 

årskurs 1 samt för vissa som går på en skola där nästa högre årskurs inte finns (Uppsala 

kommun 2014e). Valet gäller för samtliga skolor oavsett friskola eller kommunal skola. 

Enligt Malin Dal Barosen 1  väljer den absoluta majoriteten att låta barnen gå i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Dal Barosen, Malin; Kommunikationsstrateg på Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad i 
Uppsala Kommun [telefonintervju] den 17 december 2014   
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förskoleklass (förr benämnt lekskola, årskurs 0 och sexårsverksamhet) trots att detta inte 

är obligatoriskt. Start i förskoleklass sker till höstterminen samma år. Således blir val av 

förskoleklass samtidigt ett val av grundskola då förskoleklassen och högre årskurser 

nästan alltid tillhör samma skolenhet. Efter ett år i förskoleklass blir barnen automatiskt 

uppflyttade till årskurs 1 i grundskolan nästkommande läsår, utan att ett nytt val behöver 

göras. Möjligheten till skolbyte inför årskurs 1 existerar visserligen, men detta kräver att 

bytet initieras av föräldrarna själva, då kommunen inte utlyser ett nytt val för 

förskoleklassbarn. Inför årkurs 1 kontaktar kommunen enbart den minoritet 

vårdnadshavare med barn utanför förskoleklass, då förskoleklass som ovannämnt inte är 

obligatoriskt men skolplikten kräver att barnen börjar i grundskolan.  

 

Skolvalet görs via internet mellan den 2:a och 27:e februari, då vårdnadshavarna loggar 

in på webbportalen “eBarnUngdom” där möjligheten ges att först välja ut och sedan 

prioritera tre skolor av intresse (Uppsala kommun 2014f). Enligt Uppsala kommuns 

skolchef Lars Romanus2 väljer den stora majoriteten vårdnadshavare i Uppsala aktivt 

grundskola åt sina barn i skolvalet. Av dessa blir över 90 procent tilldelade sitt 

förstahandsval (Uppsala kommun 2014d). För det fåtal som helt avstår från att aktivt 

välja via webbportalen samt vid platsbrist gäller principen om relativ närhet (ibid) vilken 

tidigare beskrevs på riksnivå som ”närhetsprincipen” och innebär förtur för närboende. 

Vid beräkning av den relativa närheten undersöks elevens avstånd mellan hemmet och 

skolan, andra elevers avstånd till skolan och avstånd till andra kommunala skolor 

(Uppsala kommun 2014b). Däremot har nya regler upphävt den tidigare syskonförturen, 

vilken innebar att barn gavs förtur till en skola om ett syskon var registrerat där (Uppsala 

kommun 2014b). Syskonförturen togs bort i syfte att prioritera närhetsprincipen. 

Kommunen skriver på sin hemsida att lagändringen inte kommer att innebära väsentliga 

förändringar för syskon, då de fortfarande har möjlighet att gå tillsammans på samma 

skola tack vare närhetsprincipen (ibid). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Observera att Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad från och med den 31 december 2014 
upphör och uppgår i fem förvaltningsenheter, däribland utbildningsförvaltningen, vilken Malin 
Dal Barosen kommer att arbeta under. 
2 Romanus, Lars; Skolchef i Uppsala kommun [telefonintervju] den 27 november 2014	  
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Information om det fria skolvalet tillhandahålls i Uppsala av kommunen, grundskolor och 

i viss mån förskolor. Från kommunens sida annonseras i två av stadens tidningar, Upsala 

Nya Tidning (UNT) och Uppsalatidningen. Därtill ges också en extra skolvalsbilaga ut av 

UNT varje år. Kommunen delar ut affischer i slutet på december till förskolorna att sätta 

upp, med allmän info och tips på var vårdnadshavarna hittar mer specifik information. 

Enligt Malin Dal Baroson 3  är internet navet för kommunikationen om skolvalet, 

framförallt hemsidan https://www.uppsala.se/skolval. Kommunens ambition är att så 

många som möjligt ska ha vetskap om hemsidan, där vårdnadshavare kan få detaljerad 

information om just sin situation, vad gäller exempelvis skolskjuts, avstånd till skolor, 

platstillgång och andra aspekter som bör tas i beaktning vid valet, internetadressen finns 

också med på de flesta affischer och i brevutskick.  

 

Förutom affischering och tidningsannonser har även förskolecheferna försetts med en 

kort informationstext och bild samt länk till den ovannämnda skolvalshemsidan, ämnade 

att publiceras på respektive förskolas webbplats. Förskolecheferna får också 

informationsbrev från kommunen att dela ut till de barn som ska börja förskoleklass. 

Dessutom skickas en inbjudan till skolvalet per post till alla berörda vårdnadshavare i 

anslutning till valet, samt en påminnelse per e-post, påpekar Malin Dal Barosen4. Det 

fåtal som valt att inte låta barnen gå i förskoleklass, får samma information som ovan 

beskrivits samt en särskild inbjudan till skolvalet där det framgår att de nu har skolplikt. 

Gällande skolvalsinformation från förskolor till vårdnadshavare meddelar de i studien 15 

medverkande förskolorna, genom respektive förskolechef5, att de från sin sida inte ger ut 

någon extra information förutom att vidarebefordra den som kommunen tillhandahåller. 

Det verkar alltså inte finnas någon skillnad i hur mycket information vårdnadshavare med 

barn på olika förskolor får, de erhåller ungefär samma mängd från kommunen och 

förskolor. Däremot kan det finnas, vissa skolor som på rektorers och skollednings bevåg 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Dal Barosen, Malin; Kommunikationsstrateg på Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad i 
Uppsala Kommun, [telefonintervju] den 17 december 2014  
4 Dal Barosen, Malin; samma som ovan [e-postmeddelande] den 17 december 2014	  
5 De 15 respektive förskolecheferna vid de i studien medverkande förskolorna. [e-
postmeddelande] 
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ger extra skolvalsinformation till vårdnadshavare, menar Malin Dal Barosen6, det handlar 

då framförallt om reklam för just deras skola men inte lika ofta om skolvalet i allmänhet. 

Vidare visade Skolverket (2003) i en rapport att delaktigheten i det fria skolvalet 

varierade mellan svenska kommuner, men också att det utnyttjades olika mycket av 

invånare inom samma kommun och delaktighet verkar korrelera med föräldrarnas 

utbildningsnivå (Skolverket 1996; 2013a). I Sverige har drygt 38 procent av befolkningen 

i åldrarna mellan 20 och 64 genomfört eftergymnasiala studier. 15 procent har studerat 

färre än tre år vid högskola eller universitet, respektive 25 procent vilka har studerat tre år 

eller fler (SCB 2014c). Uppsala kommun skiljer sig från riket, då en större andel invånare 

har högre utbildning. Bland invånarna i åldrarna 20 till 64 har 54 procent genomfört 

eftergymnasiala studier, drygt 19 procent färre än tre år och knappt 36 procent tre år eller 

fler. Andelen högutbildade i Uppsala är således 16 procentenheter högre än det svenska 

genomsnittet (Uppsala kommun 2014a). Deltagande i skolval verkar också korrelera med 

socioekonomisk status (Skolverket 2009; Fiske & Ladd 2000: 206). Den svenska 

medelinkomsten är 287 000 kronor per år, och 23 900 kronor per månad, vilket i hushåll 

med två inkomsttagare innebär en månatlig medelinkomst på 47 800 (SCB 2014b). I 

Uppsala kommun är den årliga medelinkomsten 270 000 kronor och den månatliga 22 

500 kronor. Den ungefärliga medelinkomsten för hushåll med två inkomsttagare är 

sålunda 45 000 kronor per månad (Uppsala kommun 2014a). Med hänsyn till det 

stundande skolvalet i Uppsala och skolvalsfrågans aktualitet i den pågående 

samhällsdebatten vore det intressant att undersöka vilka individer som är mest aktiva i 

skolvalet och vad de har gemensamt. 

1.2 Syfte 
Med intresset för orsakerna bakom individuella handlingar syftar studien därför till att 

undersöka i vilken utsträckning strukturella effekter står i förbindelse med 

skolvalsrelaterade frågor. Denna breda uppgift ter sig komplex och består följaktligen av 

flera delsyften där relationen mellan kapitaltillgångar och skolvalsdeltagande, samt 

effekten av de olika kapitalformerna på skolvalsdeltagande utgör de främsta av de olika 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Dal Barosen, Malin; Kommunikationsstrateg på Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad i 
Uppsala Kommun, [telefonintervju] den 17 december 2014	  
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skolvalsaspekterna. I huvudsyftet ingår även undersöka om kapitaltillgångar samspelar 

med benägenheten att välja en annan än den av kommunen anvisade skolan. Även 

respondenternas upplevelse av att ha erhållit information om skolvalet ska undersökas i 

relation till deras kapitalvolym. I det breda syftet ingår dessutom att undersöka om 

samband finns mellan kapitaltillgångar och vad respondenterna anser vara den viktigaste 

faktorn vid val av skola. Likaså är respondenternas kapitaltillgångar kopplat till deras 

attityd gentemot det fria skolvalet som politisk reform av intresse att undersöka. Slutligen 

vill studien med hänsyn till huvudsyftet undersöka om andra faktorer utöver 

kapitaltillgångar: yrke, civilstatus, boendeform, bostadsområde, förskola samt 

vårdnadshavarnas och barnets ålder, samspelar med valdeltagande. 

1.3 Frågeställningar 
• Existerar strukturella samband och/eller skillnader i relation till det fria skolvalet? 

• I så fall, vilka är dessa och var återfinns de? 

1.4 Uppsatsens disposition 
Inledningsvis sker en genomgång av för studien relevant bakgrundsinformation om 

skolvalsreformen och dess konsekvenser, liksom principer rörande skolvalet i Sverige i 

allmänhet och Uppsala i synnerhet, samt om hur Uppsalabor informeras i frågan och om 

socioeknomiska skillnader. I samma kapitel redogörs senare för syftet och 

frågeställningar. I nästkommande kapitel behandlas tidigare forskning på området, som 

först berör strukturella effekter på individuell handling i allmänhet, sedan om vilka som 

utnyttjar skolvalet och sist om skolvalets konskvenser. Därefter redovisas den teoretiska 

referensramen i kapitel tre vari Pierre Bourdieus sociologiska begrepp är centrala. I det 

fjärde kapitlet beskrivs insamlade data, urval och variabler liksom det metodologiska 

tillvägagångssättet: den kvantitatativa enkätstudien och statistiska dataanalyser. 

Resultaten från analyserna redovisas därefter i kapitel fem, för att sedan behandlas i det 

avslutande diskussionskapitlet, där först en resultatsammanfattning görs, för att sedan 

mynna ut i slutsatser i relation till tidigare forskning och teori. Avslutningsvis behandlas 

praktiska implikationer, samt ges förslag på framtida forskning. Allra sist redovisas 

referenser och bilagor. 
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2. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel sker en redovisning av tidigare forskning som gjorts på området. Först 

angående strukturella effekter på individuell handling, sedan om vilka som utnyttjar 

skolvalet och avslutningsvis konsekvenser av det fria skolvalet. Kapitlets syfte är att 

beskriva forskningsläget och därmed även tillhandahålla en lämplig faktagrund inför den 

kommande diskussionen av studiens resultat i relation till denna tidigare forskning. 

2.1 Strukturella effekter på individuell handling  
Enligt Fuller et al. (1996: 57) hade barn till föräldrar som varit aktiva i skolvalet i USA 

högre akademiska färdigheter än barn till icke-väljande föräldrar. De presterade överlag 

bättre vid nationella standardiserade tester än barnen till icke-väljarna. Gällande den 

svenska skolan visade Skolverket (2009) i en rapport hur elever från familjer med hög 

socioekonomisk status i större utsträckning erhöll högre betyg och studerar vidare på 

högskolenivå. Likaså gällde motsatsen: låg socioekonomisk status samvarierade med 

lägre betyg och få eftergymnasiala studier. Dock verkar det som att de ekonomiska 

hemförhållandena, trots positiva effekter, är svagare kopplat till elevers goda 

skolprestationer än vad föräldrarnas utbildningsnivå är (Helen Dryler 1994: 70). 

 

Skolverket (2009) visade också på skillnader i hur vårdnadshavare med olika bakgrund 

uppfattade hur mycket information de hade fått gällande kommande skolval. 

Vårdnadshavare med hög utbildningsnivå uppgav i större utsträckning att de var 

välinformerade om skolvalet, medan vårdnadshavare med högst gymnasial utbildning 

upplevde att de inte fått särskilt mycket information (ibid).   

 

Att motiven bakom skolvalet varierade mellan olika samhällsgrupper visade Malmberg et 

al. (2013: 125). För lågutbildade var den främsta anledningen vid val av skola att 

avståndet till skolan var kort medan höginkomsttagare och högutbildade snarare ansåg att 

skolans kvalité, pedagogiska profil och goda lärare var av större vikt. Högutbildade 

föräldrar verkade även föredra friskolor mer än lågutbildade föräldrar (ibid), vilket 

överensstämmer med en tidigare undersökning av Demoskop, bestående av 1405 

telefonintervjuer, som visade att 51 procent av föräldrarna med barn på friskolor hade 
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eftergymnasial utbildning, till skillnad mot 36 procent av dem med barn på kommunala 

skolor (Bergmark 2001). 

 

Charlotte Skawonius (2005: 324) intervjuade föräldrar och skolungdomar om deras 

tankar och handlingar kring skolvalet. Samtliga intervjuade föräldrar var överens om att 

deras barns utbildning var viktig, däremot verkade lågutbildade föräldrar lägga mindre 

vikt vid frågan. Skawonius föreslog att då lågutbildade inte har lika stor erfarenhet av 

utbildning som högutbildade, kommer de därför i mindre utsträckning också betona 

vikten av utbildning för sina barn. Hon menade att “habitus gör det svårt för en person 

att föreställa sig eller tänka något som hon inte har erfarenhet av eller kunskap om” 

(ibid: 328). I vardagstal kan habitus uttryckas som ”det man har med sig i bagaget”, det 

vill säga människans alla erfarenheter, kunskaper, kapitaltillgångar, hennes bakgrund 

med andra ord allt som har format och ständigt fortsätter att forma henne (se kapitel tre 

för en förklaring av begreppet habitus). Skawonius resonerade att de som inte upplevt 

utbildning inte helt plötsligt kommer att se utbildning som livets mest centrala aspekt. 

Dessutom att det verkar det finnas en värderingsmässig skillnad mellan könen ”[…] 

investera i utbildning tycks vara något som kvinnor idag värderar högre än vad män 

gör” (Lidegran et al. 2006: 21) vilket återkopplat till Skawonius resonemang säkerligen 

stämmer eftersom fler kvinnor har eftergymnasial utbildning.  

2.2 Vilka utnyttjar skolvalet? 
I en amerikansk studie från början av nittiotalet, jämförde den tidigare nämnde Fuller et 

al. (1996: 51) föräldrar och elever som aktivt valt skola med inaktiva föräldrar och elever. 

Datamaterialet i studien bestod av 1758 fall, varav 433 aktiva väljare och 1325 icke-

aktiva. Studien visade vad senare studier senare har bekräftat, att högutbildade föräldrar i 

större utsträckning var aktiva i skolval. Bland föräldrarna i den aktivt väljande gruppen 

var sannolikheten för eftergymnasial utbildning dubbelt så hög som i den icke-väljande 

gruppen.  

 

Gewirtz et al. (1995) undersökte skillnader i olika sociala gruppers behandling av det fria 

skolvalet utifrån deras kapitaltillgångar. I studien delades de intervjuade föräldrarna in i 
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tre grupper, baserat på mängden av ägda kapitalformer. Resultaten visade att 

delaktigheten i fria skolvalet varierade mellan sociala klasser, där kapitalstarka grupper 

framförallt utnyttjade skolvalet (Gewirtz et al. 1995:24f) Författarna menade att det fria 

skolvalet på så vis delvis befäster ojämlikheter i samhället (ibid: 55).  

 

I en undersökning om införandet av fritt skolval i Nya Zeeland, fann Fiske och Ladd 

(2000: 206) tydliga samband mellan individers resurser och skolval. Privilegierade 

familjer och elever med hög socioekonomisk status utnyttjade det fria skolvalet och valde 

skola i störst utsträckning. 

 

Samma fenomen att privilegierade grupper i större utsträckning utnyttjar skolvalet gäller 

enligt Skolverket (1996) även i Sverige. Malmberg et al. (2013) bekräftade detta och 

visade hur särskilt högutbildade utnyttjar skolvalet och oftare aktivt väljer än 

lågutbildade. Dessutom visade Skolverket (2003) i en senare rapport att högutbildade 

förutom att välja, också i större utsträckning övervägde alternativ till den anvisade 

skolan. I Skawonius (2005: 32) studie om skolvalet tenderade likaså föräldrar med goda 

ekonomiska, sociala och kulturella tillgångar ägna mer tid åt skolvalet och sina barns 

skolgång. Detta kan delvis förstås genom att föräldrar med lägre inkomster och 

utbildningsnivå eventuellt har mindre tid och pengar över åt sina barns skolgång eller 

prioriterar annorlunda utifrån deras kunskapsnivå, menade hon. De är ofta mindre 

bekanta med utbildningssystemet, de saknar ett slags informationskapital, där kunskap 

om utbildningssystemet ingår, menade Skawonius (2005: 328ff). Detta 

informationskapital inhämtas när basala behov är säkrade, vilket leder till att 

låginkomsttagare och lågutbildades möjligheter att delta i det fria skolvalet är lägre (ibid: 

329f). 

 

I rapporten från Skolverket (2003) framgår att vårdnadshavare i kommuner med många 

valmöjligheter oftare deltog i skolvalet än dem i kommuner med få valalternativ. 

Skolverket delade följaktligen in landets kommuner i två kategorier: den första med små 

valmöjligheter, vilket innebar få skolalternativ och en andra kategori där utbudet av 

skolalternativ var större. I den första kommunkategorin med få valalternativ var 
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valdeltagandet i genomsnitt 34 procent i jämförelse med den andra kommunkategorin - 

dit bland annat Uppsala - där valdeltagandet var 67 procent. Skolverket visade i samma 

rapport dessutom att de flesta föräldrarna i Sverige var positivt inställda till det fria 

skolvalet och ansåg att barn och föräldrar bör ha rätten att själva välja skola. Inställningen 

till det fria skolvalet verkade dessutom även vara jämnt positiv mellan individer från 

olika samhällsgrupper (ibid). 

2.3 Det fria skolvalets effekter 
Nittiotalets skolreformer genomfördes med förhoppningar om att valmöjligheten skulle 

höja kvaliteten på utbildningen. Åsa Ahlin (2003) menade att skolresultaten i teorin bör 

kunna förbättras med hjälp av marknadsmekanismer, då skolor får större incitament att 

förbättra sin undervisningskvalitet med mera tack vare den ökade konkurrensen. Ahlins 

undersökningar visade dock att när antalet friskolor i en stadsdel ökade får detta bara en 

mycket svag positiv effekt endast på matematikkunskaperna bland samtliga av 

stadsdelens elever. Konkurrens verkade inte ge några signifikanta effekter på andra 

ämnen än matematik (ibid).  

 

Att etableringen av skolvalet och nya friskolor på utbildningsmarknaden har haft låg 

kvalitetshöjande effekt på skolresultaten i Sverige visade även Wondratschek et al. 

(2013).  Wondratschek forskade vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 

värdering (IFAU) och mätte effekter av 1992 års skolreform. Studien utgick 

huvudsakligen från registerdata från Statistiska Centralbyrån där framförallt skolresultat 

ingick, vilka undersöktes i förhållande till elevernas bostadsområde och antalet skolor i 

samma område. Resultaten visade att mängden skolor i ett område i kombination med ett 

fritt skolval, med andra ord stora valmöjligheter för individen, inte hade några effekter på 

skolresultaten (ibid). Även en studie av Edmark et al. (2014) som undersökte 

skolreformens resultatmässiga påverkan på elever med olika familjebakgrund, resulterade 

i samma slutsats: ”[…] möjligheten att välja skola har haft små eller inga effekter på 

samtliga grupper av elever” Ingen signifikant skillnad mellan höjda betyg kunde påvisas 

för någon grupp, elever med olika familjebakgrund förbättrades lika lite sinsemellan som 

elever med samma familjebakgrund  
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För att belysa verkningarna av en mer marknadsliberalt skolpolitik kan reformen av 

antagningsförfarandet i Stockholms kommun utgöra ett exempel. Antagningen till 

kommunala gymnasieskolor reformerades år 2000 av den borgerliga majoriteten i 

kommunfullmäktige med samma bakomliggande tanke om marknadsfrihet, högre 

skolresultat och minskad bostadssegregation; således avskaffades närhetsprincipen helt 

och antagningen blev istället uteslutande betygsgrundad. Med betygskonkurrensen följde 

att ”I Stockholm […] är det lika svårt att ta sig in på vissa populära innerstadsskolor som 

det är att bli antagen till läkarutbildningen.”, som Ida Lidegran (2009:23) menade. 

Påpekas bör att det fria skolvalet alltså redan rådde sedan nittiotalet, men före 

höstterminen år 2000 hade förtur, i enlighet med närhetsprincipen, givits åt den boendes 

närmast skolan om två elever med samma betyg sökt till skolan. Söderström & Uusitalo 

(2005) visade att effekterna av denna reform inte uppnått önskade resultat. Istället för att 

minska, ökade boendesegregationen bland gymnasieeleverna, då elever från samma 

bostadsområden kom att välja och hamna på samma skolor. Likaså ökade den 

kunskapsmässiga-, socioekonomiska och etniska segregationen. Söderström & Uusitalos 

(2005) slutsats var att vinnarna i Stockholm efter antagningsreformen var elever med 

höga betyg som kvalade in på prestigefyllda program medan mindre presterande elever 

missgynnades. 

 

Dessa resultat går i linje med vad Fuller et al. (1996: 57ff) visade: att högpresterande 

elever hade goda effekter på sin skola överlag (även andra elevers resultat förbättrades) 

men att dessa effekter sedan försvann när de högpresterande lämnade skolan. Ett fritt 

skolval kan således skapa en förskjutning av högpresterande elever till särskilda skolor 

vilket framförallt drabbade de lågpresterande, då de som aktivt väljer i skolvalet tenderar 

att välja samma skola som andra aktiva väljare, liksom de som inte väljer tilldelas en 

plats i den geografiskt närmaste skolan tillsammans med andra ”icke-väljare” vilket 

Malmberg et al. (2013) menar har skett i Sverige. 

 

Med hänsyn till tidigare forskning verkar det som att det fria skolvalet inte höjer kvalitén 

på svensk utbildning eller förbättrar landets skolresultat utan snarare har bidragit till 

större resultatmässiga skillnader skolor emellan liksom ökad socioekonomisk segregation 
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därjämte minskad likvärdighet som följd (Skolverket 2013a) vilket även är Malmberg et. 

al (2013) slutsats, att det fria skolvalet är en bidragande orsak till de ökande 

kunskapsmässiga klyftorna i det svenska samhället. Klyftorna består i en systematisk 

snedfördelning av högpresterande elever med goda betyg på särskilda skolor.  

 

Omfattande utbildningssociologisk forskning har gjorts på ämnet skolval, men det verkar 

som att just vårdnadshavare med barn på förskolan som ännu inte valt, inte är lika ofta 

undersöka. Slutsatserna kring kapitaltillgångars koppling till skola och livsval är likaså 

väl underbyggda av forskning, framförallt vad gäller ekonomiskt- och utbildningskapital, 

däremot har färre studier fokuserat på vad kulturella kapitaltillgångar som inte inkluderar 

utbildningskapital får för verkningar. Emellertid bör inte påstås att en djup kunskapslucka 

existerar gällande dessa aspekter av skolval och kapital, vars tomrum föreliggande studie 

avser fylla igen; snarare önskar denna studie att bidra med ökad kunskap om incitament 

till människors sätt att handla, genom att analysera en bred mängd bakomliggande 

faktorer och dess relation till det fria skolvalet.  
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 
 

Detta kapitel inleds med en motivering av valda teorier och begrepp, varefter själva 

teorierna behandlas, bland vilka Pierre Bourdieus sociologi om strukturer kontra 

aktörskap låter utgöra den huvudsakliga referensramen, men även Max Webers begrepp 

”idealtyp”. Syftet med kapitlet är sålunda att redogöra för de teoretiska utgångspunkter 

med vars hjälp erhållen empiri senare skall tolkas i det avslutande diskussionsavsnittet. 

3.1 Motivering av teorival 
Då studiens initiala idé var att undersöka vilka faktorer som påverkar deltagande och 

andra aspekter av det fria skolvalet föll valet av den huvudsakliga teoretiska 

referensramen naturligt på Pierre Bourdieus teorier och begrepp, vilka är erkända inom 

området utbildningssociologi. Faktorer av intresse var utbildning, kulturella preferenser, 

inkomst, yrke, civilstånd och boendeform vilka är några av alla aspekter som påverkar en 

människas förutsättningar för valdeltagande (se avsnitt 4.2.4 variabler för en uttömmande 

beskrivning av alla faktorer). Då mycket forskning har fokuserat på relationen mellan 

utbildning och valdeltagande fanns bakom denna studie ett särskilt intresse av att istället 

undersöka andra möjliga inflytelserika faktorer, främst hur kulturell smak hänger ihop 

med valdeltagandet. Denna kulturella vinkling mot valdeltagande var sålunda anledning 

till att just Bourdieus teorier valdes, eftersom han behandlar kapital i allmänhet och 

symboliskt och kulturellt kapital i synnerhet. Tidigt beslöts att de Bourdieuianska 

kapitalformerna utbildnings-, kulturellt-, och ekonomiskt kapital skulle betraktas vara 

synonyma med vissa av de ovannämnda faktorerna - utbildningslängd, kulturella 

preferenser och inkomst – och utgöra några av studiens oberoende variabler, bland flera 

andra. Därmed kom studien i hög grad bli teoristyrd och utformades sedan huvudsakligen 

utefter avsikten att mäta just relationen mellan dessa kapitalformer och valdeltagande.  

 

Att inkludera Webers begrepp ”idealtyp” i teorivalet kan tyckas överflödigt när empirin 

senare endast skall tolkas i skenet av Bourdieus teorier. Men detta krävdes för att kunna 

tala om habitus i någon vidare mening, då en människas habitus i verkligheten består av 

omätbart många sidor och det således vore olämpligt att tala om enbart utifrån de 
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undersökta variablerna. Avsikten med begreppet var att i uppsatsens avslutande 

diskussion kunna konstruera idealtypiska väljare och icke-väljare, eller annorlunda 

uttryckt att renodla två särpräglade vårdnadshavares habitus för en jämförelse 

sinsemellan.  

3.2 Strukturer och aktörskap  
Med hänsyn till både subjektivism och objektivism (Bourdieu 1990: 135) tänkte 

Bourdieu att en människas liv inhyser ett visst mått av självbestämmande såväl som 

strukturell anpassning (ibid: 54). Påverkad av bland annat fenomenologi och 

strukturalism ville Bourdieu förena strukturer och aktörer, vilket resulterade i vad han 

kallade ”konstruktivistisk strukturalism” (ibid: 436; Broady 1990: 13). För att driva 

denna sociologi framåt konstruerade och vidareutvecklade han följaktligen ett antal 

användbara begrepp, däribland kapital, habitus, strategi och fält. Poängteras bör att 

begreppen är svåra att isolera då de får sin fulla betydelse först när de sätts i relation till 

varandra, i den sociala verkligheten sker ett ständigt samspel dem emellan.  

Den gemene uppfattningen av det första begreppet kapital har framförallt liknat hur man 

inom den marxistiska traditionen beskriver kapital; i ekonomiska termer: pengar, mark, 

produktionsmedel och andra materiella tillgångar i största allmänhet (Bourdieu 1991: 64). 

Bourdieu däremot utvidgade denna kapitalform till att inkludera: kunskaper om hur 

ekonomins principer är beskaffade, att veta var och hur pengar ska placeras för att växa, 

vilka banker som har fördelaktiga räntor och så vidare (Broady 1990: 209f). 

Bourdieu introducerade med sin sociologi också ”nya” kapitalformer, både materiella och 

immateriella tillgångar. I hans teorier hade framförallt kulturellt kapital stor betydelse, 

som kan förstås som att vara en bildad människa och kan till exempel innebära ”Examina 

från respekterade lärosäten, förtrogenhet med klassisk musik eller litteratur, förmåga att 

uttrycka sig kultiverat i tal och skrift […]” (Broady 1990: 169). Kulturellt kapital är ett 

brett begrepp som inhyser mer specifika underformer såsom litterärt- och konstnärligt- 

och utbildningskapital (Lidegran 2009: 39) vilka är tätt sammanbundna med de olika 

fälten (fält avhandlas längre ner i kapitlet). 
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Vidare bildar människans sociala kontaktnät i bourdieuianska termer hennes sociala 

kapital (Broady 1990: 177), vilket helt enkelt består av goda förbindelser till andra 

människor. I en vardagsnära beskrivning: att känna chefer inom en arbetssektor som ger 

en arbete; att ha god kontakt med högt uppsatta personer som kan gå i god för och 

rekommendera en vid behov; eller ha släktingar och vänner att ringa angående bostad vid 

flytt till ny stad. 

Gemensamt för alla kapitalformer är att de får sitt värde först när de erkänns värdefulla 

av andra, då antar kapital sin symboliska form (Broady 1998: 13). De mest kostbara 

tillgångarna värdesätts av agenterna inom maktens fält, här klassificeras exempelvis inom 

kulturens fält vilka kulturella uttryck som ska äga högst symboliskt värde, med andra ord 

vad som bör betraktas som ”finkultur” och ”fulkultur”. Dock gäller fortfarande att rätt 

kapitalform ägs i ett givet sammanhang, en okultiverad dollarmiljonär kan inte etablera 

sig bland litteratureliten, då pengar i detta sammanhang inte har något symboliskt värde. 

För att konkretisera: symboliskt (i detta fall litterärt) kapital kan till exempel vara 

nobelpris i litteratur, en professur i ett litteraturämne eller huvudredaktörskap på en 

erkänd tidskrift. Ju mer symboliskt kapital agenten äger desto högre position i det sociala 

rummet, och om tillräckligt tillhör hon maktens fält där hennes plats i hierarkin likaså 

bestäms av kapitalvolymen. Bourdieu menar också att agentens handlingsutrymme i viss 

mån styrs av de kapitaltillgångar hon besitter, då dessa förkroppsligas i hennes habitus. 

Det andra och kanske det mest välkända av hans begrepp habitus innebär ”de förvärvade 

dispositionerna, de beständiga sätten att vara eller handla som växer in i kroppen” 

(Bourdieu 1991: 43). Alla upplevelser, situationer och erfarenheter en individ möter 

under sin livstid lämnar avtryck i hennes sätt att vara, de har en inverkan på val och 

handlingar eller som Bourdieu (1990: 56) också uttryckte sig ”the habitus embodied 

history, internalized as a second nature and so forgotten as history is the active presence 

of the whole past of which it is the product”. Habitus är en benägenhet att vara och leva 

på ett speciellt sätt och kan även tolkas som sociala strukturer förkroppsligade i agenten 

menade McKeever & Miller (2004: 1178). Annorlunda uttryckt innebär habitus 

oreflekterade beteendevanor och tankegångar som påverkar individens handlingar och 

verklighetsuppfattning; samhälleliga värden och normer internaliserats av individen till 
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att bli en del av jaget. När en agent handlar är hon dock inte helt determinerad av sitt 

habitus menade Bourdieu (1990: 54) utan individens habitus föreslår snarare ett 

handlingsalternativ, en strategi, som framstår naturlig och oftast bejakas. Vilka 

handlingsalternativ som överhuvudtaget är synliga - de vägar en människa kan vandra i 

livet - kallade Bourdieu ”horisont av möjligheter” (Broady 1990: 237f) och beror på 

hennes position i det sociala rummet, hennes livsvillkor, kapitaltillgångar, 

förkroppsligade strukturer och internaliserade normer, med andra ord hennes habitus.  

Habitus är inte uteslutande individuellt utan har delvis en kollektiv prägel som växer fram 

ur sociala sammanhang där grupper av människor möts, till exempel bland 

vårdnadshavare till förskolebarn som är bosatta samma område. När de interagerar 

påverkar de varandras habitus och skapar likaså ett gemensamt habitus. Detta kollektiva 

habitus har vissa typiska karakteristika som gör vissa beteenden naturliga och skapar en 

gemensam uppfattning om världen fungerar, vad som är gott och ont; vackert och fult; 

välsmakligt och äckligt. Bourdieu (1996: 9) hävdade sålunda att det inte är särskilt 

konstigt att smaken i så hög grad är gemensam då det inom kollektiva habitus råder 

särskilda delade åsikter och värderingar.  

Ytterligare ett begrepp - strategi - är användbart för att förstå människors hantering av 

den sociala verkligheten. I Bourdieus studier om kabylska samhällen användes begreppet 

strategi bland annat för att beskriva hur giftermål inte enbart var en traditionell ritual 

ämnad att skapa lycka för brudparet, inte heller endast en norm eller konformitet 

gentemot samhällets och familjernas värderingar, utan också ett sätt att möjliggöra 

maximering av symboliskt kapital (Bourdieu 1990:15f). Strategier genereras av 

individens habitus och strävar mer eller mindre medvetet mot en ackumulation av 

värdefulla tillgångar; i fallet med de kabylska giftermålen erkändes framförallt heder 

bland de högsta symboliska värdena. Lau (2004: 378) tolkade att strategier som ”non-

reflective action generated by habitus in pursuit of illusio in specific fields-games.”, det 

vill säga icke-genomtänka, snarare omedvetna handlingar som faller sig naturliga och 

tilldragande på grund av agentens habitus vilket även Lidegran (2009: 40f) menade. Med 

olika strategier strider också agenter inom maktens fält med varandra för att bevara eller 

vinna tillgångar (Broady 1990: 181). Med en god strategi kan även kapital konverteras, 
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en person med stora ekonomiska tillgångar träffar någon ur kultureliten genom vilken hen 

får tillträde till tillställningar där kulturellt kapital förvärvas. Därvid börjar personen själv 

att samla kulturellt kapital till den grad att hen är tillräckligt förmögen att på egna ben 

röra sig inom fältet (ibid).  

Slutligen är fält ett centralt och återkommande begrepp i Bourdieus terminologi, som 

innebär ett nätverk av relationer mellan sociala positioner. Fältet är den arena aktörer 

spelar på och deras ”spelstil” eller strategier möjliggör för dem att vinna fältspecifikt 

(symboliskt) kapital som gör att de kan byta position. Donald Broady (1998: 270) 

menade att ”Med ett socialt fält avses ett system av relationer mellan positioner besatta 

av specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt”. 

Fältet bör ses som ett ”strukturerat socialt rum” menar Broady (1990: 276) och 

positioner är helt enkelt är en slags statusplaceringar. De fält som Broady beskriver är 

emellertid produktionsfält, inte de konsumtionsfält i vilka gemene man ingår. I den 

bourdieuianska terminologin åsyftas med fält oftast underförstått produktionsfälten, om 

inget annat anges så också i denna uppsats, inte konsumtionsfälten eller hela det stora 

sociala rummet där alla individer och institutioner ingår. Inom fälten produceras de 

värden och regler som gäller för det större området i fråga. Inom det kulturella fältet 

bestäms sålunda vad god kultur är och hur den ska praktiseras. Gällande till exempel 

utbildningsfältet kan eventuellt elever och deras vårdnadshavare antas ingå men dessa 

tillhör snarare utbildningens konsumtionsfält då de inte i någon vidare mening producerar 

den svenska utbildningen, utan utbildningsfältet befolkas av ”mäktigare” individer med 

stora mängder symboliskt kapital.  

Vidare finns flertalet fält, de mest betydande torde vara de kulturella och de ekonomiska, 

därtill bland annat vetenskapliga, juridiska, politiska fälten, samt subdivisioner av fält där 

litteraturens, konstens och utbildningens fält är underordnade det kulturella fältet. Inom 

utbildningsfältet figurerar agenter såsom utbildningsministrar, rektorer, friskoleägare och 

institutioner såsom skolverket, svenska akademien och universitet framförallt deras 

pedagogiska institutioner. Till varje fält hör särskilt symboliskt kapital och ju mer kapital 

agenten har desto högre upp i fältet återfinns hon. Viktigt att poängtera är att varje fält är 

ett slutet system av relationer, det vill säga autonomt, oberoende och opåverkat av vad 
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människor utanför anser om det. Enbart agenter inom fältet med rikt symboliskt kapital 

kan påverka fältets karaktär. Återkopplat till habitusbegreppet är det när ett fält 

analyseras av stort intresse att söka samband mellan positioner och habitus; om agenter 

på en viss position har snarlika habitus. 

3.3 Idealtypen 
En idealtyp är ett ”renodlat” fenomen som används i jämförelse med andra fenomen. 

Idealtyper bör ses som analytiska instrument snarare än något verkligt då de saknar 

motstycke i empirin (Weber 1983: xxiv). Konstruktionen innebär att två eller flera 

verkliga sociala fenomen renodlas genom att bortse från de egenskaper som inte är 

intressanta för undersökningen. När sedan enbart de element forskaren finner intressanta, 

jämförs fenomenen eller nu idealtyperna med varandra framförallt för att se om ett 

kausalt- eller meningssamband föreligger idealtyperna emellan (ibid: 15). Weber använde 

detta förfaringssätt i sina egna analyser då vissa fenomen var för mångdimensionella och 

därför krävde en renodling till förenklad form: ”Here also it is absolutely necessary, in 

order to bring out the characteristic differences, to speak in terms of ideal types, thus in a 

certain sense doing violence to historical reality. But without this a clear formulation 

would be quite impossible considering the complexity of the material.” (Weber 2001: 

194). Han poängterar att idealtyperna är nödvändiga för att åskådliggöra skillnader men 

att de inte har någon historiskt reell motsvarighet. De kan alltså inte förväntas att 

återfinnas i den verkliga empirin. Observera att denna studie inte ämnar undersöka 

menings- eller kausala samband mellan de skapade idealtyperna utan använder begreppet 

endast för konstruktionen av två hypotetiska habitus som skall förtydliga likheter och 

skillnader mellan genomsnittliga väljare och ”icke-väljare”. 
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4. Metod 
 

I följande kapitel sker en genomgång av metodval, en deskriptiv framställning av erhållet 

datamaterial, däribland undersökningsenheter, operationalisering av variabler. Därefter 

följer en beskrivning av urvalsprocessen en redogörelse för studiens tillvägagångsätt: 

enkätkonstruktion, datainsamling, bearbetning och analyser; samt en kortfattad 

diskussion om validitet och reliabilitet och etiska övervägningar. Syftet med kapitlet är 

att redovisa metodval och genomförande för att på så sätt göra studien replikerbar och 

lättförståelig i enlighet med tanken om vetenskaplig transparens.  

4.1 Motivering av metodval 
Valet av metod bestämdes med studiens syfte i åtanke. Relationer mellan naturligt 

förekommande variabler hos en specifik population - vårdnadshavare med barn på 

förskolor - i ett begränsat område - norra och östra Uppsala - avsågs utredas, därför kan 

studien dels betraktas som en sambandsstudie eftersom variablerna inte manipulerades 

men också som en fallstudie då studieobjektet är ett väl begränsat och specifikt fall utan 

möjligheter till att generalisera resultaten utanför områdena. Studien hade en deduktiv 

ansats, där slutledningarna gick från det generella till det specifika: utifrån jämförelser 

med tidigare forskning om allmänna förhållanden drogs slutsatser om resultaten för den 

särskilda populationen. Vidare byggde studien på ett explorativt anspråk: att utforska och 

beskriva relationerna mellan erhållen empiri i siffermässiga statistiska mönster; att visa 

på generella samband och skillnader variablerna emellan; snarare än ett explanatoriskt 

anspråk att göra kausala förklaringar bakom resultaten.  

 

I allmänhet gäller för statistiska utlåtanden om en population att stora mängder data 

måste analyseras, vilka smidigast insamlas med hjälp av kvantitativa metoder, därav 

studiens val av metod. Dess metodologiska tillvägagångssätt var mer precist att samla in 

kvantifierbar data genom en enkätundersökning som senare analyserades genom 

korrelations- och regressions- respektive envägsvariansanalyser (ANOVA) för att finna 

möjliga statistiska samband och skillnader. Durkheim (1982:82f) menade att ”Thus when 

the sociologist undertakes to investigate any order of social facts he must strive to 
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consider them from a viewpoint where they present themselves in isolation from their 

individual manifestations.” Eftersom kapitaltillgångar och dess strukturering i den sociala 

verkligheten kan ses som sociala fakta gäller samma motivering för kapitaltillgångarna 

som för de sociala fakta Durkheim åsyftar, alltså bör forskaren inte ta hänsyn till 

respondenternas individuella manifestationer utan undersöka helheten för att de sociala 

strukturerna ska framträda, därav enkätens anonyma och kvantitativa frågor. På det hela 

taget krävdes för att besvara studiens frågeställningar en genomtänkt forskningsdesign 

duglig nog att hantera rikliga mängder siffermässig data, dataanalyser och 

signifikansprövning. Därför valdes just en kvantitativ metod.  

4.2 Data 
Vid studiens genomförande gick totalt 954 barn i åldrarna 1-6 på de 15 medverkande 

förskolorna (Uppsala kommun 2014c). Svarsfrekvensen var cirka 13 procent, ungefär 87 

procent bortfall; av de 954 utskickade enkäterna inkom 126 besvarade enkäter från lika 

många hushåll med totalt 241 vårdnadshavare.  

 

Eftersom studien ämnade undersöka hushållens gemensamma kapitaltillgångar 

besvarades endast en enkät per hushåll. I hushåll med två vårdnadshavare besvarade båda 

två samma enkät och om vårdnadshavaren var ensamstående fyllde hen ensam i enkäten. 

Endast tio stycken enkäter kom från ensamstående hushåll, av dessa var nio kvinnor och 

en man. 116 enkäter representerade således hushåll med två vårdnadshavare till exempel 

mamma och pappa om olikkönat förhållande. Totalt ingick 125 kvinnor och 117 män i 

studien. Varje hushåll räknas dock som en enhet (oavsett antal hushållsmedlemmar) och 

därmed utgörs studiens erhållna empiri av 126 undersökningsobjekt.  

 

4.2.1 Urval 

Urvalet bestod inledningsvis av förskolor i Årsta och Sala Backe, vilket sedan på grund 

av otillräckligt många svarande respondenter kom att utökas till förskolor de geografiskt 

större områdena norra och östra Uppsala (se bilaga I för vilka stadsdelar som i studien 

räknades till norra och östra Uppsala). Att södra och västra Uppsala däremot inte 

inkluderades berodde på studiens begränsade omfång, fanns mer tid och resurser hade 
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också urvalet varit större. I norra och östra Uppsala fanns totalt 54 förskolor av vilka 25 

utvaldes att utgöra studiens urval. Av dessa 25 godkände sedan de biträdande 

förskolecheferna för 15 förskolor en medverkan i undersökningen och vidarebefordrade 

enkäterna till förskolebarnens vårdnadshavare. Sammanlagt gick 1839 barn i åldrarna 1-6 

på det totala urvalet av de 25 utvalda skolorna samt 954 barn på de 15 medverkande dito 

(Uppsala kommun 2014c). För en lista på samtliga 15 medverkande förskolor, se bilaga I. 

 

Vid folkräkning den 31 december 2013, fanns i norra och östra Uppsala 4986 barn i 

åldrarna 1-6 år av totalt 67 931 invånare (Uppsala kommun 2014a). Vid tiden för denna 

uppsats författande (november/december 2014) fanns ingen senare statistik eller 

uppdaterade siffror men mängden 1-6 åriga barn och den totala folkmängden bör varit 

ungefärligt densamma, kanske något högre. I norra och östra Uppsala fanns 16 stycken 

grundskolor av vilka 3 var fristående, som hade årskurs 1 och förskoleklass (Uppsala 

kommun 2014c). Fler grundskolor fanns, till exempel högstadieskolor eller sådana med 

som lägst mellanstadieklasser vilka inte var av intresse. I norra och östra Uppsala hade 58 

procent av befolkningen mellan 20-64 år eftergymnasial utbildning, vilket var något 

högre än för kommunen i genomsnitt - 54 procent (Uppsala kommun 2014a) 

Medelinkomst för norra och östra Uppsala var 262 000 per år och beräknat per månad - 

21 800 kronor. För hushåll med gemensam ekonomi och två inkomsttagare innebar detta 

43 600 per månad (ibid). 

 
4.2.4 Variabler 

I studien undersöktes dels bakgrundsrelaterade variabler såsom respondenternas ålder, 

yrke och bostadsområde men också kapitaltillgångar och valdeltagande vilka båda två i 

sin tur innehöll ett antal underkategorier av egenskaper. Poängteras bör att nästintill alla 

variabler mättes per hushåll såvida inget annat anges, när enskilda individer undersöks 

framgår detta tydligt. Här nedan följer en mer detaljerad redovisning av samtliga 

definierade variabler och samt hur de operationaliserades (se även bilaga IV för både 

oberoende och beroende variablers motsvarigheter bland frågorna i enkäten).  
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4.2.4.1 Beroende variabler 
 

En generell teoretisk definition av den huvudsakliga beroende variabeln valdeltagande 

kan förstås som ”en aktiv handling i att delta i skolvalet och välja ett av flera 

skolalternativ, där motsatsen, en passiv handling, vore ett icke-deltagande”. Men då 

valdeltagande i verkligheten innehåller väldigt många element och kan innebära en 

uppsjö av handlingar har det för studiens skull avsmalnats till att enbart bestå av tre 

element. Den operationella definitionen av valdeltagande var i denna studie var ”ett 

sammanslaget mått av deltagande i ett framtida skolval; beräknat genom 

poängsammanställningen av svaren från tre skolvalsrelaterade enkätfrågorna”. Dessa 

frågor var: ”Har du/ni planerat att välja skola åt ditt/ert barn i skolvalet?” där jakande 

svar gav 5 poäng och nekande svar 0 poäng; samt “Har du/ni på egen hand sökt 

information?” och ”Har du/ni övervägt olika skolalternativ?” med rangordnade 

svarsalternativ på en graderad skala där 0 motsvarade ”inget alls” och 5 ”väldigt mycket”. 

Varje svarsalternativ gav motsvarande mängd poäng. Totalt kunde mellan 0 och 15 poäng 

samlas, vilka tillsammans beskrev graden av valdeltagande där noll innebar inget 

deltagande och 15 högt deltagande. Notera att studien undersökte ett framtida 

valdeltagande, som ej genomförts och det faktiska valet var således enbart presumtivt.  

 

Anledningen till att skolvalsdeltagande inte enbart mättes genom den första frågan ”Har 

du/ni planerat att välja skola åt ditt/ert barn i skolvalet?” var för att få bredare bild av 

respondenternas ställningstagande, vilken grad de ansträngt sig för att söka information 

och reflekterat kring olika skolalternativ. Eftersom majoriteten av vårdnadshavarna i 

Uppsala väljer i skolvalet hade det var varit svårt att finna signifikanta resultat med en 

dikotom beroende variabel som enbart kunde variera mellan JA och NEJ, hade däremot 

en större population undersökts med betydligt fler respondenter hade ett samband säkert 

kunna skönjas. I denna studie med enbart 126 undersökningsenheter krävdes således 

beroende variabler som var möjliga att variera förhållandevis mycket, vilket 

valdeltagande gjorde i och med poängsumman 0-15. Med en högre datanivå på 

beroendevariablen, från att mätas på nominalskala (JA/NEJ) till kvotskala (0-15), följde 

analytiska fördelar såsom att beräkna medelvärde för olika grupper. 
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Vidare undersöktes skoltyp som beroende variabel och gällde huruvida respondenterna 

planerade att välja den av kommunen anvisade, en annan kommunal eller fristående 

skola. Detta mättes för att undersöka huruvida vissa grupper väljer vissa skolor och om 

val av skoltyp samvarierade med kapitaltillgångar. 

 

Ytterligare en beroende variabel var Viktigaste anledningen vid val av skola som mätte 

vad respondenterna ansåg vara viktigast vid val av skola. De anledningarna 

respondenterna kunde välja var: att avståndet till skolan är kort, att barnets kompisar 

kommer att gå där, att syskon redan går på skolan, skolans rykte och kvalitet, skolans 

pedagogiska profil och övrigt. De sex första anledningarna motsvarades av fasta 

svarsalternativ och inom det sjunde öppna svarsalternativet övrigt fick respondenterna 

skriva in egna anledningar som inte representerades av de sex första. 

 

Den fjärde beroende variabeln erhållen information berörde hur mycket respondenterna 

upplevt att de erhållit information från andra parter än sig själva såsom förskola, skola 

och kommunen. Variabeln mättes genom enkätfrågan ”Hur mycket information har du/ni 

fått?” som hade sex fasta svarsalternativ mellan 0 och 5, där 0 representerade ingen 

information alls och 5 väldigt mycket information.  

 

Slutligen utgjorde respondenters attityd gentemot det fria skolvalet ytterligare en 

beroende variabel. Denna variabel mättes på en skala mellan 0 och 5, där 0 var väldigt 

negativt inställd till det fria skolvalet och 5 väldigt positiv till det fria skolvalet och 

visade helt enkelt respondenternas personliga inställning till skolvalet som politisk idé. 

4.2.4.2 Oberoende variabler 
 
I följande stycken listas i punktform studiens oberoende variabler med tillhörande 

operationella definitioner och en kort redogörelse för hur de gjordes mätbara.  

 

• Variablerna Förskolebarnets ålder och Vårdnadshavares ålder visade åldern hos 

olika respondenter och deras barn och mättes genom frågorna: Förskolebarnets 

ålder?; MAMMA: ålder?; PAPPA: ålder? 
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• Civilstånd visade respondenternas rådande civilstånd och mättes som en 

oberoende variabel med fyra olika svarsalternativ: ensamstående, särbo, sambo 

och gift.  

 

• Boendeform visade vilket typ av boende respondenterna bodde i och mättes också 

utifrån fyra svarsalternativ, vilka var: hyresrättslägenhet, bostadsrättslägenhet, 

radhus och villa. Denna oberoende variabel  

 

• Bostadsområde mättes genom att respondenter svarade på frågan om vilket 

område de bodde när studien genomfördes. Frågan hade sju fasta svarsalternativ 

som representerade de sex områden de medverkande förskolorna var belägna i 

samt det öppna svarsalternativet övrigt där respondenterna själva fick skriva in sitt 

bostadsområde. 

 

• Yrke beskrev vad respondenterna arbetade med och mättes genom en fråga med 

öppet svarsalternativ, där respondenterna fick skriva in vad de arbetade (några 

analyser av yrke genomfördes sedermera inte, se avsnitt 6.3 för en förklaring om 

varför). 

 
• Bourdieus begrepp kulturellt kapital utgjorde den mest centrala av alla oberoende 

variabler. Den teoretiska definitionen inhyser många sidor och således 

operationaliserades variabeln för studiens ändamål till att innebära ”Hushållets 

samlade poäng utifrån 11 enkätfrågor där svarsalternativen ger olika många 

poäng och en hög total poängsumma är liktydigt med rikt kulturellt kapital”. 

Variabeln mättes, som definitionen anger, genom en sammanställning av poäng 

utifrån frågor som berörde respondenternas preferenser gällande litteratur, musik, 

radio och TV, vilken tidning, samt vilken del i tidningen som helst lästes, i vilken 

utsträckning nyheter följdes, deltagande i kulturella evenemang samt 

språkkunskaper (för en mer detaljerad lista av alla frågor om kulturellt kapital och 

tillhörande svarsalternativ samt tilldelning av poäng, se bilaga V). Variabeln 

mättes på en skala mellan 10 och 65, där 10 var lägst möjliga kulturella kapital 
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och 65 det högst möjliga. Eftersom alla kulturella preferenser ändå är någon form 

av kultur oavsett dess status, kan inte en total avsaknad av kulturellt kapital 

existera hos en individ och således kunde inte lägre än 10 poäng erhållas, såvida 

inte frågorna lämnades obesvarade.  

 

• Det bourdieuianska teoretiska begreppet utbildningskapital utgjorde den andra av 

de huvudsakliga oberoende variablerna och operationaliserades till att innebära 

”Hushållets högsta utbildningsnivåer samlade till ett gemensamt mått” och 

mättes genom svaren utifrån frågorna ”MAMMA: Högsta utbildningsnivå? och 

”PAPPA: Högsta utbildningsnivå?” Frågorna hade fem fasta svarsalternativen 

vilka var: grundskola, gymnasieskola, folkhögskola, högskola/universitet och 

forskarutbildning. I hushåll med två vårdnadshavare slogs bådas svar ihop till ett 

samlat mått för hushållet. Då det i Sverige är ovanligt att individer saknar 

grundskoleutbildning fanns inte ”ingen utbildning” med som svarsalternativ. 

Eftersom studien även analyserade skillnader mellan män och kvinnor 

undersöktes utbildningskapital som enskilt mått per individ då benämns det som 

enskilt utbildningskapital eller poängteras tydligt på annat sätt att det handlar om 

specifikt män och kvinnor. Vid alla övriga tillfällen när bara termen 

utbildningskapital nämns åsyftas alltså hushållets samlade utbildningskapital. 

 

• Den tredje mest centrala oberoende variabeln var den teoretiska bourdieuianska 

kapitalformen ekonomiskt kapital vars operationella definition i studien var 

”Hushållets samlade bruttoinkomster per månad” och mättes genom 

respondenters svar på enkätfrågan: ”Vilken är hushållets ungefärliga 

bruttoinkomst per månad?”. Denna variabel mättes på en 6-gradig skala, där 

svarsalternativen representerade de sex inkomstintervallen: 0 – 20 000 kronor i 

månaden, 20 001 – 30 000, 30 001 – 40 000, 40 001 – 50 000, 50 001 – 60 000 

och 60 001 kronor i månaden - uppåt.  
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4.3 Genomförande 
I kommande stycken redogörs för hur enkäten konstruerades, empirin insamlades, 

bearbetades och konstruerades till ett dataset för slutligen att analyseras, främst i det 

statistiska datorprogrammet SPSS; samt en redovisning av genomförd pilotstudie, en 

diskussion om validitet och reliabilitet, samt en kort genomgång av etiska överväganden. 

 

4.3.1 Enkätkonstruktion 

Enkäten utformades för att mäta respondenternas personliga egenskaper och 

livssituationer, kapitaltillgångar och valdeltagande och konstruerades på internet med 

webbverktyget ”Google Docs”. Den tre sidor långa enkäten skrevs inte ut i fysisk 

pappersform utan kvarstod i sin digitala form och var tillgänglig för respondenterna 

genom att skriva in korrekt internetadress alternativt klicka på enkätens länk i den e-post 

inbjudan till medverkan tillika följebrevet som förskolecheferna mailade ut. 

 

Den första sidan i enkäten bestod av 14 frågor kring respondenternas personliga 

egenskaper och bakgrund, den andra sidan innehöll åtta frågor om skolvalet och den 

tredje och sista sidan innehöll frågor som mätte kulturellt kapital. För en fullständig lista 

på samtliga frågor, för enkäten i sin helhet se bilaga IV.  

 

Enkäten innehöll till största del slutna frågor där givna svarsalternativ fanns. Vid några av 

dessa fanns dock en liten grad av öppenhet vid alternativet övrigt där respondenter med 

egna ord fick besvara frågan. Vissa frågor i enkäten var dock helt öppna, såsom 

vårdnadshavarnas yrke, lärosäte, barnens förskola och ytterligare några till. På dessa fick 

respondenter själva skriva in ett svar med egna ord. Samtliga av enkätens frågor var 

envalsfrågor, det vill säga endast ett svarsalternativ per fråga gick att välja. 

Respondenterna kunde exempelvis inte svara två viktiga anledningar vid val av skola 

utan enbart en anledning - den allra viktigaste - gick att välja. 

 

4.3.2 Insamling 

Innan utdelning av enkäterna kontaktades samtliga 25 förskolechefer som representerade 

åtkomsten till urvalet via e-post och telefon för att informeras om studiens innehåll och 
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syfte. Efter att 15 av dessa sedan givit sitt samtycke till medverkan och godkänt studiens 

genomförande, mailades följebrevet med information och länken till enkäten, onsdagen 

den 19:e november 2014 till respektive chef som sedan vidarebefordrade dem till 

förskolebarnens vårdnadshavare (se bilaga III för att se följebrevet). Enkäterna 

besvarades löpande under två veckors tid. 

 

4.3.3 Bearbetning 

När det empiriska materialet inhämtats, sammanställdes det till ett dataset i 

statistikprogrammet SPSS. Varje enkät utgjorde en undersökningsenhet och samtliga 

undersökta enkätfrågor och svar omkodades till att bli datasetets olika variabler för att 

möjliggöra statistisk analys. Gällande exempelvis utbildningskapital kodades de fem 

svarsalternativen som representerade olika utbildningsnivåer om till fem värden mellan 1 

och 5, där värdet 1 innebar grundskola som högsta utbildning och värdet 5 

forskarutbildning. Eftersom den lägsta utbildningsnivån var grundskola kunde därför inte 

0 poäng ges. 

 

Även en andra omkodning av vissa variabler skedde för att skapa nya sådana, där alla nya 

variablerna skapades genom att addera värdena av ursprungliga variabler. Den oberoende 

variabeln kulturellt kapital, där svarsalternativen först omkodades till poäng och sedan 

adderades i den andra omkodningen till ett samlat mått. Likaså skapades den 

huvudsakliga beroende variabeln valdeltagande genom en sammanslagning av de tre 

berörda variabler som nämndes i variabelbeskrivningen i avsnitt 4.2.4.1. Utöver dessa två 

gjordes en andra omkodning av vårdnadshavarnas enskilda utbildningskapital för att 

skapa ett gemensamt mått av utbildningskapital för varje hushåll med två 

vårdnadshavare. De bådas poäng adderades till ett nytt gemensamt värde som kunde 

variera mellan 2 och 10. De ensamstående hushållen kunde alltså få minst 1 poäng och 

maximalt 5 poäng medan hushåll med två vårdnadshavare kunde få 2 poäng som lägst 

och 10 poäng som mest. Ett förtydligande exempel: i ett hushåll där en förälder har 

gymnasieutbildning som högst och den andra föräldern har högskoleutbildning adderades 

dessa värden, 2 och 4 till det nya samlade värdet 6 som var hushållets samlade 

utbildningskapital. Utbildningskapital och ålder (plus yrke och lärosäte som aldrig 
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analyserades) var de enda variablerna som i sina motsvarande enkätfrågor ställdes till 

båda vårdnadshavarna. Alla andra variabler undersöktes i enkäten som en fråga till hela 

hushållet till exempel ”Har du/ni på egen hand sökt information om skolvalet?” 

 

4.3.4 Analys 
I SPSS gjordes sedan ett flertal analyser för att utreda samband och skillnader mellan 

oberoende och beroende variabler. Signifikansnivån var satt till minst 0.05 om inget 

annat anges. 

 

Inledningsvis genomfördes flera Pearsons korrelationsanalyser för att undersöka 

samvariation mellan de tre oberoende variablerna utbildningskapital, kulturellt kapital, 

ekonomiskt kapital och den beroende variabeln valdeltagande. Pearsons 

korrelationsanalyser beskrev funna sambands styrka och riktning. Samma 

korrelationsanalyser genomfördes även för de båda könens enskilda utbildningskapital 

och valdeltagande.  

 

Därefter utfördes en multipel regressionsanalys med variablerna utbildningskapital, 

kulturellt kapital och ekonomiskt kapital och valdeltagande. Denna analys genomfördes 

för att visa effekten av de oberoende variablerna på den beroende variabeln. En multipel 

regressionsanalys genomfördes dessutom med det sammanslagna måttet av kulturellt 

kapital och ekonomiskt kapital mot valdeltagande.  

 

Sedan genomfördes ANOVA-tester för att analysera medelvärdesskillnader, detta gjordes 

bland annat med den oberoende variabeln ”viktigast vid val av skola” och valdeltagande 

som beroende variabel. De olika anledningarna vid val av skola till exempel ”Skolans 

rykte och kvalitet” utgjorde varsin grupp mellan vilka medelvärdesskillnaderna 

jämfördes. 

 

Vidare genomfördes korrelationsanalyser mellan hur mycket information respondenterna 

erhållit om skolvalet och deras valdeltagande respektive mellan hur mycket information 

respondenterna erhållit och hur mycket de själva hade sökt. 
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Efter det gjordes ytterligare korrelationsanalyser som dels undersökte sambandet mellan 

kapitaltillgångar och respondenters attityd till det fria skolvalet men också om 

delaktigheten i skolvalet korrelerade med attityder. 

 

Avslutningsvis gjordes ANOVA analyser för att undersöka medelvärdesskillnader i 

valdeltagande och kapitaltillgångar mellan de övriga oberoende variablerna: civilstatus, 

boendeform, bostadsområde och förskola. Allra sist undersöktes korrelationer mellan 

vårdnadshavarnas respektive förskolebarnens ålder och valdeltagande. 

 

Den oberoende variabeln Yrke utelämnades helt från analys av metodologiska skäl. Se 

avsnitt 6.3 Slutsatser kring resultat & metod, för en redogörelse av skälen bakom valet att 

exkludera variabeln. 

4.4 Validitet och reliabilitet 
Huruvida datainsamlingsmetoden mätte det som avsågs mätas och om resultaten sedan 

var tillförlitliga, diskuterades både inför och efter pilot- liksom huvudstudien, liksom nu 

vid författandet av uppsatsen. Validiteten kan betraktas som skillnaden mellan de 

teoretiska och operationaliserade definitionerna av samma variabler. Överlag föreligger i 

denna studie en relativt stor skillnad mellan Bourdieus teoretiska kapitalbegrepp och 

studiens operationella definitioner av samma kapitalbegrepp, då Bourdieus 

kapitaltillgångar egentligen innefattar så mycket mer än vad som i denna studie varit 

möjligt att mäta. För att underlätta både för genomförandet av studien och för att inte 

riskera ett stort bortfall på grund av att respondenterna tröttnade på enkätens för många 

frågor om kapital, mättes kapitaltillgångarna relativt avsmalnat och enkelt. Ekonomiskt 

kapital definierades enbart genom en undersökning av ett hushålls samlade inkomster, 

även om Bourdieu menade att aspekter såsom besparingar och förtrogenhet med det 

ekonomiska systemet bör ingå i begreppet ekonomiskt kapital (Broady 1990: 209f). 

Detsamma gällde för utbildningskapital, som i denna studie endast mättes genom 

hushållets högsta utbildningsnivå fast det teoretiska begreppet inhyser aspekter såsom typ 

av utbildning, lärosäte, betyg och så vidare. Samma beslut fattades angående kulturellt 

kapital att förenklas till att enbart bestå av några få element till skillnad mot hur det i 
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verkligheten är ytterst mångsidigt. I följande stycken följer en fortsatt diskussion kring 

validitet och reliabilitet gällande urval och mätinstrument. 

 

4.4.1 Urval 
Respondenterna valdes ut från populationen vårdnadshavare till barn på förskolor i 

norra och östra Uppsala. 25 av 54 förskolor kontaktades för att utgöra stickprov. 15 av 

dessa 25 kom sedan att medverka i studien. Urvalet bör därför beskrivas som 

bekvämlighetsurval då enbart vissa förskolor valdes och andra exkluderades. Ett obundet 

slumpmässigt urval (OSU) hade krävt ett godkännande från samtliga 54 förskolor så att 

alla populationens individer inkluderades varpå ett visst antal slumpades ut att medverka 

och utgöra stickprovet. Men då inget OSU genomfördes täcker stickprovet bara en 

särskild del av individerna och är därmed inte representativt för den vidare populationen. 

 

Med vetskapen om studiens begränsade ekonomiska och tidsmässiga resurser, planerades 

aldrig att genomföra ett OSU, således var syftet aldrig att generalisera resultaten till 

populationen eller Uppsala i stort, dock bör resultaten kunna ses som ett exempel på hur 

kapitaltillgångar och valdeltagande kan samvariera bland människor. Med OSU följer 

förutom generaliserbarhet också en lägre risk för slumpmässiga felkällor att påverka 

resultaten. På grund av studiens bekvämlighetsurval kan eventuellt slumpen ha orsakat en 

överrepresentation av en viss typ av individer som har ovanliga karaktäristika vilka 

påverkar resultaten på ett sätt som inte är tillförlitligt. Ett exempel på detta är att då 

studiemedverkan var frivillig och svarsfrekvens enbart var 13 procent valde kanske 

framförallt högutbildade att delta, vilket kan vara en rimlig tolkning då 74 procent av 

studiens undersökningsdeltagare hade eftergymnasial utbildning i jämförelse med 

genomsnittliga 58 procent i norra och östra Uppsala. Dock går det inte att utläsa någon 

systematik bakom bortfallet på 87 procent, eftersom information om respondenterna helt 

enkelt saknas. Allmänna utlåtande om de icke-svarande individerna i populationen är 

därför i egentlig mening enbart kvalificerade gissningar. Skillnader i framförallt 

valdeltagande, i det bredare avseende studien mätt frågan, mellan respondenterna och 

bortfallet är omöjligt att skatta då siffror för bortfallet inte finns. Dock hävdar Uppsala 
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kommuns skolchef7 att majoriteten av kommunens alla föräldrar väljer skola, liksom 

Skolverket (2003) kategoriserar Uppsala bland kommuner med hög andel aktiva väljare, 

vilket även torde gälla för bortfallet. I studien svarade 97 av 126 att de planerade att välja 

skola, vilket i en jämförelse liknar Uppsala kommun om skolchefens påstående utgör 

referenspunkt för kommunen. Men då skolvalsdeltagande i studien mättes som mer än 

bara avsikten att välja är emellertid en korrekt tolkning fortfarande svår att göra. Dock 

verkar vissa skillnader finnas mellan undersökningsdeltagarna och den avsedda 

populationen, respondenterna var mer utbildade som tidigare nämnts och hade högre 

inkomst än genomsnittet i norra och östra Uppsala.  
 

Initialt beslöts att studiens urval enbart skulle bestå av stadsdelarna Årsta och Sala Backe. 

Med hänsyn till avsikten att mäta framförallt kulturellt kapital, vore en kulturellt splittrad 

population problematisk för såväl validitet som reliabilitet, då studiens definition av 

kulturellt kapital inte överensstämmer med undersökningsdeltagarnas uppfattning om 

detsamma. Resultaten hade då varit missvisande när de egentligen mätte något annat och 

därmed icke-valida. Årsta och Sala Backe valdes ut då en förhållandevis låg andel av 

befolkningen hade invandrarbakgrund (Uppsala kommun 2014a), vilket kan vara ett 

tecken på annan kulturell härkomst. Likaså kan en språkbarriär tänkas existera bland 

individer med invandrarbakgrund, därmed skulle enkäterna eventuellt inte förstås fullt ut 

av dessa respondenter, medan en högre svarsfrekvens kan tänkas finnas hos individer 

utan språkliga hinder och således skulle resultaten kunna bli systematiskt snedfördelade. 

Dessutom skulle etnicitet om denna faktor togs med som oberoende variabel medföra en 

viss problematik. Lidegran (2009:26) menar att skildra invandrare som en grupp är en 

alldeles för trubbig kategori, då måttet inte mäter en homogen grupp, utan en grupp med 

många olika skillnader. För att nationell härkomst och etnicitet verkligen ska få något 

riktigt värde i analyser bör även ursprungslandet hos respondenten tas i åtanke och om 

detta görs kan problem uppstå vid analyserna då grupperna troligtvis blir väldigt små. 

Ytterligare belägg för att etnicitet bör ses ha en relativt liten påverkan på skolfrågor och 

studieresultat ger Mikael Palme i avhandlingen, Det kulturella kapitalet – Studier av 

symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1998-2008. Han menar att 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Romanus, Lars; Skolchef i Uppsala kommun [telefonintervju] den 27 november 2014	  
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etnicitet stod underordnat utbildningskapital, och visade i sin undersökning hur elever 

med invandrarbakgrund med högt utbildningskapital ofta hade mer kulturellt gemensamt 

med svenska elever med liknande utbildningskapital, än med andra elever med 

invandrarbakgrund (Palme 2008: 49). När studien sedan genomfördes, inkom för få svar 

från Årsta och Sala Backe för att analyseras, därför utökades studien till att inkludera hela 

norra och östra Uppsala och urvalet utgjordes av 25 förskolor belägna i dessa stadsdelar. 

 

4.4.2 Mätinstrument 

Att skatta symboliska tillgångar medför alltid en viss validitetsproblematik. Vad som bör 

räknas som, i detta fall kulturellt, värdefullt är förhållandevis godtyckligt och delvis upp 

till forskarnas subjektiva uppfattning och självklart beroende på i vilken kultur studien 

genomförs. Det som tillerkänns värde i exempelvis en västerländsk kultur behöver inte 

nödvändigtvis göra det samma i österländsk kultur. Kulturellt kapital är svårt att 

uppskatta, till skillnad mot exempelvis ekonomiskt kapital vars värde inte möjliggör ett 

lika vitt tolkningsutrymme, det bestäms lättare genom dess mer handfasta pengavärde; en 

akties värde är vad den kostar att köpa. Men genom att söka stöd i hur tidigare forskning 

har gått till väga åsidosätts författarnas personliga förförståelse inför fenomenet och 

undersökningen får en mer vetenskaplig prägel.  

 

Kulturellt kapital sågs i denna studie som en indikator på hur nära en människa står de 

finkulturella yttringarna. Under kategorin kulturellt kapital sorterade Bourdieu in bland 

annat hur bevandrad en människa är i klassisk musik eller litteratur liksom språklig 

kompetens, förmågan att uttrycka sig med hög kvalité (Broady 1990: 189). Andra 

indikatorer på kulturellt kapital är vilken sorts radio en människa lyssnar på, huruvida 

konstgallerier eller museum besöks (Bourdieu 1996: 14), liksom vilken musik hon helst 

lyssnar på, vad för sorts tv och radio som konsumeras och vilken sorts litteratur hon läser 

(ibid: 512-157). Kulturyttringar korrelerar med varandra, det är mer sannolikt att en 

människa som konsumerar en viss finkulturell yttring också konsumerar en annan 

finkulturell yttring snarare än en ”fulkulturell” sådan. Det finns även en tydlig hierarkisk 

ordning, där kulturyttringens hierarkiska position beror på vilken socialklass som 

utnyttjar dem (ibid: 14). 
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Denna studie undersökte de kulturyttringar som nämnts ovan (teatervistelser, språkbruk, 

radio, TV, et cetera) när kulturellt kapital skulle mätas. Enkätens svarsalternativ om 

kulturellt kapital värderades genom en rangordning av dess närhet till vad Bourdieu 

benämner ”finkultur”. Exempelvis värderades svarsalternativet P2 som högst, det vill 

säga den mest kulturella radiokanalen, på frågan om vilken radiokanal respondenterna 

helst lyssnar på, medan kommersiella radiokanaler som Mix Megapol värderades som 

lägst. Detta med motiveringen att P2 i hög grad spelar klassisk musik, vilket antas vara av 

hög kulturell rang, medan kommersiella radiokanaler i större utsträckning spelar 

populärmusik (Broady 1990: 189). Ytterligare exempel på hur det kulturella kapitalet 

graderades var vilken typ av kulturella evenemang en människa besökte. Opera och balett 

graderades högre än till exempel biografen och sportevenemang, därför tilldelades högre 

poäng vid de förstnämnda alternativen än de sistnämnda. Denna studie menar också att ju 

oftare de evenemang som motsvarade höga värden besöks, det vill säga ”finkulturella” 

svarsalternativ, desto högre kulturellt kapital äger individen. För en lista av frågor som 

mätte kulturellt kapital och deras gradering se bilaga V. 

 

Utbildningskapital betraktas inom Bourdieutraditionen vanligtvis som en underkategori 

till kulturellt kapital (Lidegran 2009: 39) eftersom dessa två är svåra att helt särskilja från 

varandra (Broady 1998: 8) och då kulturellt kapital ofta erhålls från utbildning. Dock kan 

ett sådant synsätt att jämställa kapitalformerna medföra att vissa intressanta fenomen inte 

framträder, som Lidegran (2009: 35) menar ”Höga betyg behöver inte självklart innebära 

förtrogenhet med Strindberg”. I denna studie gjordes sålunda skillnad på kulturellt kapital 

och utbildningskapital, vilket medförde mer precisa analyser vilket också Lidegran 

(2009: 36) explicit menar. Med separationen uppnåddes följaktligen en djupare 

uppfattning om hur specifika kapitaltillgångar påverkar valdeltagandet. 

 

4.4.3 Pilotstudie 

Inför huvudstudien genomfördes en kortare pilotstudie med syfte att validera 

mätinstrumenten. Tio personer besvarade enkäten och gav sina synpunkter. De 

intervjuades om sin förståelse av frågornas begriplighet, om enkätens utformning, längd 

med mera. Nyttiga insikter i hur framtida respondenter skulle kunna komma att uppfatta 
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enkäten gav möjlighet att korrigera otydliga frågor och precisera mätinstrument. Den 

ursprungliga enkäten förändrades därför och kompletterades utefter respondenternas 

åsikter. De slutgiltiga enkätfrågorna konstruerades också under inspiration av de 

enkätfrågor Ida Lidegran (2009) använde för att undersöka studenters livsvillkor i sin 

utbildningssociologiska avhandling Utbildningskapital. Om hur det alstras, fördelas och 

förmedlas. I denna studie (Vilka väljer vad och varför?) liknade framförallt frågorna om 

kulturellt kapital de frågor i Lidegrans forskning som avsåg mäta detsamma. 

4.5 Etiska överväganden 

Inför studien beslutades att Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer skulle låta 

utgöra undersökningens moraliska grund. Riktlinjerna var följande: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 1990). Dessa innebär 

i turordning: att undersökningsdeltagarna ska informeras om studiens upplägg och syfte, 

att det är helt frivilligt att medverka och går att avbryta när som helst utan något krav på 

ursäktande förklaring; att deltagarna ger sitt samtycke och självmant, helt utan yttre tvång 

beslutar att medverka i studien; att personliga uppgifter i största möjliga mån ska hållas 

konfidentiella så att obehöriga inte får tillträde till dem; och slutligen att dessa uppgifter 

inte får utlämnas till andra parter utan godkännande från deltagaren själv. När 

studiedesignen utformades bars riktlinjerna i medvetandet och författarna anser sig under 

datainsamling och analys ha uppfyllt samtliga krav. Information om studien mailades på 

förhand till respektive förskolechef, information gavs även i det följebrev som följde med 

enkäterna, där det likaså poängterades att deltagande i studien var frivilligt och de hade 

rätten att avbryta när som helst utan förklaringar. I följebrevet fanns också 

kontaktuppgifter till författarna och ansvarig professor om någon respondent behövde 

mer information. Inhämtad empiri innehöll inga uppgifter som kunde knytas direkt till 

respondenterna, utan endast förhållandevis anonyma individdata insamlades, dessa 

förstördes sedan efter färdig analys. Sammantaget anser författarna att de uppfyllt 

samtliga krav och att studien bör klassas som etiskt försvarbar. 
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5. Resultat 
 
I detta kapital sker en redovisning av de resultat som erhållits vid analyser kopplade till 

studiens syfte och presenteras i samma ordning som syftesformuleringarna är ordnade i 

inledningen. Syftet med kapitlet är att redovisa hur skolvalsrelaterade empiriska samband 

och skillnader ter sig bland de undersökta deltagarna. 

 

Av studiens kvinnliga vårdnadshavare har 80 procent eftergymnasial utbildning och av 

männen har 68 procent samma utbildningsnivå. Sammantaget har 74 procent av hushållen 

eftergymnasial utbildning. Den genomsnittliga mängden samlat utbildningskapital är per 

hushåll 7 poäng och det enskilda utbildningskapitalet är för kvinnor något högre än för 

män. Medelåldern är för kvinnorna 35 år och 36 år för männen. Det genomsnittliga 

kulturella kapitalet per hushåll är 36 poäng på en skala mellan 10 och 65. Inkomstmässigt 

faller de flesta, 44 av 126, av studiens hushåll under kategorin 60 000 kronor - uppåt per 

månad, de två näst vanligaste inkomstgrupperna är 40 001- 50 000 och 50 001 – 60 000 

kronor med 24 hushåll i vardera gruppen. Den genomsnittliga attityden gentemot det fria 

skolvalet är 4 på en skala mellan 0 och 5. Medelvärdet för valdeltagande är för samtliga 

hushåll 7 på en skala mellan 0 och 15. För samtliga skalor gäller att ju högre värde, desto 

mer kapital, högre grad av valdeltagande, respektive positivare attityd. För en 

summerande och överskådlig framställning av fler deskriptiva fakta per förskola, se 

bilaga II. 

5.1 Kapitaltillgångar och valdeltagande 
Studiens huvudsakliga delsyfte är som tidigare nämnts att undersöka huruvida samband 

finns mellan kapitaltillgångar och deltagande i det fria skolvalet. Kapitaltillgångar i denna 

mening handlar om ett hushålls samlade kulturella, ekonomiska- och utbildningsmässiga 

kapital. Dessa var således de oberoende variabler som användes i flest analyser.  

 

Kulturellt kapital och valdeltagande 
En statistiskt signifikant korrelation existerar mellan variablerna kulturellt kapital och 

valdeltagande vilket framgår i tabell 1 på nästkommande sida. Då Pearsons 

korrelationskoefficient är 0,18 innebär det att ett positivt samband återfinns mellan de 
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analyserade variablerna. Respondenter med högt kulturellt kapital är alltså i högre grad 

delaktiga i det fria skolvalet än respondenter med lågt kulturellt kapital 

 

Vid en regressionsanalys undersöktes vilken effekt kulturellt kapital har på deltagande i 

det fria skolvalet inklusive styrkan av det kulturella kapitalets effekt på valdeltagande. 

Analysen presenteras nedan i tabell 2, där det framgår att kulturellt kapital har en svag 

positiv påverkan på deltagandet i skolvalet. Det statistiskt signifikanta resultatet visar att 

B-koefficienten hos kulturellt kapital är 0,108, vilket innebär att för varje ökat steg hos 

den oberoende variabeln kulturellt kapital, ökar också den beroende variabeln 

valdeltagande med 0,108 poäng. Detta innebär att ju högre kulturellt kapital en människa 

har, desto högre är sannolikheten att samma människa också är mer aktiv i det fria 

skolvalet.  

 

Tabell 2: Regressionsanalys av effekten av kulturellt kapital på valdeltagande. 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t 

            

Sig.                   B            Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,339 1,926  1,734 ,085 

Kulturellt kapital ,108 ,053 ,180 2,038 ,044 

a. Dependent Variable: Valdeltagande 
 

Utbildningskapital och valdeltagande 
Tabell 3 på nästkommande sida visar att inget statistiskt signifikant resultat erhålls i 

korrelationsanalysen av utbildningskapitals och valdeltagande då det erhållna p-värdet 

0,065 överstiger den bestämda signifikansgränsen. Korrelationen r = 0,166 bör därför inte 

ses som giltigt då vetenskaplig praxis kräver signifikanta resultat på 0,05 nivå. 

 

Tabell 1: Korrelationsanalys mellan kulturellt kapital och valdeltagande. 

    Valdeltagande                                             Kulturellt kapital 

Valdeltagande Pearson korrelation r 1 ,180 

Signifikansnivå  ,044 

N 126 126 
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Tabell 3: Korrelationsanalys mellan utbildningskapital och valdeltagande. 

 Valdeltagande                                     Utbildningskapital 

Valdeltagande Pearson korrelation r 1 ,166 

Signifikansnivå  ,065 

N 126 125 
 

Vid en regressionsanalys, se tabell 4 nedan, av utbildningskapital och valdeltagande 

återfinns inga statistiskt signifikanta resultat. Resultaten visar dock att en positiv effekt, 

på valdeltagande av hushållets utbildning, B = 0,387, men i och med att resultaten inte är 

signifikanta kan inga slutsatser dras om utbildningskapitalets effekt och effektstyrka på 

valdeltagande utöver att det i just denna population finns en positiv (icke-signifikant) 

påverkan.   

 
Tabell 4: Regressionsanalys med hushållets utbildningskapital och valdeltagande. 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients            

t 

             

Sig.                  B            Std. Error                                   Beta 

1 (Constant) 4,412 1,506  2,929 ,004 

Utbildningskapital ,387 ,207 ,166 1,865 ,065 

a. Beroende variabel: Valdeltagande 
 

Utöver hushållens samlade utbildningskapital analyserades även både moderns och 

faderns enskilda utbildningskapital mot valdeltagande. Av dessa analyser framgår att den 

kvinnliga vårdnadshavarens utbildningsnivå korrelerar med valdeltagande r = 0,190, se 

tabell 5 nedan. Detta visar att det finns ett positivt samband mellan den kvinnliga 

vårdnadshavarens utbildningsnivå och grad av valdeltagande. Dessa resultat är statistiskt 

signifikanta, vilket däremot inte erhölls vid analysen av den manliga vårdnadshavarens 

korrelation med valdeltagande.  

Tabell 5: Korrelationsanalys av män och kvinnors enskilda utbildningsnivå och valdeltagande. 

         Valdeltagande            Pappa utbildning           Mamma utbildning 

Valdeltagande Pearson korrelation r 1                               ,031                                  ,190 

Signifikansnivå                                ,744                                  ,035 

N 126                                115                                   124 
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Ekonomiskt kapital och valdeltagande  

Inga statistiskt signifikanta resultat finns gällande samband mellan ekonomiskt kapital 

och grad av valdeltagande, vilket framgår i tabell 6 nedan. 

 
Tabell 6: Korrelationsanalys av ekonomiskt kapital och valdeltagande. 

         Valdeltagande                                                 Ekonomiskt kapital 

Valdeltagande Pearson korrelation r 1 -,006 

Signifikansnivå  ,949 

N 126 125 
 
Utbildnings- och kulturellt kapital som hopslaget mått och valdeltagande 

Tidigare korrelationsanalyser visar på en positiv korrelation mellan kulturellt kapital och 

graden av skolvalsdeltagande, vilket däremot inte finns för utbildningskapital. För att 

undersöka hur dessa två tillsammans möjligtvis kan påverka graden av valdeltagande 

genomfördes en regressionsanalys, se tabell 7 nedan, där utbildningskapital och kulturellt 

kapital har slagits ihop till ett gemensamt mått. Regressionsanalysen visar att det finns en 

statistisk signifikant positiv påverkan av det hopslagna måttet på valdeltagande, B = 

0,584. Ju högre värde en respondent har i detta kapital desto högre värde kommer graden 

av valdeltagande också att vara.  

 
Tabell 7: Regressionsanalys av kulturellt och utbildningskapital som sammanslaget mått och valdeltagande 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

     t 

                      

Sig. B Std. Error  Beta 

1 (Constant) 7,183 ,385  18,678 ,000 

Kulturellt- och 

utbildningskapital  

,584 ,240 ,213 2,433 ,016 

a. Beroende variabel: Valdeltagande 
 

Vidare genomfördes en multipel regressionsanalys för att undersöka de olika 

kapitalformernas eventuella påverkan på grad av valdeltagande, se tabell 8 på 

nästkommande sida. Analysen visar att när dessa variabler samspelar, har hushållets 

utbildningskapital en positiv påverkan på grad av valdeltagande B =0,408, medan det 
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ekonomiska kapitalet snarare har en negativ effekt på graden av valdeltagande B = -

0,301. Kulturellt kapital har en svag men positiv effekt på valdeltagandet B = 0,087. 

Dock är ingen av variablernas effekter av statistiskt signifikans.  

 
Tabell 8: Multipel regressionsanalys av de oberoende variablerna utbildningskapital, ekonomiskt kapital 
och kulturellt kapital effekt på den beroende variabeln valdeltagande.  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized              

Coefficients 

        t             Sig.                    B            Std. Error          Beta 

1 (Constant) 2,496 2,244  1,112 ,268 

Utbildningskapital ,408 ,256 ,175 1,595 ,113 

Ekonomiskt kapital -,301 ,308 -,102 -,976 ,331 

Kulturellt kapital ,087 ,056 ,146 1,565 ,120 

a. Beroende variabel: Valdeltagande 

 

5.2 Typ av skola och valdeltagande  
Utöver olika kapitalformers samband och påverkan på valdeltagande analyserades 

respondenterna grupperade efter vilken sorts skola de planerar att välja åt sina barn och 

deras valdeltagande, se tabell 9 på nästkommande sida. Grupperna som analyserades var: 

de som inte tänkt välja skola, de som tänkt välja anvisad kommunal skola, de som tänkt 

välja annan kommunal skola och de som tänkt välja annan friskola. Analysen visar att 

statistiskt signifikanta medelvärdesskillnader finns, p<0,001, respondenter som väljer en 

friskola har medelvärde 11 i valdeltagande, vilket är högre än de andra kategorierna. 

Detta innebär alltså att vårdnadshavare som planerar att välja en friskola är i högre grad 

aktiva än vårdnadshavare som väljer andra alternativ. Även andra ANOVA-tester 

genomfördes med typ skola mot kulturellt kapital, ekonomiskt kapital och 

utbildningskapital. Inga av dessa analyser gav statistiskt signifikanta resultat. 
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Tabell 9: Envägsvariansanalys (ANOVA), som visar medelvärdesskillnader i valdeltagande mellan 
vårdnadshavare som planerat att välja olika skolor. 

 

5.3 Information om skolvalet  
Sex av tio deltagare svarade att 

de om skolvalet inte fått någon 

information alls, vare sig från 

förskolan, grundskolor eller 

kommunen. På en skala mellan 

0-5 där noll just innebar ingen 

information alls och fem väldigt 

mycket information, hade 63 

procent alltså svarat en nolla, 21 

procent en etta, knappt 8 procent 

en tvåa. Enbart 10 procent av 

respondenterna uppfattade 

således att de fått information 

som motsvarade en trea eller högre på skalan vilket framgår i figur 1.  

 

Vidare undersöktes om respondenternas upplevelse av att ha erhållit information från 

kommun, skola och förskola om skolvalet korrelerade med valdeltagande. Resultatet 

visar på korrelationen r = 0,345 som är statistiskt signifikant på 0,001-nivå, se tabell 10 

på nästkommande sida. Respondenter med höga värden valdeltagande har alltså också i 

större grad höga värden i hur mycket information som erhållits, till skillnad från 

                                N                                          Mean 

Annan frisstående skola 12 11,083 

Annan kommunal skola 24 9,917 

Anvisad kommunal skola 61 7,541 

Planerar inte att välja 29  2,552  

 Total 1              126                                           7,183 

Figur 1: Procentfördelningen av upplevelsen av att ha erhållit en viss 
mängd information om det fria skolvalet från andra parter, där 0 

innebär ingen alls och 5 mycket information. 
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respondenter med låga värden i valdeltagande som också i större utsträckning har låga 

värden i erhållen information om skolvalet.  

 
Tabell 10: Korrelationsanalys mellan hur mycket information som erhållits och valdeltagande. 

 Valdeltagande                    Erhållen information 

Valdeltagande Pearson korrelation r 1 ,345 

Signifikansnivå  ,000 

N 126 122 
 

Upplevelsen av erhållen information analyserades också mot olika kapitaltillgångar. 

Ingen av de mätta kapitalformerna påvisar några statistiskt signifikanta samband med 

graden av upplevd erhållen information. Denna studie kan alltså inte finna att någon 

kapitalform korrelerar med hur mycket information som respondenterna uppfattat att de 

erhållit.  

Ytterligare en fråga studien ställde var om ett samband finns mellan hur mycket 
information respondenter på egen hand sökt och hur mycket de upplevde att de fått från 
andra parter. Tabell 11 nedan visar att det finns ett statistiskt signifikant positivt 
samband, r = 0,319. Detta innebär att respondenter med höga värden i erhållen 
information också i större utsträckning har höga värden i sökt information, respondenter 
som upplever att de fått mycket information från andra parter söker också mycket 
information själva.  

 

	    

 
Tabell 11: Korrelationsanalys mellan hur mycket information som erhållits och hur mycket som sökts själv. 

 
Erhållen 

information             Sökt information på egen hand 

Erhållen information Pearson korrelation r 1 ,319 

Signifikansnivå  ,000 

N 122 122 
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5.4 Viktigast vid val av skola 

Bland studiens respondenter 
menade drygt 40 procent att 
skolans rykte och kvalitet var 
den viktigaste faktorn vid val 
av skola. Detta var den 
enskilt största anledning, näst 
störst var att avståndet till 
skolan är kort och att barnets 
syskon redan går på samma 
skola vilka knappt 17 procent 
vardera av respondenterna 
ansåg vara de främsta 
anledningarna, se figur 2.  
 

 

 

Vid analys av medelvärdesskillnader hos grupper av respondenter baserat på vad de 

ansåg vara viktigast vid val av skola för sitt barn, framkommer statistiskt signifikanta 

resultat, p<0,042. De som ansåg att viktigast var avståndet till skolan, har medelvärdet 

4,6 för valdeltagande. Deras medelvärde är lägst bland alla grupper, vilket innebär att 

dessa respondenter också är minst aktiva i det fria skolvalet, se tabell 12 på 

nästkommande sida. I tabellen framgår även att de som valt alternativet ”Att syskonen går 

på samma skola” har högst grad av valdeltagande. 
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Figur 2: Procentfördelningen svaren bakom de anledningar vid val av 
skola som anses viktigast hos respondenterna. 
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Tabell 12: ANOVA-testet visar medelvärdesskillnader i valdeltagande mellan grupper indelade utefter vad 

som ansågs vara viktigast vid val av skola. 

 

5.5 Attityd gentemot det fria skolvalet 
Ytterligare ett av studies delsyften är att undersöka om ett samband föreligger mellan 

kapitaltillgångar och attityder till det fria skolvalet. Genomförda korrelationsanalyser 

visar att ett statistiskt signifikant samband enbart finns mellan kulturellt kapital av de tre 

kapitalformerna och attityder gentemot det fria skolvalet. Tabell 13 nedan visar ett 

negativt samband mellan kulturellt kapital och attityd till det fria skolvalet r = -0,264, 

som innebär att respondenter med högt kulturellt kapital i större utsträckning är mer 

negativa till det fria skolvalet. Respondenter med lågt kulturellt kapital är mer positiva till 

det fria skolvalet. 
 

Tabell 13: Korrelationsanalys mellan kulturellt kapital och attityd kring det fria skolvalet. 

 

 

                                         N                                  Mean 

Att syskon redan går på samma skola 21 8,524 

Skolans pedagogiska profil 10 8,300 

Skolans rykte och kvalitet  51 7,804 

Att välja samma skola som barnets kompisar 11 6,273 

Att avståndet till skolan är kort 20 4,600 

Övrigt 13 6,462 

Total 126 7,183 

 Kulturellt kapital Attityd till ett fritt skolval 

Kulturellt kapital Pearson korrelation r 1 -,264 

Signifikansnivå  ,003 

N 126 124 
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Även attityd i kontrast till valdeltagande var av intresse, tabell 14 nedan visar att inga 

statistiskt signifikanta resultat kunde finnas vid en korrelationsanalys. Inga samband 

föreligger alltså mellan en respondents attityd till det fria skolvalet och  

skolvalsdeltagande. 

 
 

5.6 Övriga oberoende variabler och valdeltagande 
Därtill gjordes ett antal medelvärdesanalyser för att undersöka om livsstilsrelaterade 

faktorer påverkade valdeltagande. Varken civilstånd, boendeform, bostadsområde eller 

förskola gav signifikanta resultat. De olika grupperna inom varje undersökt variabel 

skiljer sig alltså inte åt. Exempelvis mellan olika civilstånd finns inte någon skillnad i 

valdeltagande oavsett om respondenterna är gifta, sambo, särbo eller ensamstående. 

 

Avslutningsvis gjordes två Pearsons korrelationsanalyser för att undersöka huruvida ett 

samband finns mellan dels vårdnadshavarnas men också förskolebarnets ålder och graden 

av valdeltagande. Något signifikant samband erhölls inte från analysen, varken mellan 

vårdnadshavarnas ålder, inte heller mellan förskolebarnens ålder och valdeltagande.  

  

Tabell 14: Korrelationsanalys mellan attityd till ett fritt skolval och valdeltagande. 

 Attityd till ett fritt skolval 

                        

Valdeltagande 

Attityd till ett fritt skolval Pearson korrelation 1 ,131 

Signifikansnivå  ,146 

N 124 124 
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6. Diskussion 
 
I detta avslutande avsnitt sammanfattas först resultaten, för att sedan behandlas i relation 

till tidigare forskning och den teoretiska referensramen samt diskuteras i koppling till 

studiens metodologiska design. Allra sist i avsnittet lyfts studiens praktiska implikationer 

för forskningsläget fram och förslag på framtida forskning ges. Diskussionens syfte är att 

resonera kring, föreslå tolkningar och ge förklaringar till de funna resultaten, varigenom 

en förståelse kan erhållas inför fenomenet skolval och dess relation till vårdnadshavarnas 

livssituationer, egenskaper och kapitaltillgångar. 

6.1 Sammanfattning av resultat  
Den huvudsakliga aspekten av syftet var att undersöka om samband finns mellan 

kapitaltillgångar och graden av deltagande i det fria skolvalet. Resultaten visar till viss 

del att så är fallet. En positiv korrelation existerar mellan människors kulturella kapital 

och hur aktiva de är i valet av skola, ju mer kulturellt kapital hon äger desto högre grad 

av delaktighet i skolvalet. Därutöver existerar även en regressionseffekt av kulturellt 

kapital på skolvalsdeltagande. Vidare visar resultaten att det bland undersöknings-

deltagarna varken existerar samband mellan hushållens samlade ekonomiska kapital eller 

utbildningskapital och skolvalsdeltagande. Resultaten visar dock på ett samband mellan 

kvinnliga vårdnadshavares enskilda utbildningskapital och graden av valdeltagande. När 

kulturellt kapital och utbildningskapital konstrueras som ett sammansatt mått visar 

analyserna på ett positivt samband och en positiv effekt på graden av valdeltagande.  

 

Studien finner skillnader i skolvalsdeltagande mellan respondenter utifrån vilken typ av 

skola de har planerat att välja. De som planerar att välja en friskola är mest delaktiga, mer 

än dem som avser välja kommunala skolor och dem som inte planerar att välja alls. 

Analyserna påvisar ej några samband mellan kapitaltillgångar och val av olika skoltyper. 

 

Däremot visar de ett samband mellan hur mycket information en respondent upplever att 

hen fått om det fria skolvalet och samma individs skolvalsdeltagande. Ju mer information 

en respondent upplever att den fått desto mer aktiv är den också i skolvalet. Resultaten 

kan inte visa på några samband mellan kapitalvolym och hur mycket information 
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respondenter upplever att de fått. Studien finner emellertid ett positivt samband mellan 

respondenternas upplevelse av att ha erhållit information från andra parter och hur 

mycket information de på egen hand sökt. De som fått mycket information från andra 

verkar i högre utsträckning också söka själva. 

 

Några samband mellan olika kapitalformer och vilken faktor som ansågs vara viktigast 

vid val av skola verkar inte föreligga. Däremot finns medelvärdeskillnader i 

valdeltagande mellan de olika grupperna, indelade efter sin åsikt i frågan. Minst aktiva i 

skolvalet är den grupp bestående av respondenter vilka anser att närheten till skolan är 

viktigast vid val av skola. 

 

Därutöver påvisar analyserna ett negativt samband mellan kulturellt kapital och attityd 

gentemot det fria skolvalet. Högt kulturellt kapital samvarierar med en negativ attityd till 

det fria skolvalet. Någon korrelation mellan attityd till skolvalet och skolvalsdeltagande 

erhålls ej. De som är negativt inställda till det fria skolvalet verkar utnyttja det i samma 

utsträckning som de med positiv attityd.  

 

Avslutningsvis finns det ingen skillnad i valdeltagande hos respondenterna beroende på 

deras civilstånd, boendeform, bostadsområde eller barnets förskola. Inte heller finns 

något samband mellan vårdnadshavarnas respektive förskolebarnens ålder och hur aktiva 

respondenterna är i det fria skolvalet.  

6.2 Slutsatser kring resultat i relation till tidigare forskning och teori 
Resultaten i denna studie uppvisar tvärtemot slutsatserna från tidigare forskning (Fuller et 

al. 1996; Malmberg et al. 2013; Skawonius 2005; Skolverket 2003; Skolverket 1996) 

ingen signifikant korrelation mellan hushållens utbildningsnivå och valdeltagande. Trots 

detta vore det rimligt att inte helt utesluta att ett samband ändå kan existera i studiens 

population då resultatets signifikans (0,065) ligger väldigt nära den fastslagna 

signifikansnivån (0,05). Dock tydliggörs i analyserna att ett positivt samband föreligger 

mellan specifikt kvinnors utbildningskapital och valdeltagande, som alltså inte gäller för 

männen. En av många tolkningar kan vara att då fler kvinnor överlag har eftergymnasial 
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utbildning och därmed större erfarenhet av utbildningssystemet kommer erfarenheten 

internaliserad i individernas habitus att påverka kvinnornas uppfattning om värdet av 

utbildning liksom dess betydelse för barnets personliga utveckling, vilket innebär att 

valdeltagandet blir mer naturligt till skillnad från hos männen. En sådan tolkning går i 

linje med vad Lidegran et al. (2006: 21) påstod: att kvinnor i allmänhet värderar 

utbildning högre. Eventuellt kan också det faktum att valdeltagandet i Uppsala är högt 

överlag, enligt Romanus8 och Skolverket (2003), spela en viss roll för resultatens utfall 

och påverka signifikansen för dessa resultat.  

 

Gällande kulturellt kapital finner studien både en korrelation mellan och en effekt på 

valdeltagande. Skawonius (2005: 32) framhöll samma resultat men varför korrelationen 

existerar är öppet för förhandling. En rimlig tolkning kan vara att individer bevandrade i 

kulturen är formade av ett intellektuellt klimat som öppnar för reflektioner kring jagets 

möjligheter och begränsningar. Dessa vårdnadshavare anser eventuellt att utbildning är 

av stor vikt för barnets framtida potential till förståelse av kulturen och för att få ett bra 

arbete, med betoning på de kulturella yrkena som många kräver högre utbildning.  

 

Resultaten visar inga statistiskt signifikanta samband mellan ekonomiskt kapital och 

valdeltagande, vilket går emot vad Malmberg et al. (2013) menade. Likaså framhöll Fiske 

& Ladd (2000), och Skolverket (1996) att socioekonomiskt starka samhällsgrupper 

framförallt utnyttjar skolvalet. Varför liknande resultat inte går att finna i denna studie är 

oklart men en möjlig förklaring kan vara att ekonomiskt kapital faktiskt inte korrelerar 

lika starkt med utbildning såsom Dryler (1994:70) visade, som visserligen inte mätte 

skolvalsdeltagande hos föräldrarna men visade att ekonomin endast i mindre grad gynnar 

barnens skolframgångar. Ett annat perspektiv på korrelationen socioekonomisk status och 

valdeltagande, kan vara att det handlar om ett indirekt samband som beror på att 

välbetalda yrken faktiskt oftast kräver högre utbildning och det egentligen är utbildningen 

som är orsaken. Eller så föreligger det helt enkelt inget samband hos det undersökta 

urvalet. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Romanus, Lars; Skolchef i Uppsala kommun [telefonintervju] den 27 november 2014	  
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En teoretisk förklaring bakom valdeltagande i relation till alla kapitaltillgångar och de 

andra undersökta livsstilsrelaterade variablerna - som inte visade några signifikanta 

resultat och framförallt inte har behandlats i avsnittet tidigare forskning och därför heller 

inte har diskuterats ovan - kan eventuellt ligga i förekomsten av kollektiva habitus. De 

med liknande livssituation kanske gör snarlika livsval, hamnar på samma arbetsplats där 

de diskuterar skolan eller i samma bostadsområde och möts i tvättstugan och samtalar om 

frågan, eller går på ett kulturellt evenemang där vissa besitter mycket information om 

skolvalet som de delar med sig och gör de andra välinformerade. Kanske har majoriteten 

av vårdnadshavarna på en förskola positiva erfarenheter av utbildningssystemet och 

diskuterar skolans betydelse för sina barns framtid med varandra; en samstämmighet 

växer fram kring hur man som vårdnadshavare bör agera och man enas kring en syn på 

deltagande i skolvalet som något värdefullt och eftersträvansvärt.  

 

Tidigare forskning gjord av Bergmark (2001) visade att andelen högutbildade föräldrar är 

högre hos barn på friskolor än på kommunala. I denna studie kan dock inget sådant 

samband påvisas, då inga statistiskt signifikanta medelvärdesskillnader finns i 

utbildningskapital mellan de olika skolalternativen, vilket även gäller för kulturellt och 

ekonomiskt kapital. Resultaten visar emellertid på skillnader mellan val av skoltyp och 

valdeltagande. De som planerar att välja friskolor är också mest aktiva i skolvalet. Varför 

det är så, kan eventuellt förklaras genom att ta hänsyn till en extra dimension. Nämligen 

då valdeltagande i tidigare studier samspelar med hög utbildningsnivå (Skawonius 2005; 

Skolverket 2003; Skolverket 1996) och valdeltagande i denna studie samtidigt korrelerar 

med val av friskola, skulle eventuellt sambandet mellan utbildning och val av friskola, 

som Bergmark (2001) framhöll, också kunna existera. En rimlig tolkning kan således 

vara att utbildning utgör en bakomliggande variabel: korrelationen valdeltagande och val 

av friskola är egentligen bara ett skensamband och båda två, skoltyp och valdeltagande, 

beror på individens utbildning. 

 

I Skolverkets (2009) rapport fastslogs att högutbildade i större utsträckning upplever sig 

välinformerade om det fria skolvalet, medan lågutbildade saknar information. I denna 

studie existerar inte någon sådan korrelation. Å andra sidan finns ett positivt samband 
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mellan hur mycket information respondenter erhållit från andra parter och hur mycket de 

sökt själva. En förklaring skulle kunna vara att dessa individer tack vare den erhållna 

informationen får nya strategier för att söka vidare information. Annorlunda uttryckt att 

information utvidgar deras horisont av möjligheter. Korrelationen kan också bero på att 

informationssökande ingår i samma sorts strategier som andra sätt att värna barnets 

framtid, däribland deltagande i skolvalet. 

 

I en perfekt värld kan tänkas att det hade varit tvärt om, att de som fick lite information 

var de som av samma anledning sökte information. Om man utgår ifrån att alla 

människor är rationella, kalkylerande och nyttomaximerande skulle rimligtvis de som 

inte kände sig välinformerade förbättra sin situation genom att söka mer information. 

Men liksom Bourdieu och strukturalismen menar är människan inte helt obegränsad i sina 

val och fattar heller inte alltid de objektivt bästa besluten, utan följer de handlingsmönster 

som strukturerna påbjuder. Emellertid finns i denna studie inga statistiskt signifikanta 

samband mellan kapitaltillgångar och hur mycket information som sökts på egen hand, 

vilket tvärtom gällde för Skawonius (2005) studie. Hon menade att kapitalstarka med 

erfarenhet av utbildning också inser betydelsen av utbildning, det finns så att säga på 

deras horisont av möjligheter. 

 

En förutsättning för att det fria skolvalet ska vara gynnsamt för individer är just att dessa 

är välinformerade, vilket respondenterna i denna studie inte tycks vara, åtminstone enligt 

deras egna subjektiva upplevelse. Dock hade den informationskampanj som kommunen 

saluför inte tagit vid när studien genomfördes. Hade respondenterna besvarat enkäterna i 

februari hade de förmodligen upplevt att de besatt mer information. Kvarstår gör dock det 

faktum att redan välinformerade också är dem som på egen hand söker information. 

Således kan den liberala idén om individuellt ansvar bli problematisk om informationen 

om det fria skolvalet inte är likvärdigt såsom Skolverket (2009) menade och då vissa 

kapitalstarka individer aktivt söker information (Skawonius 2005) liksom redan 

välinformerade (såsom resultaten i denna studie visar) medan andra förblir passiva och 

missgynnas av skolvalets existens. 
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Malmberg et al. (2013:125) visade att vad som anses vara den viktigaste faktorn vid val 

av skola varierar med föräldrarnas socioekonomiska status. Bland lågutbildade betonades 

huvudsakligen avståndet till skolan som främsta anledning. Några sådana samband 

mellan vare sig ekonomiskt-, kulturellt- eller utbildningskapital och den viktigaste 

anledningen vid skolvalet existerar inte bland respondenterna i denna studie. Däremot 

förekommer skillnader i skolvalsdeltagande mellan grupperna (som betonade olika 

anledningar). De som framhäver att avståndet till skolan är viktigast är också minst aktiva 

i skolvalet. Eftersom anledningen ”att avståndet till skolan är kort” är sammankopplat 

med lågt valdeltagande och lågt valdeltagande i sin tur korrelerar med låg utbildning kan 

tänkas att sambandet mellan skolvalsfaktorer och utbildningskapital till viss del även 

funnits i denna studie, såsom hos Malmberg et al. (2013) vilket analyserna dock inte 

kunde påvisa. 

 

Vårdnadshavares sätt att involvera sig i sina barns skolgång och val av skola, kan 

betraktas som bruk av vad Bourdieu kallade olika strategier. Dessa ser olika ut beroende 

på individuella förutsättningar. Människor skiljer sig i hur utbildning värderas och vilka 

relaterade handlingar som begås. Att valdeltagande värderas högt av vissa kommer 

förmodligen av vetskapen om de positiva effekter god utbildning för med sig, vilket de 

högutbildade är medvetna om och handlar därefter, genom strategier vilka är osynliga för 

de ovetandes. Detta för att höja sin egen, sitt barns eller familjens position i samhället 

eller med Bourdieus termer – i det sociala rummet eller inom utbildningsfältet. Påpekas 

bör att fält i detta sammanhang ska förstås som ett konsumtionsfält och inte som 

produktionsfält eftersom maktens fält där utbildningens ramverk produceras inte befolkas 

av ”vanliga” elever och föräldrar.  

 

På liknande vis kan aktivitet i skolvalet vara en given strategi för kulturella individer, då 

studier på en noga utvald och ansedd skola underlättar för barnens bildnings skull. De 

högkulturella individerna är medvetna om att barnen måste utbildas väl för att i senare år 

till fullo förstå den annars svårtillgängliga kulturen, vilken de själva högt uppskattar och 

värdesätter. Likaså kan skolvalsdeltagande vara en strategi för ekonomiskt starka 

individer att försäkra sig om barnens framtida ekonomiska duglighet. En skola med gott 
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rykte och kvalitet väljs som ökar sannolikheten att barnen så småningom kanske till och 

med kan ta över familjeföretaget. Dessa två sista fall kan utspelas både inom maktens fält 

och inom konsumtionsfälten. Sammantaget blir slutsatsen att kapitalstarka i störst 

utsträckning kommer att utnyttja det fria skolvalet, då det är en strategi synlig på deras 

horisont av möjligheter.  

 

Tidigare forskning har visat att majoriteten av svenska föräldrar är positivt inställda till 

det fria skolvalet, oavsett deras sociala ursprung. Av analyserna i denna studie erhålls ett 

negativt samband mellan kulturellt kapital och attityd till det fria skolvalet. Kulturella 

respondenter verkar vara mer negativt inställda till det fria skolvalet i stort. Samtidigt 

finns ett positivt samband mellan kulturellt kapital och valdeltagande. Dessa är alltså 

mest aktiva i det fria skolvalet, trots att de samtidigt är mest negativt inställda till det. 

Emellertid agerar de kanske inte utifrån principiella skäl, utan troligtvis för sina barns 

framtids skull och utnyttjar det fria skolvalet på enligt dem bästa möjliga sätt. Om de 

istället handlade i enlighet med sina åsikter hade troligtvis en negativ korrelation funnits 

mellan valdeltagande och kulturellt kapital.  

 

Hur ser just denna studies genomsnittliga vårdnadshavare med högt respektive lågt 

valdeltagande ut? Vilka är de mest förekommande, de vanligaste om än statistiskt icke-

signifikanta, egenskaperna? Går det att tala om specifika habitus? Och finns tydliga 

preferenser såsom Bourdieu menar att smaken är socialt betingad snarare än uteslutande 

individuell? Då habitus i realiteten består av så mycket mer än de i denna studie 

undersökta egenskaperna som tidigare nämnts, fordras därför att habitusbegreppet 

omformas och avgränsas, en så kallad renodling av fenomenet, en konstruktion av 

idealtypiska habitus krävs. Sålunda utgörs habitus i detta fall endast av studiens 

undersökta variabler. Poängteras bör att då dessa individer per definition inte existerar i 

empirin utan endast utgör en sammanslagning av genomsnittliga egenskaper 

personifierade i en hypotetisk kropp, därför kommer följande personbeskrivningar inte att 

kunna återfinnas bland den insamlade datan. 
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Den idealtypiska vårdnadshavaren med högt skolvalsdeltagande erhåller 14-15 av 15 

möjliga poäng vid mätningen av valdeltagande. Hen är gift och bor i en bostadsrätt i 

Gränby, är 36 år gammal och har ett förskolebarn som är två år gammalt. Viktigast vid 

val av skola är skolans rykte och kvalitet och hen planerar att välja en annan kommunala 

skola åt barnet än den anvisade. Hushållets gemensamma inkomst överstiger 60 000 

kronor per månad, eftergymnasiala studier har genomförts vid Uppsala Universitet och 

hen arbetar som gymnasielärare. Vidare erhålls 37 poäng vid mätning av kulturellt kapital 

och hen har en preferens för att besöka biografen och sportevenemang snarare än 

finkulturella evenemang som dock besöks minst en gång per halvår. Hen föredrar att läsa 

fantasyböcker och kultur- och nyhetssidorna i Upsala Nya Tidning. Nyheterna följs även 

dagligen i mobiltelefonen. Helst lyssnar hen på radiokanalen P3 och rock- och popmusik 

samt tittar framförallt på SVT 1 och 2. I hushållet behärskas fyra eller fler språk utöver 

svenska. 

Den idealtypiska vårdnadshavaren med lågt valdeltagande får 0 av 15 poäng vid 

mätningen av valdeltagande. Hen är sambo, bor i en bostadsrätt i Luthagen och är något 

yngre än den första idealtypen, 34 år med ett 2-3 år gammalt förskolebarn. Hen anser till 

skillnad mot den första att avståndet till skolan är viktigast vid val av skola, men har 

däremot inte planerat att välja. I hushållet är den gemensamma inkomsten mer än 60 000 

kronor i månaden och utbildningsnivån som högst gymnasieskola men lika ofta högskola 

då huvudsakligen Uppsala Universitet. Hen arbetar i butik och får färre poäng utifrån de 

kulturmätande enkätfrågorna, 32 poäng. Biografen och sportevenemang föredras och 

finkultur besöks högst en gång per år eller mer sällan, alltså inte lika ofta som den andra 

idealtypen. Läses görs helst deckare och nyheterna i Upsala Nya Tidning, nyheterna följs 

likaså dagligen i mobiltelefonen. Reklamradio såsom Mix Megapol uppskattas mest och 

Tv-kanalerna SVT 1 & 2 föredras i lika stor utsträckning som TV4. I hushållet talas ett 

språk utöver svenska till skillnad mot den idealtypiska vårdnadshavaren med högt 

valdeltagande som talar fyra eller fler.  

Sammantaget bör alla dessa egenskaper och smakpreferenser betraktas som idealtypiska 

habitus. De hypotetiska personerna verkar emellertid inte nämnvärt skilja sig åt vilket kan 

bero på urvalets homogenitet. Detta leder fram till slutsatsen att de förmodligen har fler 
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gemensamma än olika sidor även om de skiljer sig i frågan på vad som är viktigast vid 

val av skola, liksom utbildningslängd, yrke och hur många språk som talas i hushållet. 

Skillnader i idealtypernas kapitaltillgångar verkar framförallt finnas mellan kulturellt- 

och utbildningskapital snarare än ekonomiskt kapital vilket också går i linje med Drylers 

(1994: 70) slutsats att ekonomiska hemförhållanden spelar mindre roll än 

utbildningsnivå.  

Slutsatserna i tidigare forskning kring det fria skolvalets konsekvenser pekar mestadels 

på negativa sådana. Stora skillnader i utnyttjandet finns mellan samhällsgrupper vilket 

leder till segregation, både bostads- och utbildningsmässigt men inga förhöjda 

skolresultat överlag. Men då skolvalet kvarstår trots avsaknaden av kvalitetshöjning, bör 

frågan varför? ställas. En möjlig förklaring kan vara att se den svenska utbildningen som 

ett maktens fält, där de med rika symboliska tillgångar styr över skolfrågorna. Dessa 

positioner besitts framförallt av välutbildade agenter med hög socioekonomisk status och 

är således de som troligtvis också gynnas mest av det fria skolvalet. Skolvalet må vara 

lönsamt för vissa av fältets agenter och av samma anledning finns därför ett intresse i att 

bevara det för dem, men då det inte ger en allmän kunskapsvinst borde högre skäl finnas 

att avskaffa det just för den större samhällsnyttans skull. Att ett egenintresse finns för 

agenterna på fältet ska inte tolkas som en medveten självisk strategi, det skulle te sig 

alldeles för konspiratoriskt att påstå något sådant, utan de gynnas kanske omedvetet: de 

negativa konsekvenser som aldrig når dem är svåra att föreställa sig. 

 

En annan rimlig förklaring till skolvalets fortsatta existens som visserligen ligger utanför 

ramarna för uppsatsens teorival är att sådana politiska reformer lyder under en mycket 

trögflytande byråkratisk process som inte förändras genom ett vingslag, speciellt inte när 

majoriteten av medborgarna är positiva till skolvalet. Kanske behöver opinionen först 

förändras, där framförallt forskningen bär ett ansvar att upplysa folket om de faktiska 

konsekvenserna, innan en reform är möjlig. Vore den politiska debatten mer förankrad i 

den aktuella forskningen, snarare än ideologiska övertygelser skulle säkerligen också fler 

välgrundade och för samhället gynnsamma beslut fattas.  
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På frågan hur människors habitus i allmänhet kommer till uttryck i skolvalet finns inget 

enkelt svar. Bristen på signifikanta resultat gör det komplicerat och ovetenskapligt att 

fälla explicita påståenden och peka ut vad som influerar till valdeltagande för alla 

människor. Förmodligen är väldigt många andra sidor, fler än de i studien undersökta, i 

människans habitus - politiska sympatier, uppväxtförhållanden liksom internaliserade 

normer, samhällsvärden och strukturer – med och påverkar hennes val och handlingar. 

Men vilka alla dessa är förblir outsagt då habitus rymmer en nästintill oräknelig mängd 

element och inte en uppgift för en C-uppsats att utröna. 

6.3 Slutsatser kring resultat i relation till metod 
Att endast kulturellt kapital bland alla kapitalformer var signifikant kan förklaras utifrån 

det icke-slumpmässiga och till antalet begränsade urvalet. Av slumpen kom kanske 

ovanligt många individer med i studien bland vilka sambanden mellan andra 

kapitaltillgångar och valdeltagande inte existerade till skillnad mot vad tidigare forskning 

visat. Med tanke på det frivilliga deltagandet i relation till det höga bortfallet à 87 

procent, kanske enkäten kom att besvaras mer av en viss typ av vårdnadshavare med 

många gemensamma nämnare, som själva studerat vid universitet och har erfarenhet av 

enkätundersökningar och således fann saken intressant, medan andra individer inte alls 

var intresserade att lägga ner sin tid vilket bidrog till det snedfördelade urvalet. Ett större 

urval med ett par tusen informanter som lottats ut att delta från hela Uppsala hade 

antagligen givit fler resultat i likhet med tidigare forskning. 

 

Av undersökningsdeltagarna hade 74 procent eftergymnasial utbildning, vilket var högre 

än genomsnittet i både Sverige och Uppsala. Kanske undersöktes bara högutbildade 

vilket medför att resultaten i så fall är missvisande. Hade det metodologiska upplägget 

inkluderat vårdnadshavare från fler av stadsdelar, där utbildningsnivån varit lägre hade 

säkerligen resultaten av utbildningskapital och valdeltagande sett annorlunda ut.  

 

Vad gäller ekonomiskt kapital kan avsaknaden av signifikanta samband eventuellt 

förstås, utöver det icke reliabla urvalet, som att mätningen var för trubbig och ospecifik 

och mer precisa siffror på månadsinkomst hade varit bättre än de breda spann som 
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användes och givit mer valida resultat. Det mättes genom inkomstindelningar à 10 000 

kronor där typvärdet, det mest förekommande svaret bland respondenterna var det högsta 

spannet: 60 001- uppåt. Variansen i resultatet blev därför lägre än vad den egentligen är. 

Därmed har eventuellt ett typ-II fel gjorts: en sann alternativhypotes har förkastats på 

felaktiga grunder, då det egentligen fanns ett samband i populationen mellan ekonomiskt 

kapital och valdeltagande. Vidare mätte studien inte socialt kapital, vilket kan tänkas vara 

en viktig faktor vid skolvalsdeltagande. Detta bör betraktas som en metodologisk brist, 

men var medvetet inte en del av syftet med hänsyn till studiens begränsade resurser. 

 
Att den oberoende variabeln yrke undersöktes genom en öppen fråga där respondenterna 

själva fick skriva in vad de arbetade visade sig medföra stora svårigheter för analysering. 

De erhållna enkätsvaren skiljde sig väldigt mycket åt och krävde därför en grövre 

klassificering, förslagsvis i grupper utefter den standardiserade socioekonomiska 

indelningen (SEI) som SCB senast reviderade 1982 och i dagsläget fortfarande gäller. 

Men att först manuellt dela in samtliga 126 respondenter utifrån deras svar i någon av 

dessa 18 yrkesklasser, alternativt i SEIs mest aggregerade form 6 stycken grupper, för att 

sedan söka eventuella medelvärdesskillnader vore framförallt ett mycket svårt men också 

ett tidskrävande arbete. Ett annat tillvägagångssätt hade varit att på förhand enbart givit 

fasta svarsalternativ på enkätfrågan om yrke, vilket dessvärre inte var fallet, där 

respondenterna fick välja ett av 18 alternativt 6 svar. Dock hade detta istället förmodligen 

medfört svårigheter för respondenterna själva, som eventuellt inte vet vilken klass de 

tillhör, om de är exempelvis ”Lägre tjänstemän” eller ”Tjänstemän på mellannivå”. På 

grund av de ovan angivna skälen utelämnades således analysen av yrke i förhållande till 

valdeltagande och saknas likaledes i resultatdelen och diskussionen. 

 

Under arbetet med studien framkom att liknande forskningsprojekt inom 

bourdieutraditionen flitigt använt en särskild metod för bearbetning av statistiska data  -

den så kallade multipla korrespondensanalysen. Med analysen skapas en grafisk 

framställning av ett mångdimensionellt rum där tillgångar, egenskaper och sociala 

fenomen och handlingar till exempel valdeltagande, positioneras i relation till varandra 

och individer som liknar varandra hamnar nära varandra. Med metoden visualiseras 
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relationerna mellan tillgångarna väldigt tydligt och underlättar för förståelsen avsevärt. 

Att med denna metod skapa ett sådant rum och placera ut vårdnadshavare med 

tillhörande egenskaper och grad av valdeltagande hade varit lämpligt även för denna 

studie. Därmed skulle det bli väldigt tydligt vilka egenskaper som hamnar nära respektive 

långt bort från valdeltagande. Influerade av att skapa en liknande lättförståelig 

framställning av studieresultaten, men då multipel korrespondensanalys krävde 

avancerade dataanalyskunskaper och en mer komplex undersökningsdesign, beslöts 

istället att konstruera idealtypiska habitus för att visa hur de olika undersökta 

egenskaperna var hopkopplade med individuell handling. 

6.4 Praktiska implikationer och förslag på framtida forskning 
Studien gör inte anspråk på en objektiv kausal förklaring av individernas handlingar. Den 

syftar heller inte till att generalisera resultaten till Uppsala eller Sverige men resultaten 

bör kunna betraktas som exempel på hur skolvalsdeltagande kan variera i ett avgränsat 

område. Genom fokuseringen på kapitaltillgångar och framförallt kulturellt kapital, bidrar 

studien eventuellt till en större förståelse inför kapitaltillgångars effekter på 

skolvalsdeltagande. Studien bidrar överlag till en bredare syn på hur vårdnadshavare som 

ännu inte valt skola till sina barn handlar i frågan och slutsatsen är att det individuella 

handlingsutrymmet i relation till det fria skolvalet till viss del verkar vara begränsat av 

sociala strukturer och att kapitalstarka individer framförallt utnyttjar det fria skolvalet. 

 

En mer omfattande studie med snarlikt ett syfte som utgår från multipel 

korrespondensanalys vore intressant att genomföra, för att bättre kartlägga olika 

egenskapers samvariation med skolvalet och mer exakt förklara vad som påverkar 

deltagande i det fria skolvalet. Framtida forskning kan också låta socialt kapital vara den 

centrala aspekten i skolvalsdeltagande. Ytterligare forskning skulle kunna vara att 

undersöka attityder gentemot det fria skolvalet och i vilken utsträckning de är 

underbyggda av kunskaper kring skolvalets samhälleliga och utbildningsmässiga effekter.   
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Appendix 
 
Bilaga I  
Listor över studiens förskolor och stadsdelar. 
 
a) Lista över de 15 medverkande förskolorna i norra och östra Uppsala.  
 

• Backens förskola 
• Barnhagens förskola 
• Estia förskola 
• Fyrisvallens förskola 
• Förskolan Lingonblomman 
• Kamomillens förskola 
• Lagerlöfs förskola 
• Luthagens förskola 
• Löfteslandets förskola 
• Parkens förskola 
• Rödmyrans förskola 
• Svartbäckens Montessoriförskola 
• Tuna Backars förskola 
• Yrsa förskola 
• Årstaparkens förskola 

 
 
b) Lista över de 14 stadsdelar som i studien räknades till norra och östra Uppsala.  

 
• Boländerna 
• Fyrislund 
• Fålhagen 
• Gamla Uppsala 
• Gränby 
• Kvarngärdet 
• Librobäck 
• Luthagen 
• Löten 
• Nyby 
• Sala Backe 
• Svartbäcken 
• Tuna Backar 
• Årsta 
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Bilaga II 
Summering av respondenternas genomsnittliga utbildningskapital, kulturella kapital och 
valdeltagande per förskola. 
 
 

 
 
  

Förskola Antal 
svar 

Utbildnings-
kapital 

Kulturellt 
kapital 

Genomsnittligt 
valdeltagande 

Backens förskola 17 8 35 6.7 
Barnhagen 5 8 42 8.0 
Estia förskola 5 7 33 5.6 
Fyrisvallens förskola 24 7 38 7.9 
Kamomillens förskola 13 7 32 7.4 
Lagerlöfs förskola 7 5 36 9.1 
Förskolan Lingonblomman 6 6 37 6.3 
Luthagens förskola 10 7 39 4.7 
Löfteslandets förskola 7 7 37 9.3 
Parkens förskola 4 5 33 4.6 
Rödmyrans förskola 7 8 37 10.9 
Svartbäckens Montessori 2 8 34 6.5 
Tunabackars förskola 3 7 39 8.0 
Yrsa förskola 7 7 38 6.6 
Årstaparkens förskola 8 6 31 4.9 
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Bilaga III 
Följebrev, med vilket undersökningsdeltagarna informerades om studien och enkäten. 
 
 
Hej! 
 
Vi är två sociologistudenter vid Uppsala Universitet som skriver ett kandidatarbete om 
det fria skolvalet. Vi avser undersöka hur socioekonomisk bakgrund och kulturell smak 
påverkar människor i val och handling. Därför skulle vi väldigt gärna se att Ni besvarar 
några frågor i enkät som skulle hjälpa oss väldigt mycket i arbetet. Den tar ungefär fyra 
minuter att fylla i, är helt frivillig och anonym. Resultaten insamlas enbart i 
forskningssyfte och kommer inte på något sätt kunna knytas till Er, de förstörs efter 
analysen. Enkäten besvaras online och nås genom den internetlänk som här följer: 
 
http://goo.gl/forms/GkYqTXzklw 
 
Har ni några frågor får ni självklart kontakta oss: 
Nils Öberg nils.oberg.3021@student.uu.se;   tfn 076 86 89 119 
Patrik Bond patrik.bond.4501@student.uu.se; tfn 076 94 55 549 
 
Eller vår ansvarige professor Ilkka Mäkinen: ilkka_henrik.makinen@soc.uu.se  
 
Tack på förhand! 
Nils & Patrik 
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Bilaga IV  
Webbenkät, vilken besvarades av studiens undersökningsdeltagare - vårdnadshavare till 
barn på förskolor i norra och östra Uppsala. Observera att vissa svarsalternativ hamnar 
på olika uppsatssidor, vilket inte gällde för orginalenkäten på internet. 
 

  

2014-12-19 12:11Enkätundersökning om val av grundskola

Sida 1 av 3https://docs.google.com/forms/d/1KWIcfEpf7mvTYtcqhTBZaoCBnn866zFjxWdusXyS0M0/viewform

Enkätundersökning om val av grundskola

Följande frågor avser ditt/ert äldsta barn vid någon av Uppsalas förskolor.

På vilken förskola går ditt/ert barn?

Förskolebarnets ålder?

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Var bor du/ni?

 Sala Backe

 Årsta

 Gamla Uppsala

 Löten

 Gränby

 Svartbäcken

 Övrigt: 

Civilstånd?

 Ensamstående

 Särbo

 Sambo

 Gift

MAMMA: Ålder?
Om ensamstående, bortse från den fråga som berör den andra parten.

PAPPA: Ålder?

Redigera detta formulär
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2014-12-19 12:11Enkätundersökning om val av grundskola

Sida 2 av 3https://docs.google.com/forms/d/1KWIcfEpf7mvTYtcqhTBZaoCBnn866zFjxWdusXyS0M0/viewform

Om ensamstående bortse, från den fråga som berör den andra parten.

MAMMA: Yrke?
Om ensamstående, bortse från den fråga som berör den andra parten.

PAPPA: Yrke?
Om ensamstående, bortse från den fråga som berör den andra parten.

MAMMA: Högsta utbildningsnivå?
Om ensamstående, bortse från den fråga som berör den andra parten.

 Grundskola

 Gymnasieskola

 Folkhögskola

 Högskola/Universitet

 Forskarutbildning

PAPPA: Högsta utbildningsnivå?
Om ensamstående, bortse från den fråga som berör den andra parten.

 Grundskola

 Gymnasieskola

 Folkhögskola

 Högskola/Universitet

 Forskarutbildning

MAMMA: Om eftergymnasial utbildning, vilken typ av utbildning och vilket lärosäte?
T.ex Ingenjörsutbildning vid Uppsala Universitet

PAPPA: Om eftergymnasial utbildning, vilken typ av utbildning och vilket lärosäte?
T.ex Ingenjörsutbildning vid Uppsala Universitet

Boendeform?

 Lägenhet - Hyresrätt

 Lägenhet - Bostadsrätt

 Radhus
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2014-12-19 13:03Enkätundersökning om val av grundskola

Sida 1 av 2https://docs.google.com/forms/d/1KWIcfEpf7mvTYtcqhTBZaoCBnn866zFjxWdusXyS0M0/formResponse

Enkätundersökning om val av grundskola

Skolvalsfrågor

Skolvalet avser val av grundskola till årskurs ett.

Har du/ni planerat att välja skola åt ditt/ert barn i skolvalet?
Om du/ni svarar nej, hoppa då över nästa fråga.

 Ja

 Nej

Om du/ni planerat att välja: kommer ditt/ert barn gå i av kommunen anvisad eller annan skola?
Med "anvisad skola" avses den skola i närområdet som kommunen garanterar plats på enligt

närhetsprincipen.

 Anvisad skola

 Annan kommunal skola

 Annan friskola

Vad heter den skola ditt/ert barn troligast kommer att gå på?

Vad är viktigast vid val av skola?

 Att avståndet till skolan är kort

 Att välja samma skola som barnets kompisar

 Att syskonen redan går på samma skola

 Skolans rykte och kvalitet

 Skolans pedagogiska profil

 Övrigt: 

Har du/ni övervägt olika skolalternativ?

0 1 2 3 4 5

Inget alls Väldigt mycket

Hur mycket information om skolvalet har du/ni fått?

Redigera detta formulär
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2014-12-19 13:09Enkätundersökning om val av grundskola

Sida 1 av 4https://docs.google.com/forms/d/1KWIcfEpf7mvTYtcqhTBZaoCBnn866zFjxWdusXyS0M0/formResponse

Enkätundersökning om val av grundskola

Livsstilsrelaterade frågor

Vad besöker du/ni helst?

Om du måste välja ett alternativ.

 Biografen/Sportevenemang

 Klassisk/jazz konsert

 Konstutställning/Museum

 Opera/Balett

 Rock/pop konsert

 Teater/Musikal

Hur ofta besöker du/ni något av följande?

opera, balett, museum, konstutställning, klassisk/jazz konsert, teater, musikal

 Varje vecka

 Varannan vecka

 Varje månad

 Varje halvår

 Varje år eller mer sällan

 Aldrig

Vilken musik lyssnar du/ni helst på?

Om du måste välja ett alternativ.

 Klassisk musik/Konstmusik/Kyrkomusik

 Jazz/Blues

 Soul/Funk/Disco

 Rock/Pop

 Hiphop/Reggae

 House/Elektronisk musik

 Indie/Alternative

Vilken typ av litteratur läser du/ni helst?

Om du måste välja ett alternativ.

Redigera detta formulär
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2014-12-19 13:09Enkätundersökning om val av grundskola

Sida 2 av 4https://docs.google.com/forms/d/1KWIcfEpf7mvTYtcqhTBZaoCBnn866zFjxWdusXyS0M0/formResponse

 Äventyrsromaner

 Biografier

 Humoristisk litteratur

 Deckare

 Klassiker

 Fantasyböcker

 Facklitteratur

 Svensk samtida litteratur

 Utländsk samtida litteratur

Vilken TV-kanal tittar du/ni helst på?
Om du måste välja ett alternativ.

 SVT 1 & 2

 TV 3

 TV 4

 Kanal 5

 TV 6

Vilken radiokanal lyssnar du/ni helst på?
Om du måste välja ett alternativ.

 P1

 P2

 P3

 P4 Lokal/sportradio

 Reklamradio (t.ex Mix Megapol)

Vilken tidning läser du/ni helst?
Om du måste välja ett alternativ.

 Svenska Dagbladet

 Dagens Nyheter

 Dagens Industri

 Upsala Nya Tidning

 Aftonbladet

 Expressen

 Metro

Vilken del i tidningen läser du/ni helst?
Om du måste välja ett alternativ.

 Ledaren
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Bilaga V 
Enkätfrågor och poäng för respektive svarsalternativ avseende kulturellt kapital.  
 

 
1. Vad besöker du/ni helst? 

Biografen/Sportevenemang = 1 poäng 
Rock/Pop konsert = 2 poäng 
Teater/Musikal = 3 poäng 
Klassisk/jazz konsert = 4 poäng 
Konstutställning/Museum = 5 poäng 
Opera/Balett = 6 poäng 
 

2. Hur ofta besöker du ni/något av följande? 
Opera, balett, museum, konstutställning, klassisk/jazz konsert, teater, musikal 
Aldrig = 1 poäng 
Varje år eller mer sällan = 2 poäng 
Varje halvår = 3 poäng 
Varje månad = 4 poäng 
Varannan vecka = 5 poäng 
Varje vecka = 6 poäng  
 

3. Vilken musik lyssnar du/ni helst på? 
Hiphop/Reggae = 1 poäng 
Rock/Pop = 2 poäng 
House/Elektronisk musik = 3 poäng 
Indie/Alternative = 4 poäng 
Soul/Funk/Disco = 5 poäng 
Jazz/Blues = 6 poäng 
Klassisk musik/Konstmusik/Kyrkomusik = 7 poäng 
 

4. Vilken typ av litteratur läser du/ni helst? 
Deckare = 1 poäng 
Fantasyböcker = 2 poäng 
Äventyrsromaner = 3 poäng 
Biografier = 4 poäng 
Facklitteratur = 5 poäng 
Svensk samtida litteratur = 6 poäng 
Utländsk samtida litteratur = 7 poäng 
Klassiker = 8 poäng 

 
5. Vilken Tv-kanal tittar du/ni helst på? 

TV 3 = 1 poäng 
TV 6 = 2 poäng 
Kanal 5 = 3 poäng 
TV 4 = 4 poäng 
SVT 1 & 2 = 5 poäng 
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6. Vilken radiokanal lyssnar du/ni helst på? 
Reklamradio = 1 poäng 
P3 = 2 poäng 
P4 = 3 poäng 
P1 = 4 poäng 
P2 = 5 poäng 
 

7. Vilken tidning läser du/ni helst? 
Expressen = 1 poäng 
Aftonbladet = 2 poäng 
Metro = 3 poäng 
Upsala Nya Tidning = 4 poäng 
Dagens Industri = 5 poäng 
Dagens Nyheter = 6 poäng 
Svenska Dagbladet = 7 poäng 
 

8. Vilken del i tidningen läser du/ni helst? 
Mode/Nöje/Serier = 1 poäng 
Sporten = 2 poäng 
Utrikes/Inrikes/Lokalnyheter = 3 poäng 
Ekonomisidorna = 4 poäng 
Debattsidorna = 5 poäng 
Ledaren = 6 poäng 
Kultursidorna = 7 poäng 
 

9. Hur följer du/ni helst nyheterna? 
Dator = 1 poäng 
Mobiltelefon = 2 poäng 
Radio = 3 poäng 
Tidningar = 4 poäng 
TV = 5 poäng 
 

10. Hur ofta följer du/ni nyheterna? 
En gång i månaden eller mer sällan = 1 poäng 
En gång varannan vecka = 2 poäng 
1-2 gånger i veckan = 3 poäng 
3-4 gånger i veckan = 4 poäng 
Dagligen = 5 poäng 
 

11. Hur många språk utöver svenska kan du/ni? 
0 språk = 0 poäng 
1 språk = 1 poäng 
2 språk = 2 poäng 
3 språk = 3 poäng 
4 eller fler språk = 4 poäng 

 


