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Inledning 

De senaste decennierna har det skett en förändring i samhället. Den traditionella svenska 

välfärdsmodellen där social ingenjörskonst förespråkas och staten med sitt sunda förnuft hjälper 

oss in på den rätta vägen så att vi tillsammans kan bygga ett bra samhälle har allt mer luckrats 

upp. Under den svenska modellens epok var det statens ansvar att bygga upp ett samhälle där vi, 

medborgarna, kunde leva ett gott liv. Idag har ansvaret för det goda livet förflyttas från staten till 

individen. Vi kan inte längre förvänta oss att staten, till exempel, ska lösa den höga 

ungdomsarbetslösheten genom att skapa jobb. Idag är det istället upp till individen att skaffa sig 

den kompetens som, i detta exempel, efterfrågas av arbetsgivarna. 

Denna ansvarsförflyttning från staten till individen är en del av den neoliberala utveckling som 

sägs prägla vårt samtida samhälle. Utvecklingen kan ses som en förändring i vad det anses att 

staten bör göra. Bo Rothstein (2002) skriver om detta i sin bok Vad bör staten göra? Det är en fråga 

om vad som anses vara rättvist gentemot medborgarna. I det tidigare svenska välfärdssamhället 

ansågs det att staten genom social ingenjörskonst kunde lösa de samhälleliga problemen. Det 

tycktes att ett generellt välfärdssystem innebar lika rättigheter för alla. Länge upplevdes detta vara 

ett rättvist system, men allt eftersom tiden gick höjdes allt fler röster som hävdade att staten 

genom social ingenjörskonst belönade en viss syn på det goda livet och att andra som inte delade 

denna syn missgynnades av systemet. Vad hände, till exempel, med de som inte delade den 

pedagogiska syn som den svenska skolan hade? Allt fler började ifrågasätta om staten kunde 

erbjuda lösningar till ett kollektiv som nu ansågs bestå av individer med olika förutsättningar för 

och förväntningar på det goda livet. 

En ny syn på vad staten borde göra utvecklades. Det ansågs inte längre att staten borde erbjuda 

generella lösningar åt alla, eftersom en lösning inte längre ansågs passa alla. Nu argumenterades 

det istället för att det staten borde göra är att tillhandahålla en verktygslåda för sina medborgare 

utifrån vilken individerna fritt kunna välja de verktyg de behövde för att förverkliga sin egen bild 

av det goda livet. Förändringen innebar en ökad autonomi för individen, men också ett ökat 

ansvar. Det var nu upp till individen att själv välja mellan de olika välfärdsinstitutioner som hon 

ansåg kunde hjälpa henne att skapa det liv som hon ansåg var önskvärt. 

Välfärdsinstitutioner har alltid, det vill säga både under den tid som präglades av kollektivism och 

den nutida som präglas av individualism, varit arenor dit människor har kunnat söka sig för att 

skaffa sig ett gott liv. Skillnaden är att det tidigare ansågs att det fanns ett gott sätt att leva på och 

att staten därför kunde styra oss in på rätt väg. Nu påstås det istället att det finns flera olika bra 

sätt att leva sitt liv på och att staten därför inte kan styra oss in på den enda rätta vägen. Det anses 

att den enskilda medborgaren själv vet bäst vad som är ett gott liv för henne, vilket innebär att 

det är upp till henne att fatta de val som hon tror kan leda fram till det liv hon vill leva. Det är 

därför intressant att studera hur människor idag använder sig av välfärdsinstitutioner för att bygga 
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upp det de anser är ett gott liv. Denna ökade tilltro till individen har influerat olika 

välfärdsinstitutioner i olika grad. Skolan är en av de institutioner som har influerats mest av 

individualiseringen, och därför har jag valt att lägga fokus på just hur föräldrar upplever att de kan 

använda sig av skolan för att bygga upp vad de anser är en bra framtid för deras barn. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur föräldrar resonerar kring skolvalet och vilka 

faktorer som de anser har varit viktiga i beslutsprocessen. Jag har intresserat mig för skolan, 

eftersom familjer har fått en allt större möjlighet att påverka hur de vill använda skolan för att 

uppnå deras mål för barnen i och med skolvalsreformen 1992. Ur ett teoretiskt perspektiv vill jag 

studera vilken mening den franska sociologen Pierre Bourdieus kapitalbegrepp (det vill säga 

socialt och kulturellt kapital samt reproduktionsstrategier) ges i föräldrarnas resonemang om 

skolvalet. 

För att uppnå syftet med studien har jag ställt mig frågorna: 

 Hur ser föräldrarnas resonemang kring grundskolevalet ut? 

 Vilka faktorer upplever föräldrarna har varit viktiga i beslutsprocessen?  

 Hur kan de faktorer som föräldrarna upplever har varit viktiga för dem under 

beslutsprocessen relateras till Bourdieus kapitalbegrepp? 

Frågorna som ställs är relativt öppna, vilket möjliggör för en bredare diskussion. Detta är något 

som kan vara till hjälp vid användandet av Bourdieus kapitalbegrepp. Hans kapitalbegrepp är 

nämligen medvetet diffusa i sin mening, eftersom han ansåg att samhällets och vardagslivets 

komplexitet inte kunde sammanfattas i några väldefinierade begrepp. Istället behöver begreppen 

få vara diffusa och ges mening först när de appliceras på det konkreta fallet. Av den anledningen 

behöver uppsatsens frågeställningar tillåtas vara öppna. 

Studien är avgränsad till att beröra endast kommunala grundskolor i en medelstor stad i Sverige 

och utgår endast från föräldrarnas perspektiv, det vill säga att elevernas och andra verksammas 

perspektiv inte ingår i denna studie. Studien utgår från ett relationellt perspektiv, vilket innebär att 

samhällets fenomen ges mening i relation till varandra bland annat i relationen mellan individens 

verklighet och samhällets strukturer. 

Disposition 

I följande avsnitt, Forskningsöversikt, kommer jag presentera den forskning som gjorts både 

internationellt och i Sverige. Jag kommer även diskutera de luckor i forskningen som 

forskningsöversikten antytt finns samt hur jag med min studie kan bidra med att minska dessa 

möjliga kunskapsluckor. I kapitlet kommer jag därmed både positionera mig bland den tidigare 
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forskningen om skolval samt visa på hur jag avser att bidra till forskningen om skolval med min 

uppsats. Efter forskningsöversikten kommer ett bakgrundskapitel som jag döpt till Skolvalet i en 

samhällskontext. Kapitlet syftar till att sätta skolvalsreformen i en samhällelig kontext, vilket är 

viktigt för att vi ska kunna förstå föräldrarnas berättelser om skolvalet. Bakgrundskapitlet följs av 

kapitlet Pierre Bourdieu, en relationella ingång till det svenska skolfältet där uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt kommer diskuteras. I kapitlet Med förhoppning att sammanfoga presenterar jag 

och diskuterar min tolkning av de metoder som insamling och analys av material utgår från, 

nämligen BNIM-intervjun (biographical narrative interpretive method) samt den tematiska 

fältanalysen, vilka båda är hämtade från de narrativa metoderna. I detta kapitel presenterar jag 

även intervjupersonerna. Eftersom den kunskap som produceras i en studie alltid är relaterat till 

forskarens förkunskaper och intressen har jag inkluderat ett kapitel där jag presenterat mina 

förkunskaper och intressen samt diskuterar hur det kan påverka vilken kunskap som skapas i den 

här studien. Detta kapitel har jag döpt till Självreflexion och följer efter metodkapitlet. 

Självreflektionen är nära relaterat till många forskningsetiska frågor och jag har därför valt att 

diskutera de forskningsetiska frågorna efter kapitlet Självreflexion. Efter de forskningsetiska 

frågorna diskuterats påbörjas analysen. Denna är uppdelad i två delar. Den första diskuterar de 

kollektiva tematiska fälten som framkommit genom analysarbetet. Dessa tematiska fält 

presenteras i den ordning som de generellt gjort sig synliga i föräldrarnas berättelser. I den andra 

delen relateras de tematiska fälten till Bourdieus kapitalbegrepp. Denna analysdel börjar med en 

diskussion om det sociala kapitalet för att sedan leda in på det kulturella kapitalet och slutligen 

reproduktionsstrategier. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion där uppsatsens resultat och 

implikationer presenteras. 

Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten baseras på forskning som på ett eller annat sätt berör frågor om 

välfärdssamhällets förändring och skolvalet. Syftet med forskningsöversikten är inte att 

presentera alla artiklar inom ämnet, utan snarare att visa på de övergripande teman som finns och 

de möjliga kunskapsluckorna som denna studie kan bidra till. 

Förändringar i välfärdssamhället 

Förändringar i välfärdssamhället har alltid varit av intresse för forskare. Redan 1934 skrev Alva 

och Gunnar Myrdal boken Kris i befolkningsfrågan i vilken de redogör för de familjepolitiska 

reformkrav de eftersträvar. I boken presenterar de en bild av ett nytt samhälle där 

individualismen ställs åt sidan för att istället låta kollektivismen träda fram. Ett samhälle där 

staten får som roll att ”rädda” medborgarna från deras irrationalitet genom social ingenjörskonst. 
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Boken har blivit en symbol för det allra mest utopiska samhällsbygget, men visar också på 

folkhemsbyggets baksida.1 

Sedan publikationen av Kris i befolkningsfrågan har dock mycket skett. Idag handlar de aktuella 

forskningsfrågorna om välfärdsstaten snarare om aktivering,2 neoliberalism3 och 

individualisering.4 Inom denna forskning beskrivs en förändring från den så kallade svenska 

modellen som bygger på idéer om centralism, universalism, social intervention och samförstånd 

till ett samhälle där den enskildes autonomi, initiativförmåga och valfrihet bli allt mer 

eftersträvansvärt.5 

Som ett led i denna samhällsförändring har utbildningssektorn kommit att börja 

kommersialiseras. Ett resultat av detta har varit att forskare har intresserat sig för 

kommersialiseringen av skolan. Mycket har därför skrivits om fördelarna och nackdelarna, 

jämfört dess kostnader med dess vinster, med en sådan förändring samt vilka effekter 

kommersialiseringen av skolan antas få.6 I Sverige tog sig denna förändringsprocess uttryck i 

skolvalsreformen 1992. Detta ledde till att ett nytt forskningsfält öppnade upp sig för de svenska 

forskarna. Mycket av denna forskning tycks handla om skolvalsreformens effekter och vilka 

faktorer som påverka valet.7 Forskningen har dock fokuserat på storstadsmiljöer.8 Mindre verkar 

däremot skrivits om skolvalet i medelstora städer. Den forskning som jag funnit om 

skolvalsreformen i medelstora städer i Sverige är Anders Trumbergs studie om skolval och 

segregation i Örebro9 samt Stefan Lunds diskursanalys om hur elevers gymnasieval är en del i 

gymnasieskolans differentierings och integreringsprocesser.10 Trumberg belyser problematiken 

med att se skolvalet som ett storstadsfenomen. Han hävdar att det endast krävs ett skolalternativ 

för att en valsituation ska uppstå, vilket innebär att även föräldrar i medelstora städer bör känna 

av skolvalsreformen.11 Detta påstående kan dessutom stärkas med statistiken som visare att 

friskolor idag finns i de flesta kommuner.12 Av den anledningen behövs mer kunskap om hur 

                                                 
1 Myrdal (1935) 

2 Dahlstedt (2009); Hedlund (2004); Irisdotter Aldenmyr, Jepson Wigg & Olson (2012); Johansson & Møller, red. 

(2009); Varman, Biswatosh & Skålén (2011) 

3 Cassell & Nelson (2013); Holloway & Pimlott-Wilsson (2012); Burke, (2011); Varman, Biswatosh & Skålén (2011); 

Rhee (2013); David et.al. (1997); Blomqvist (2004) 

4 Baker, Brown & Fazey (2006); Voigt (2007) 

5 Dahlstedt (2009) 

6 Chakrabarti & Federal Reserve Bank (2008); Levin, Cornelisz & Hanisch-Cerda (2013); Roksa (2008); Ichilov 

(2012); Bast & Walberg (2004); Tooley (1997); Kallstenius (2010); Trumberg (2011); Dahlstedt (2007) 

7 Trumberg (2011); Dahlstedt (2007); Kallstenius (2010); Lindbom (2010); Fredriksson (2009); Kjellman (2001); 

Bunar & Kallstenius (2008); Östh, Andersson & Malmberg (2013); Vlachos (2011) 

8 Kallstenius (2010); Skawonius (2005); Kjellman (2001); Bunar & Kallstenius (2008) 

9 Trumberg (2011) 

10 Lund (2008) 

11 Trumberg (2011): 85 

12 Wondratschek, Edmark & Frölich (2013): 3 
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skolvalsreformen och dess konsekvenser upplevs i medelstora städer. Denna studie syfta till att 

öka vår förståelse om skolvalet i medelstora städer genom att studera hur familjer i en medelstor 

stad i Sverige resonerar kring skolvalet. 

Skolvalet 

Som nämndes i föregående avsnitt har förändringen mot ett allt mer neoliberalt samhälle där 

individen och aktiveringsprocesser fått allt större betydelse inneburit att forskare, både 

internationellt och i Sverige, intresserat sig för frågor som på ett eller annat sätt berör skolvalet. 

En stor del av forskningen har riktat in sig på vilka faktorer som påverkar individers skolval och 

vilka effekter dessa faktorer har på själva valet.13 Mycket av forskningen tycks dock rikta in sig på 

valet av eftergymnasiala studier,14 med konsekvensen att jag endast funnit ett fåtal studier om 

grundskolevalet.15 Grundskolevalet får betydelse för individens framtida val och därför är det 

viktigt att mer forskning görs om detta. 16 Denna studie syftar till att öka vår förståelse kring 

grundskolevalet genom att studera hur föräldrar resonerar kring deras barns grundskoleval. 

Majoriteten av forskningen som presenterats ovan har haft som syfte att försöka finna generella 

teorier som förklarar varför människor gör de skolval de gör och vilka effekter dessa val får. 

Även om majoriteten av forskningen kring skolval tycks tillhöra denna kategori, så har jag också 

funnit mer individfokuserade studier om hur människor resonerar kring skolvalet.17 Mycket av 

forskningen som handlar om människors resonemang kring skolvalet har syftet att visa på hur det 

fria valet upplevs vara begränsat på olika sätt.18 Carol Vincent, Annette Braun och Stephen J. Ball 

(2008) har till exempel studerat hur föräldrar upplever att deras klasstillhörighet påverkar deras 

val av förskola åt deras barn. Genom att intervjua 75 föräldrar från arbetarklassen i London drar 

de slutsatsen att föräldrarna anser att deras valmöjligheter begränsas av ekonomiska faktorer samt 

bristen på resursstarka sociala nätverk.19 Det tycks inte finnas lika mycket forskning om vilka 

faktorer och orsaker som ges betydelse i människors resonemang kring valet av skola och varför 

föräldrarna upplever att de valde som de gjorde, något som denna uppsats syftar att bidra till. 

                                                 
13 Smyth & Banks (2012); Berg et. al. (2013); Kim, DesJardins & McCall (2009); Byrmon (2009); Dustmann (2004); 

Gibbons & Vignoles (2012); Cherng, McCrory Calarco & Kao (2013); Becker & Hecken (2009); Malmberg, 

Andersson & Bergsten (2013) 

14 Smyth & Banks (2012); Cherng, McCrory Calarco & Kao (2013); Briggs (2006); Kim, DesJardins & McCall (2009); 

Becker & Hecken (2009); Berg et. al. (2013); Byrmon (2009). 

15 Skawonius (2005); Walker (2010); Skolverket (2003) 

16 Skawonius (2005): 5 

17 Vincent, Braun & Ball (2008); Wilkins (2011); Williams, Jamieson & Hollingworth (2008); Skawonius (2005); 

David et.al. (1997). 

18 David et.al. (2007); Skawonius (2005); Wilkins (2011); Vincent, Braun & Ball (2008); Bunar (2001). 

19 Vincent, Braun & Ball (2008). 
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Möjliga kunskapsluckor 

Efter att jag genomfört forskningsöversikten tycks jag identifiera ett par möjliga luckor i 

forskningen som jag genom uppsatsen syftar bidra till. Till och börja med handlar den mesta 

forskningen om skolval i Sverige som jag tagit del av i min forskningsgenomgång om skolvalet i 

storstäder. Trumberg (2011) påpekar detta i sin studie Den delade skolan. Segregationsprocesser i det 

svenska skolsystemet och förklarar bristen med forskning om skolvalet i medelstora städer med att 

skolvalet ofta har setts som ett storstadsfenomen. Idag, mer än 20 år efter att skolvalsreformen 

genomfördes, kan det dock antas att föräldrar tar ställning till deras barns skolval även i 

mellanstora städer. Studien syftar därför till att minska denna lucka genom att studera hur 

föräldrar i en medelstor stad resonerar kring skolvalet. 

En andra möjlig lucka som gjorde sig synlig i min forskningsöversikt är bristen på forskning om 

grundskolevalet. Majoriteten av forskningen verkar handla om hur föräldrar och elever resonerar 

kring valet av gymnasieskola och eftergymnasiala studier. Det förekommer också viss forskning 

om föräldrars val av förskola. Mindre tycks däremot vara skrivet om föräldrars resonemang kring 

grundskolevalet. Charlotte Skawonius studie Välja eller hamna. Det praktiska sinnet, familjers val och 

elever spridning på grundskolor tycks dock vara ett av undantagen. I denna studie undersöker hon hur 

föräldrar tänker kring grundskolevalet med fokus på frågor om segregation. Skawonius 

kommenterar dock bristen av forskning om grundskolevalet samt vikten av att öka vår förståelse 

om det valet, eftersom grundskolevalet kan upplevas forma många framtida val.20 Vi behöver 

därför mer forskning om grundskolevalet, något som denna studie kommer bidra med. 

Slutligen verkar det som att den mesta forskningen om skolvalet har försökt finna generella 

förklaringar till varför människor gör de val de gör. Det finns dock även mer individfokuserad 

forskning om skolvalet. Denna tycks dock vara begränsad till hur föräldrar upplever att olika 

variabler, som till exempel klasstillhörighet, begränsar deras valmöjligheter. Skolan är en arena 

som kan användas på olika sätt av människor för att uppnå olika mål, en funktion som dessutom 

har blivit allt mer betydelsefull efter skolvalsreformen. Genom att begränsa forskningen till hur 

människor upplever att skolvalet är begränsat förbises diskussionen om människors tankar och 

idéer kring syftet med skolan och hur de tänker kring skolvalet. Syftet med denna studie är att 

studera hur föräldrar resonerar kring valet av skola till deras barn, med fokus på de faktorer som 

de upplever har varit viktiga under beslutsprocessen. På så sätt kommer den att tillföra kunskap 

till förståelsen om hur föräldrar resonerar kring skolvalet med fokus på vilka faktorer som de 

upplever är viktiga när de ska välja skola, snarare än att studera hur skolvalet upplevs vara 

begränsat. 

                                                 
20 Skawonius (2005): 5 
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Skolvalet i en samhällskontext 

För att tillfullo kunna sätta sig in i de berättelser som föräldrarna presenterar vid intervjuerna är 

det viktigt att ha en förståelse av den kontext som deras grundskoleval har tagits i. I följande 

avsnitt ska jag därför presentera den bakgrund som ledde fram till att skovalsreformen 

implementerades hösten 1992, samt vilka konsekvenser reformen upplevs ha idag. 

Det samhälleliga klimatet under det sena 1900-talet  

Det har hävdats att en reform grundas av en samhällelig kris, mer specifikt, en kris som inte beror 

på bristande ekonomiska resurser, utan snarare ett icke-effektivt användande av personella 

resurser. En kris måste med andra ord anses ha sin förklaring i mänskligt beteende för att den ska 

kunna lösas via en reform, eftersom det endast är mänskliga fenomen som anses gå att påverka 

genom mänskligt handlande.21 Jag ska därför börja med att presentera det samhälleliga klimatet 

under 1980- och 1990-talet som skolvalsreformen växte fram i.  

1980- och 1990-talet var en turbulent tid i Sverige. Redan under 1970-talet började en 

decentraliseringsvåg svepa över landet och under 1980 växte kritiken mot den offentliga sektorn 

och privata alternativ började efterfrågas. Det kan sägas att 1980-talet rentav karaktäriserades av 

ett systemskifte där vår tilltro till politiken ersattes med ett allt större förtroende för 

marknadsfaktorerna. Vidare började privatisering, individualisering och den enskilda 

medborgarens autonomi värderas allt högre jämfört med värden som det kollektiva, offentliga 

och jämlikhet som tidigare hade setts som mycket värdefulla.22 Det har sagts att det svenska 

samhället genomgick en avpolitisering vid denna tid som utmärktes av tankegången ”var och en 

ska sköta sitt”.23 

Utöver den ideologiska förändring som ägde rum under 1980-talet drabbades Sverige, 1993, av 

den djupaste ekonomiska nedgången sedan 1930-talet. På bara tre år hade arbetslösheten ökat 

från två till tio procent med konsekvensen att skatteintäkterna minskade och de offentliga 

utgifterna ökade i och med diverse stödåtgärder för de arbetslösa. Genom att dra ner på övriga 

offentliga utgifter, bland annat inom skolsektorn, lyckades det ekonomiska underskottet 

elimineras vid slutet av decenniet.24  

Samhället där idén om skolvalsreformen grundades präglades med andra ord av en förändring 

från det kollektiva och offentliga till det individuella och privata, även marknadskrafterna gavs allt 

större tilltro. Samhället drabbades dessutom av en svår ekonomisk kris. Innan jag går närmare in 

                                                 
21 Wahlström (2002): 49 

22 Bunar & Kallstenius (2006): 15 

23 Englund (1996a): 22 

24 Björklund et al. (2004): 10 
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på skolvalsreformen ska jag ge en överblick av skolan (dess organisation, syfte och styrning) fram 

till dess att reformen klubbades igenom. 

Skolan fram till 1992 

Tomas Englund gör en uppdelning av synen på utbildning som ”public good” före reformen 

1992 och som ”private good” efter reformen. När han skriver att skolan sågs som ett public good 

relaterar han skolan till den stora demokratin. I den stora demokratin bestäms kollektiva 

angelägenheter via abstrakta institutioner. Dessa angelägenheter förverkligas sedan genom staten, 

rättsväsendet och förvaltningsapparaten. För utbildningssektorn och skolan betyder det att den 

kollektiva demokratiska bestämmanderätten placeras hos staten eller en parlamentarisk vald 

församling, med slutresultatet att varje uppväxande medborgare ges en likartad utbildning som 

organiseras utifrån demokratiska principer.25  

Under denna period, när skolan sågs som ett public good, ansågs en likartad utbildning vara en 

medborgerlig rättighet i det svenska välfärdssamhället. Detta resonemang kan kopplas samman 

med Thomas Humphrey Marshalls syn på utbildning som en social rättighet, det vill säga 

utbildning anses vara något som krävs för att en individ till fullo ska kunna praktisera sitt 

medborgarskap.26 När skolan ses som ett public good blir dess huvudmål därför att fostra de 

framtida medborgarna så att individerna i sitt vuxna liv kan delta och utöva sina medborgerliga 

rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle.27 

Sedan den gemensamma, obligatoriska, nioåriga grundskolan ersatte parallellskolan, folkskolan 

och realskolan 1962 och fram till skolvalsreformen var skolans mycket centraliserad. Staten hade 

ansvaret för skolornas ekonomi och övriga organisatoriska beslut som till exempel att utveckla en 

läroplan. Det enda som kommunerna ansvarade för var skolornas praktiska utförande. Detta 

innebar mycket små möjligheter för kommunerna att avvika från de nationella kraven.28 

Skolans egalitära mål har länge varit viktigt inom skolpolitiken, även om meningen som placeras i 

begreppet kan sägas ha två olika innebörder före och efter skolvalsreformen. Före 

skolvalsreformen var ett viktigt mål för skolan att alla skulle få en jämlik utbildning. Detta 

innebar att alla skulle få en likartad utbildning vilket ansågs motverka segregationen, eftersom alla 

då gavs möjligheten att studera vidare oberoende familjebakgrund och klasstillhörighet vilket 

även skulle innebära att samhället inte gick miste om några talanger.29 I samband med att 

skolvalet infördes började skolans mål att erbjuda en jämlik utbildning till alla ersättas med en bild 

                                                 
25 Englund (1993): 2-3 

26 Marshall (1991): 40-41 

27 Englund (1993): 8 

28 Björklund et al. (2004): 9 

29 Skolverket (2003):15; Björklund et al (2004): 7 
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av att alla skulle få tillgång till en likvärdig utbildning.30 Det ansågs problematiskt att alla skulle 

tvingas till en likadan utbildning, eftersom de då inte gavs möjlighet att utveckla sina individuella 

talanger och intressen.31 Det kan därför sägas att skolans egalitära mål har gått från att erbjuda en 

jämlik utbildning till att erbjuda en likvärdig utbildning. 

Fram till 1992 var nästan alla skolor offentliga, förutom ett fåtal undantag. De flesta av 

undantagen var privatskolor med en alternativ pedagogik, till exempel Waldorf eller Montessori. 

Dessa skolor sågs som ett komplement till de kommunala skolorna och fick därför bidrag av 

staten (med kravet att de följde den nationella läroplanen). Fristående skolor är därmed inget nytt 

i det svenska skolsystemet. Skillnaden är att dess skolor hade en elevupptagning på cirka en 

procent före skolvalsreformen,32 något som har ökat till mer betydelsefulla siffror efter 

reformen.33 

I och med den ideologiska skiftningen i samhället i samband med den ekonomiska krisen började 

dock denna organisering av skolan ses som allt mer problematiskt. Under 1980-talet hade den 

socialdemokratiska regeringen med Göran Persson som utbildningsminister lagt grunden och 

öppnat upp för skolvalsreformen genom en rad förändringar inom skolsektorn. Deras mål var att 

genom valfrihet öka den pedagogiska mångfalden inom den offentliga sektorn. Detta skilde sig 

från de borgerliga partiernas syn på valfrihet, vilka tog över makten 1991, som kopplade ihop 

skolvalet med ökad privatisering och konkurrensutsättning.34 I nästkommande avsnitt ska jag gå 

närmare in på skolvalsreformen som genomfördes hösten 1992. 

Skolvalsreformen 

Som jag nyss nämnde framställdes den centraliserade, sammanhållna skolan som allt mer 

problematiskt under 1980-talets sista hälft. Det fanns framförallt tre källor till missnöje med den 

allmänna skolan. Dessa var bristen på pedagogiska alternativ, ett ökat krav efter religiöst 

grundade skolor och på att skolorna skulle inrikta sig efter det enskilda barnets talanger och 

förmågor.35 Både Socialdemokraterna och de borgerliga partierna samt en stor del av 

medborgarna efterfrågade därför en större valfrihet.  

De borgerliga partierna tog över makten 1991 och samma år fastslog de i Propositioner om valfrihet 

och friskolor rätten att fritt välja mellan olika skolalternativ, både offentliga och privata.36 Skolvalet 

innebar att alla kommuner förpliktigades att tillgodose föräldrars önskemål angående deras barns 

                                                 
30 Wahlstöm (2002): 23 

31 Trumberg (2011): 41 

32 Ahlin (2003): 4 

33 Wondratschek, Edmark & Frölich (2013): 3 

34 Bunar & Kallstenius (2006): 4 

35 Englund (1996b): 28 

36 Bunar & Kallstenius (2006): 4 
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skola såtillvida att det fanns plats på det önskade alternativet. Skulle antalet elever som önskade 

gå på en skola överskrida antalet elever som den specifika skolan kunde ta emot gällde dock 

fortfarande närhetsprincipen. Nästkommande år infördes även skolpengen som innebar att 

kommunerna var skyldiga att ersätta de fristående skolorna med motsvarande 85 procent av de 

kostnaderna för en elev i den allmänna skolan (denna minimigräns togs dock bort 1997). Detta 

innebar att de fristående alternativens förutsättningar blev likvärdiga de offentliga skolorna.37 

Samtidigt som de fristående skolorna gavs förbättrade (ekonomiska) förutsättningar, så ålades de 

även vissa krav. För att ha rätt till skolpeng var de tvungna att följa den nationella skolplanen, de 

fick inte välja mellan de sökande eleverna och de får inte ta ut några extra kostnader från 

eleverna. Däremot fanns det inga krav på ägarstrukturen, vilket innebär att de fristående skolorna 

kunde vara vinstdrivande, icke-vinstdrivande, familje-kooperativ, religiösa och så vidare. 

Tankarna bakom reformen var, för det första, att öka matchningen mellan elev och skola, till 

exempel genom att kunna göra det möjligt för föräldrar och elever att välja den pedagogiska 

inriktning de önskar. Förhoppningen var att skolresultaten skulle kunna förbättras, eftersom 

eleven får lättare att lära sig och blir mer motiverad om hon får gå på en skola som passar 

henne.38 Vidare argumenterades det för att skolvalet skulle innebära att skolorna skulle tvingas bli 

mer lyhörda till samhällsförändringen och föräldrarnas krav och önskemål vilket skulle leda till en 

ökad utvecklingsbenägenhet hos skolorna.39 

En andra förhoppning var att minska segregationen genom att förändra fördelningen av eleverna. 

Det ansågs att skolvalet skulle försvaga länken mellan bostadsadress och skola, vilket skulle 

kunna innebära minskad segregationen som grundats på föräldrarnas bakgrund. Denna idé var 

dock omdiskuterad. En annan möjlig effekt av skolval ansågs, och anses fortfarande, vara en 

ökad snarare en minskad segregation. 40 Det argumenterades för att skolvalet skulle leda till ökad 

skolsegregation genom att vissa skolor skulle klassas som bra och andra som dåliga, vilket i sin tur 

skulle kunna leda till ökad segregation i övriga samhället. Vidare fanns en oro för att skolans 

funktion som mötesplats för olika kulturer och samhällsklasser skulle utarmas, vilket skulle kunna 

innebära ett mindre förstående, tolererande och respekterande samhälle.41 

En tredje tanke bakom reformen var att skolvalet skulle kunna innebära en kvalitetshöjning hos 

skolorna genom ökad konkurrens. Argumentet var att skolorna, både offentliga och privata, 

skulle vara tvungna att höja sin kvalitet för att kunna locka till sig elever. Även denna tanke var, 

och är, dock omtvistad. Konkurrensutsättning kan nämligen inte förstås som direkt 

sammanlänkad med ökad effektivitet. För att konkurrensutsättningen på skolfältet ska leda till 

                                                 
37 Ahlin (2003): 4-5 

38 Wondratschek, Edmark & Frölich (2013): 4; Skolverket (2003): 45 

39 Skolverket (2005): 82 

40 Wondratschek, Edmark & Frölich (2013): 4 

41 Skolverket (2003): 124 
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ökad effektivisering krävs det att familjer väljer den skola som hade bäst kvalitet, vilket inte är 

självklart att föräldrarna gör.42  

Den gemensamma skolan och synen på skolan som ett public good började därmed upplösas för 

att istället göra plats för ett skolsystem byggt på föräldrarnas och barnens prioriteringar och 

framtidsbedömningar. Skolans roll som ”kollektivt framåtsyftande funktion (skolan som 

spjutspets)” ersattes av en ny syn på skolan som ett verktyg att användas för att förverkliga det 

individuella livsprojektet.43 

Det svenska skolsystemet var inte det enda vid denna tidpunkt som förändrades mot ett allt mer 

decentraliserat, målstyrt, konkurrensutsatt skolsystem där föräldrarna gavs allt större spelrum. 

Förändring gick nämligen att känna igen i de flesta OECD-länder. Den svenska förändringen var 

dock mer radikal än vad den var i övriga länder i och med att vara ett av de mest centraliserade 

skolsystemen i världen till att bli ett av de mest decentraliserade.44 

Skolan som reformen öppnade upp för är där med en där de individuella skillnaderna 

uppmärksammas, vilket innebär att eleven och föräldrarna tvingas eller tillåts (beroende på vilket 

perspektiv som intas) att fatta beslut utifrån egna ambitioner, framtidsförväntningar och mål. 

Dessutom måste föräldrarna och eleverna självständigt kalkylera vilka val som är de mest 

rationella utifrån marknadens krav.45 Skolan ses inte längre som ett public good utan har istället 

blivit ett private good. Utbildning ska inte längre i första hand gynna framtida samhälleliga mål, 

utan ska istället erbjuda barnen möjligheter att utveckla sina personliga kapaciteter som barnet i 

vuxenlivet kan använda för personlig vinst. Skolan och utbildningen anses därmed inte längre i 

första hand vara relaterat till det kollektiva och offentliga utan har blivit en privat 

familjeangelägenhet.46 

Skolan idag 

Det dröjde tio år innan skolvalreformen började ta fart, vid millennieskiftet kunde vissa 

förändringar inom skolsektorn dock urskönjas. Läsåret 1990/1991 gick endast 1,3 procent av 

eleverna i en fristående skola och fristående alternativ existerade endast i ett fåtal kommuner. 

Läsåret 2000/2001 gick 8,4 procent av eleverna i en fristående skola. De fristående skolorna hade 

då också ökat i antal från 59 stycken till 248 och fanns nu i över hälften av kommunerna.47 

                                                 
42 Wondratschek, Edmark & Frölich (2013): 4 

43 Englund(1996b): 29 

44 Björklund et al. (2004): 10 

45 Lund (2002): 75 

46 Englund (1993): 3 

47 Ahlin (2003): 5 
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Läsåret 2011/2012 gick 13 procent av eleverna i grundskolan på en fristående skola.48 Det saknas 

siffror på hur många elever som gör att aktivt val mellan de offentliga alternativen.  

Det verkar som att det är först nu, lite över 20 år efter att reformen genomförds, som 

forskningen verkar kunna visa på vilka effekter skolvalsformen har lett till. För det första visar 

Östh, Andersson och Malmberg att resultatklyftorna mellan skolorna har ökat sedan införandet 

av skolvalet, vilket de anser att skolvalet är den mest troliga förklaringen till.49 Vidare konstaterar 

Jenny Kallstenius i slutdiskussionen av hennes studie om skolvalets effekter på segregationen att 

skolvalet leder till segregation, eftersom olika samhällsgrupper har varierade möjligheter att 

utnyttja skolvalet. Samtidigt påpekar hon att skolvalet kan vara ett sätt för enskilda elever att 

undvika segregationens negativa konsekvenser genom att söka sig bort från de socialt utsatta 

områdena.50 Detta stämmer överens med Malmberg, Andersson och Bergstens studie om hur 

grannskapets sociala och etniska komposition påverkar hur föräldrarna ser på skolvalet. Deras 

studie visar nämligen på att föräldrar väljer som andra i grannskapet snarare än utifrån skolornas 

kvalité. Det verkar som att skolvalet först och främst baseras på en rädsla för att blandas med 

andra sociala och etniska grupper, vilket i så fall skulle innebära att skolvalet ökar segregationen i 

samhället.51 

Detta avsnitt har visat på de massiva förändringarna som skolsektorn ställts inför sedan slutat av 

1980-talet. Den största förändringen är troligen införandet av det skolvalet. Även om forskningen 

till en början hade svårt att visa på vilka effekter skolvalet hade på samhället visar nyare forskning 

på att skolvalet har lett till ökad segregation samt större resultatklyftor mellan de olika skolorna. 

Frågan är om dessa förändringar har haft någon betydelse för hur föräldrarna resonerar kring 

skolvalet. 

Pierre Bourdieu, en relationell ingång till det svenska 

skolfältet 

Det tycks finnas mycket lite forskning om hur människor resonerar kring skolan som ett 

instrument för att uppnå framtida mål och ambitioner för deras barn. Istället verkar det finnas en 

hel del orsaks-och-sambandforskning om hur skolan skulle kunna användas för att uppnå olika 

mål. Denna forskning kan delas upp i två huvudsakliga kategorier. Dessa är forskning om hur 

skolan kan användas i medborgarskapande syften52 och forskning utifrån Bourdieus 

kapitalbegrepp (det vill säga socialt och kulturellt kapital samt reproduktionsstrategier).53 Den här 

                                                 
48 Malmberg, Andersson & Bergsten (2013): 5 

49 Östh, Andersson & Bergsten (2013): 422 

50 Kallstenius (2010): 220 

51 Malmberg, Andersson & Bergsten (2013): 22 

52 Arnot (2006); Dahlstedt (2009); Grannäs (2011) 

53 Reay (2004); Sotiris (2013), Waters (2006) 
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studien kommer tillhöra kategorin med forskning om skolans roll i samhället utifrån Bourdieus 

kapitalbegrepp.  

Pierre Bourdieu föddes 1930 i Frankrike och är känd som en av de mest framträdenade 

utbildningssociologerna under sista hälften av 1900-talet. Han är dessutom forskningsledare vid 

École des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris och professor vid Collège de France.54 Från 

1964 och framåt riktade han in sin forskning på kapitalsorterna information och utbildning samt 

hur skolfältet kan användas av samhällsgrupper för att säkerställa sin ställning i samhället. Det 

sista studerade han delvis genom att undersöka hur samhällsgrupper försökte särskilja sig från 

andra samhällsgrupper genom sina skolval och preferenser och på så sätt säkerställa sina sociala 

positioner.55 

De Bourdieu-inspirerade studierna om skolvalet tycks ha gemensamt att forskarna på förhand har 

bestämt vad innebörden hos Bourdieus begrepp är. Det tycks därmed saknas forskning om vilka 

idéer föräldrar och elever applicerar i begreppen. Enligt Broady menar Bourdieu dock att vi 

genom användandet av vetenskapliga begrepp tar vårt eget vetenskapliga perspektiv som 

utgångspunkt utan att ifrågasätta det vetenskapliga tänkandets utgångspunkt.56 Broady uttrycker 

det som att Bourdieu ansåg att ”perceptionens och tänkandets former är inte en gång för alla 

givna och eviga, de är sociala skapelser vilkas genes och förändring det ankommer sociologin att 

utforska”.57 Vi behöver därför pendla mellan teorins begrepp och empirin för att på så sätt kunna 

öka vår förståelse om vårt samhälle. Han menar att användandet av substantiella teorier, det vill 

säga teorier som försöker säga något om studieobjektet, endast leder till en fiktiv kunskap om 

vårt samhälle. För att nå en djupare förståelse måste samhällets fenomen och faktorer placeras i 

relation till varandra och studeras som relationer i ett tillfälligt tillstånd i en pågående process.58 

Vidare skriver han om riskerna med att applicera en substantiell teori på ett studieobjekt. Han 

menar att en substantiell teori ofta skapats i strid med den praktiska logiken och även bortser från 

de praktiska kraven, vilket därmed innebär att forskning som använder sig av sådana teorier 

därmed riskerar att bortse från studieobjektens praktiska intressen och insatser. Om forskaren 

bortser från studieobjektets praktiska intressen och insatser riskerar han att förstöra studieobjekt 

eller skapa rena artefakter istället för att skapa en ökad förståelse om studieobjekt.59 Det handlar 

helt enkelt om att sammanfoga det som en gång sönderdelats.60 

Syftet med min studie är att öka förståelsen för vilka kapitalarter som föräldrarna verkar tycka är 

eftersträvansvärda utifrån en analys av intervjuer gjorda med dem. På så sätt undviker jag riskerna 

                                                 
54 Broady (1998): 3 

55 Skawonius (2005): 23 

56 Broady (1990): 422 

57 Ibid: 424 

58 Boudrdieu & Passeron (1990): 87 

59 Bourdieu (1995): 184-186 

60 Ibid (1993): 251 
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med att applicera en substantiell teori på mitt studieobjekt. Istället kommer jag att pendla mellan 

teori och empiri. Jag bidrar därmed till kunskapen om skolval genom att ge kapitalarterna 

betydelse utifrån föräldrarnas resonemang kring skolvalet, till skillnad från tidigare studier där 

fokus legat på att studera hur skolan kan användas för att skaffa sig en förutbestämd form av 

kapital. Studien kommer på så sätt tillföra kunskap till forskningskategorin om hur skolan kan 

användas som ett verktyg för reproduktionsstrategier och kapitalackumulering genom att öka vår 

förståelse om vilken mening föräldrar tycks tillskriva Bourdieus begrepp genom en analys av 

intervjuer med dem. Bourdieus kapitalbegrepp ökar även vår förståelse för den logik som 

föräldrarnas skolval grundas på. Han menar nämligen att varje individ styrs av sin egen logik som 

baseras på de värden, tillgångar och erfarenheter personen har med sig i bagaget. Använder vi oss 

av mer övergripande orsaks-och-sambandsteorier eller teorier om diskurser och strukturer blir 

dessa individuella logiker lätt förbisedda och individernas beteenden beskrivs som ologiska trots 

att de inte alls behöver vara det om individens val studeras utifrån dennes perspektiv. Vidare 

möjliggör Bourdieus kapitalbegrepp för en diskussion om de olika faktorer och fenomen som 

upplevs varit betydelsefulla i föräldrarnas beslutsprocess ges mening utifrån de relationer som 

sammanlänkar dem.  

Kapital 

Denna uppsats syftar till att öka vår förståelse kring föräldrars resonemang kring grundskolevalet 

i en medelstor stad i Sverige genom att bland annat ge Bourdieus kapitalbegrepp mening utifrån 

föräldrarnas resonemang och på så sätt öka förståelsen för logiken i föräldrarnas resonemang om 

skolvalet. Bourdieus begrepp har dock ofta anklagats för att vara svårfångade och svårbegripliga. 

Hans begrepp är nämligen inte av den sorten som ”sätter etiketter på observerbara fenomen” 

utan ska snarare ses som ”redskap för bearbetning av det omedelbart observerbara”.61 Bourdieus 

begrepp får därför sin betydelse först när de väcks till liv i empiriska forskningssammanhang.62 

Som en konsekvens av att begreppen inte får sin betydelse förrän de appliceras på empirin är det 

problematiskt att presentera tydliga definitioner av dem. Följande ska kapitalbegreppens betydelse 

ändå försöka förtydligas. Definitionerna bör dock ses som högst provisoriska. 

Begreppet kapital kan sägas vara synonymt med orden värden, tillgångar eller resurser och kan ta 

formen av ekonomiska tillgångar eller symboliska. Bourdieu har främst intresserat sig för det 

symboliska kapitalet, vilket har blivit ett av de mest grundläggande begreppen i hans sociologi.63 

Symboliskt kapital är ett mycket allmänt begrepp men kan beskrivas som de ting som erkänns 

värdefulla på ett eller annat vis, till exempel en specifik språkbehärskning som en viss skola 

värdesätter.64 Erkännandet är viktigt eftersom det symboliska kapitalet endast får värde om andra 
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människor tillskriver det värde, vilket även gäller de övriga kapitalarterna. Det måste därför finnas 

en marknad för tillgångarna för att de ska kunna användas som kapital. Här är det viktiga att 

poängtera skillnaden mellan symboliskt kapital och teknisk kompetens. Att kunna spela ett 

instrument (en teknisk kompetens) är inte det samma som att inneha symboliskt kapital. För att 

det ska kunna användas som kapital måste det finnas någon som värdesätter denna kompetens, 

det måste finnas en marknad.65 

Det kulturella kapitalet kan ses som en underkategori till det symboliska kapitalet. Det kulturella 

kapitalet berör frågor om dominansförhållanden och gäller ofta för hela samhället till skillnad från 

det symboliska kapitalet som kan finnas överallt, även bland mindre grupper som till exempel en 

umgängeskrets.66 Allt kulturellt kapital är på så vis en typ av symboliskt kapital, men allt 

symboliskt kapital kan inte ses som kulturellt kapital. För att en tillgång ska kunna beskrivas som 

kulturellt kapital krävs det att många eller alla grupper i samhället (allra viktigast den dominerande 

samhällsklassen) uppfattar tillgången som värdefull.67 

En snävare definition av kulturellt kapital är att det är de slags tillgångar som står i kontrast till de 

ekonomiska tillgångarna.68 Denna motsättning utgör den horisontella axeln i det så kallade sociala 

rummet som Bourdieu bygger sitt klassbegrepp på.69 Här kan det vara intressant att snabbt 

presentera det som Bourdieu kallar för familjernas logik. Han menar att familjer styrs av kärlekens 

logik, men denna logik hotas av marknadsekonomin. För att motarbeta hotet från 

marknadsekonomin tenderar familjer att uttrycka ett motståndstagande från det ekonomiska 

fältet.70 Jag tror att denna logik kan ha betydelse för familjernas resonemang kring 

grundskolevalet. 

Bourdieus begrepp ”det sociala rummet” ger en alternativ definition på klassbegreppet. 

Traditionellt sett ses begreppet samhällsklass som ett tvådimensionellt fenomen där människor 

med tidens gång antingen kan klättra upp eller trilla ner, men med Bourdieus tankeverktyg 

adderas ytterligare en dimension till diskussionen, den horisontella.71 Genom detta tankesätt kan 

det förstås hur sociala klasser med liknande kapitalvolym ändå kan befinna sig långt ifrån 

varandra i det sociala rummet samt de strategier de använder för att förflytta sig i detta rum.72 Det 

tredimensionella klassperspektivet kan också bidra med en bredare förståelse till de olika 

ställningstaganden människor gör trots att de (enligt den traditionella betydelsen) tillhör samma 

samhällsklass. Det tredimensionella perspektivet ökar också vår förståelse om olika 
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samhällsgruppers relation till varandra. Bourdieu menar bland annat att om avståndet är stort 

mellan två samhällsgrupper är chanserna att de skulle korsa varandras vägar mycket små. Skulle 

människor från två olika samhällsgrupper med ett stort avstånd mellan sig ändå mötas skulle de 

troligen inte trivas bra ihop, eftersom de skulle ha svårt att förstå varandra på grund av deras 

olika positioner i det sociala rummet.73 Jag tror att det tredimensionella perspektivet på det sociala 

rummet kan vara mycket intressant för min studie, eftersom det kan öka vår förståelse om hur 

familjers skolval grundar sig inte bara på en idé om att klättra uppåt på den sociala stegen, utan 

också för att ta avstånd eller flytta sig närmare människor på det vertikala planet. I Sverige talas 

det nämligen väldigt sällan om samhällsklasser och de flesta anser sig tillhöra medelklassen, och 

det kan därför tänkas att det vertikala förflyttningen är av större betydelse i Sverige än vad det är i 

många andra länder, som till exempel Frankrike. 

En annan kapitalart är det sociala kapitalet. Det sociala kapitalet är till skillnad från det kulturella 

kapitalet inte en underkategori till det symboliska kapitalet. Det sociala kapitalet låter sig nämligen 

inte lagras i materiella tillgångar. Socialt kapital handlar om förbindelser och nätverk, till exempel 

släktrelationer. Via sitt nätverk får individen tillgång till gruppens gemensamma kapitalinnehav. 

Men det sociala kapitalet är mer än så, det kan liknas med en borgen som ger varje gruppmedlem 

trovärdighet bara genom att kunna säga att hen tillhör gruppen.74 Bourdieu kallar därför det 

sociala kapitalet för anseendets och respektabilitetens kapital. Var och en av individerna i ett 

nätverk har sin egna sociala position och kapitalinnehav, men genom deras relationer till varandra 

kan alla dra fördel av de tillgångar som de gemensamt har tillgång till i nätverket. Det sociala 

kapitalet handlar dock inte bara om mänskliga nätverk, utan kan också inkludera institutioner av 

olika slag, till exempel så kan ett universitet rekrytera en elev från en högstatus familj bara för att 

senare kunna säga att den personen studerade där och på så sätt vinna socialt kapital. Ett annat 

exempel är en student som väljer att gå på en högstatus skola bara för att senare kunna säga att 

hon gick på den skolan och då, på samma sätt som universitet som rekryterade en elev med ett 

välkänt efternamn, vinna socialt kapital.75 

Något som de olika kapitalarterna har gemensamt är att de får sitt värde i relation till andra 

kapitalarter och därför inte kan ses som statiska tillgångar. Kapitalarterna är ständigt föremål för 

strider om hur de olika kapitalarterna ska värdesättas. I striderna försöker de sociala grupperna 

utveckla strategier för att bevara eller öka värdet av sina tillgångar och på så sätt behålla eller 

förstärka sin sociala position. Dessa strategier kallar Bourdieu för reproduktionsstrategier. En 

reproduktionsstrategi kan vara en medveten eller omedveten strategi för att bevara eller förbättra 

sin sociala position genom att bevara eller öka värdet på ens tillgångar.76 En vanlig strategi är att 

konvertera en kapitalart till en annan, till exempel genom att småföretagaren ser till att sin dotter 
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bli lärare (en konvertering av ekonomiskt kapital till utbildningskapital).77 Bourdieu ansåg bland 

annat att de kulturella kapitalarterna användes av de dominerande klasserna för att säkerställa 

deras position i samhället. Det kulturella kapitalet har en mer fast form, ett mer stabilt värde, än 

det sociala kapitalet och därför har de dominerande grupperna i samhället ofta konverterat sitt 

symboliska kapital till kulturellt kapital. Genom att dominera de kulturella kapitalarterna kan de 

dominerande grupperna dessutom i stort sätt monopolisera tillgången till dessa typer av kapital 

och därmed säkerställa deras position i samhället och bör ses som en reproduktionsstrategi.78 

Bourdieu ansåg även att skolsystemet ofta användes som en reproduktionsstrategi av överklassen 

i Frankrike. I boken Reproduction in Education, Society and Culture diskuterar Pierre Bourdieu och 

Jean Claude Passeron hur skolsektorn används av överklassen för att stabilisera samhällskulturer 

(och på så sätt även överklassens positionering i samhället) genom att premiera en viss kultur, 

kanske främst ett visst sätt att tala.79 

Kapitalarterna ska därför ses som ett föränderligt system som är byggt på dynamiska relationer 

mellan olika kapitalarter. Därmed är även relationerna mellan de samhällsgrupper som besitter 

dessa olika kapitalarter dynamiska. De olika kapitalarterna finns på olika nivåer i samhället, både 

på individnivå, gruppnivå och mera övergripande nivåer. Kapitalet finns även i de olika 

tillstånden förkroppsligat, objektivt och institutionellt. Bourdieu kallar kapitalet i dess 

förkroppsligade form för habitus. En grupps eller agents habitus kan ses som gruppens eller 

agentens logik utgör ett klassificeringsschema för vad som är bra och dåligt, vulgärt och 

eftersträvansvärt.80 En grupps eller agents habitus kan därför beskrivas som det ”system av 

dispositioner som tillåter människan att handla, tänka och orientera sig i omvärlden”.81 

Bourdieus begrepp har dock kritiserats på ett antal punkter. De två huvudsakliga invändningarna 

berör vad som påstås vara hans allt för öppna definitioner av sina begrepp och att han anses vara 

deterministisk. Det faktum att hans definitioner är mycket öppna kan göra dem svåra att begripa 

och kritisera. Å andra sidan kan det hävdas, som många har gjort, att begreppen måste tillåtas 

vara öppna för att kunna fånga in samhällets komplexitet.82  

Angående kritiken om Bourdieu och determinism så kan mycket väl Bourdieu ses som 

deterministisk, eftersom han är intresserad av hur strukturer och gruppers habitus begränsar 

deras rum av möjligheter. Möjligen skulle han inte ens hävda något annat själv.83 Oavsett om 

Bourdieu har en deterministisk ådra eller ej, så måste det poängteras att det habitus en människa 

föds med inte är avgörande för hens framtid. Små och stora saker kan ske som förändrar hens 
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livsbana.84 Varje människa är dessutom medveten om sitt habitus och kan på så sätt utveckla 

strategier för att ta sig till nya livsbanor.85 

Bourdieus kapitalbegrepp grundar sig med andra ord på en tanke om att det utöver det 

ekonomiska kapitalet finns symboliskt, kulturellt och socialt kapital. Det kulturella kapitalet 

handlar om ting som står i motsatts till de ekonomiska tillgångarna men ändå erkänns värde. 

Socialt kapital är något som en individ får tillgång till genom sitt nätverk. Det handlar dels om de 

kulturella och ekonomiska tillgångarna individen kan få tillgång till genom sitt umgänge, men 

även de fördelar hen kan få genom att kunna berätta att hen är medlem i ett visst nätverk eller 

känner en viss person. Bourdieus begrepp kännetecknas dock av att de är mycket diffusa, vilket 

även gäller för kapitalbegreppen. Presentationerna av de olika kapitalarterna ska därför ses som 

mycket tillfälliga. 

Pierre Bourdieu i Sverige 

Bourdieu har använts flitigt av forskare som studerat utbildning och skolfältet, så även i Sverige. I 

Välja eller hamna. Det praktiska sinnet, familjerna val och elevernas spridning på grundskolor skriver 

Charlotte Skawonius om hur familjernas skolval är relaterat till det sociala sammanhang de lever i. 

Några andra exempel på svenska studier som använt sig av Bourdieus begreppsapparat för att 

studera det svenska skolfältet är Jenny Kallstenius studie De mångkulturella innerstadsskolorna. Om 

skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm, Bunars studie Skolan mitt i förorten – fyra studier 

om segregation, integration och multikulturalism och Trumbergs studie Den delade skolan. 

Segregationseffekter i det svenska skolsystemet. 

Bourdieu har därmed använts flitigt i studier om det svenska skolfältet och kanske främst i studier 

om det svenska skolvalet. Donald Broady påpekar dock att det finns risker med att använda 

Bourdieus begrepp för att öka förståelsen om svenska fenomen. Han menar att det inte duger 

med en ”direktimport” av begreppen och tillvägagångssätten. Problemet är inte, som många 

hävdar, att hans begrepp och tillvägagångssätt ät alltför ”franska”. Bourdieus begrepp utvecklades 

trots allt i traditionella bondesamhällen i andra länder som skiljer sig än mer från Frankrike än 

vad Sverige gör. Det finns dock skillnader mellan Sverige och Frankrike som bör 

uppmärksammas i Bourdieu-inspirerade studier om det svenska skolfältet.  

En skillnad mellan Sverige och Frankrike är att det kulturella kapitalet förmedlas och legitimeras 

av utbildningssystemet till mycket hög grad i Frankrike, vilket skapar den starka motsättningen 

mellan det kulturella och det ekonomiska kapitalet. I Sverige är det tveksamt om det kulturella 

kapitalet är lika starkt kopplat till utbildningssystemet som i Frankrike. Troligen finns det inte en 
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dominerande, auktoriserad, legitim kultur i Sverige, åtminstone inte till lika hög grad som i 

Frankrike, vilket innebär att begreppet kulturellt kapital bör modifieras i svenska studier.86 

I Sverige finns det även att antal vägar uppåt på den sociala stegen som saknar motsvarighet i det 

franska samhället. Sverige präglas till exempel av en stark fackförenings- och folkrörelsekultur 

som har öppnat upp möjlighetshorisonterna för många. Genom studentfackligt arbete har många 

ungdomar till exempel fått tillgång till ”organisationskapital”, skapat sig en länk till det politiska, 

administrativa och fackliga maktfälten och skaffat sig ”ett namn”. Vidare har folkhögskolorna 

skapat möjligheter för många att klättra uppåt i det sociala livet genom att ”utbildningsvägarnas 

och yrkesområdenas topografi har börjat framträda och ett personligt bildningsprojekt tagit 

from”.87 

Förenklat uttryckt kan det franska utbildningsystemet sägas styras av överklassen och det svenska 

av medelklassen. Broady menar att medan den franska överklassen använder de offentliga 

utbildningssystemet till att stärka sin ställning så misstror den svenska överklassen den offentliga 

utbildningen. Han hävdar att den svenska överklassens benägenhet att komplettera sina barns 

utbildning med fritidsaktiviteter och, vid lite senare ålder, låt de studera på nordamerikanska eller 

europeiska utbildningsinstitutioner är tecken på den svenska överklassens misstro till det svenska 

utbildningssystemet. Den svenska medelklassen har dock en mycket stark tilltro till det offentliga 

utbildningssystemet. Avsaknaden av ett strikt hierarkiskt utbildningssystem i franska stil innebär 

att forskaren i en Bourdieu-inspirerad studie av det svenska samhället måste uppmärksamma 

andra bildningsgångar dit eliterna dras och formas.88 

Broady avslutar dock sitt avsnitt med att säga att skillnaderna mellan det svenska och det franska 

samhället inte behöver vara ett problem för Bourdieu-inspirerade studier i Sverige, utan 

skillnaderna belyser istället behovet av Bourdieus differentierade kapitalbegrepp och 

tredimensionella klassbegrepp. Bourdieus begrepps koppling till det franska systemet och dess 

skillnader med det svenska systemet behöver inte heller vara ett problem för denna uppsats, 

eftersom uppsatsen syftar till att studera vilka faktorer som föräldrarna upplever har varit av 

betydelse i skolvalsprocessen för att sedan koppla dessa faktorer till Bourdieus kapitalbegrepp. 

Jag försöker på så sätt ge mening till Bourdieus begrepp utifrån föräldrarnas berättelser, vilket 

innebär att begreppens ursprungliga koppling till Frankrike inte är ett problem för denna studie. 

Det betyder däremot inte att det inte är viktigt att ha en förståelse för skillnaderna i det svenska 

och det franska samhället.89 
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Metod 

Hittills har jag förespråkat ett förhållningssätt där de teoretiska begreppen ges betydelse utifrån 

empirin. Jag anser, likt Pierre Bourdieu, att det finns en risk med att applicera substantiella teorier 

på ett studieobjekt, eftersom forskaren då riskerar att bortse från studieobjektets praktiska 

intressen och insatser och därmed skapar en ren artefakt av ett verkligt fenomen snarare än en 

ökad förståelse för det studerade fenomenet. För att förstå verkligheten kan vi därför inte 

använda oss av induktion. Ett deduktivt förhållningssätt är inte heller lämpligt, eftersom vi 

behöver teori för att kunna veta vad vi ska leta efter. Istället behövs en metod där forskaren 

pendlar mellan teori och verklighet för att på så sätt skapa en helhetsbild av fenomenet i fråga 

och sammanfoga det som, enligt Bourdieu, tidigare har sönderdelats av vetenskapen.90 De 

biografiska metoderna är förenliga med detta perspektiv i och med att de sätter stort värde på de 

individuella berättelserna samtidigt som de möjliggör en analys av dessa utifrån ett teoretiskt 

perspektiv. 

Jag har därför bestämt mig för att använda mig av biografiska metoder för att samla in och tolka 

uppsatsens material. Dessa metoder har sin utgångspunkt i att försöka möjliggöra en förståelse 

för länken mellan agentskap och de övergripande samhälleliga strukturerna och processerna.91 

Metoderna kopplar på så sätt ihop teori med empiri och mikronivån med makronivån. 

Chamberlayne och Spanò ska ha sagt att vi utifrån en studie av mikronivån kan berika vår 

kunskap om strukturerna och processerna på makronivån genom att skapa ett mer differentierat 

tänkande kring makroperspektivet. Hittills har de biografiska metoderna skrivits om i plural, 

eftersom det inte finns en biografisk metod utan flera olika varianter. Denna studie kommer dock 

att bygga på material insamlat enligt den biografiskt narrativa tolkningsmetoden (BNIM-

intervjun, biographic narrative interpretive method) och som tolkas utifrån den tematiska 

fältanalysen. 

BNIM-intervjuer 

Som jag nyss nämnde kommer jag i denna studie försöka koppla samman teori och empiri för att 

på så sätt öka förståelsen för vilka faktorer som föräldrarna upplever har varit av betydelse vid 

grundskolevalet. Dessa faktorer kommer sedan genom analys relateras till Bourdieus 

kapitalbegrepp. För att kunna nå en ökad förståelse om detta fenomen är jag intresserad av 

föräldrarnas berättelser om skolvalet. Jag vill studera deras berättelser om vägen som har lett dem 

fram till det beslut de fattat, om de event som de anser har varit viktiga på deras bana fram till 

beslutet samt deras syn på framtiden. Jag har därför bestämt mig för att använda mig av narrativa 

intervjuer, mer specifikt BNIM-intervjuer. 
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En av anledningarna till att jag bestämt mig för att använda mig av BNIM-intervjuer, snarare än 

till exempel semistrukturerade intervjuer, är för att BNIM minskar risken med att den intervjuade 

inte får möjlighet att berätta allt som hen anser är viktigt, relevant och intressant om det 

studerade fenomenet på grund av att intervjuaren styr intervjun efter egna intressen, kunskap och 

erfarenheter. Forskaren riskerar nämligen att genom användandet av semistrukturerade intervjuer 

endast få tillgång till en begränsad bild av hur intervjuobjektet upplever det studerade fenomenet. 

Genom att använda mig av BNIM-intervjuer minimeras dessa risker.92  

En annan anledning till att jag valt att använda mig av BNIM-intervjuer är att den reducerar 

problematiken som det retrospektiva perspektivet medför, eftersom metoden länkar samman 

dåtid och nutid. Det som är av intresse är hur den intervjuade skapar mening kring det studerade 

fenomenet vid tidpunkten för intervjun.93 Den berättelsen som produceras under intervjun bör 

ses som en gemensam produkt där både den intervjuade och intervjuaren är delskapare. 

Forskaren behöver därför vara medveten om att den berättade berättelsen bara är en av en 

mängd olika varianter av samma händelse.94  

Ett tredje argument för användandet BNIM-intervjuer, som ofta benämns som dess största 

styrka, är att människors föreställningar, syften, känslor och kunskap för det mesta är svåra att 

komma åt. Ju mindre kontroversiella dessa föreställningar, syften, känslor och kunskaper är, desto 

mindre kommer den intervjuade vara medveten om dessa och därför troligen inte prata om dem. 

I BNIM-intervjuer är det dock mer troligt att dessa faktorer kommer upp till ytan, eftersom 

intervjupersonerna genom deras berättelser förmedlar omedvetna föreställningar och normer.95 

Detta är av betydelse för denna uppsats, eftersom de reproduktionsstrategier som agenter 

använder sig av ofta är omedvetna. Skulle jag använda mig av semistrukturerade intervjuer finns 

det med andra ord en risk för att dessa reproduktionsstrategier inte skulle komma upp till ytan 

och jag skulle därmed gå miste om en intressant dimension av skolvalet. 

BNIM-intervjuer har, precis som andra narrativa intervjumetoder, bemötts med kritiken att den 

självpresentation som intervjuobjektet presenterar är en självbevarande sådan. Förespråkare för 

metoden bemöter dock kritiken med att självrepresentationen inte behöver ses som ett problem. 

Istället kan en intervjupersons försök att undvika att berätta något ge lika många ledtrådar om 

dennes verklighet som det som samma person faktiskt berättar.96  

För att summera valde jag att använda mig av BNIM-intervjuer eftersom metoden minimerar 

riskerna med att endast få ta del av en begränsad berättelse om föräldrarnas skolval som beskurits 

av mina egna intressen och förförståelse. Vidare reducerar metoden problematiken med det 
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retrospektiva perspektivet som intervjuerna kommer ha. Slutligen, och kanske viktigast, ökar 

BNIM-intervjuer chanserna för att omedvetna föreställningar och normer kommer upp till ytan. 

Detta är viktigt i en studie om kapital och reproduktionsstrategier, eftersom 

reproduktionsstrategierna ofta är omedvetna. 

Intervjuprocessen 

Genomförandet av den här studiens intervjuer har inspirerats av BNIM-intervjun. Jag har dock 

inte följt det föreslagna tillvägagångssättet blint utan anpassat det till de möjligheter och 

begränsningar som min studie står inför. Forskning är, som Tom Wengraf skriver,”a practice of 

inventing a practice as it is a question of understanding the point of rules”.97 Vanligtvis innebär 

BNIM-intervjun att intervjuaren använder sig av tre delsessioner; den första där intervjuaren 

frågar om en fullständig berättelse, den andra används för att fråga om fler berättelser om de 

teman som dök upp i den första delsessionen och slutligen används den tredje delsessionen av 

forskaren för att fråga om mer information om sådant som inte kom upp i de två första.98 I denna 

studie har jag valt att inte genomföra den sista delsessionen. Valet grundar sig i att jag anser att 

ämnet som jag ber de intervjuade berätta om är mycket snävare än det vanligtvis är vid BNIM-

intervjuer (de handlar oftast om hela livsberättelser, vilket inte är fallet i den här studien) och 

därför antar jag att jag kommer kunna få fram den information jag behöver genom de två första 

delsessionerna. Skulle jag vid en senare tidpunkt behöva mer information från de intervjuade har 

jag dock alltid möjligheten att återkomma till dem med ytterligare frågor. 

I den första delsessionen ska intervjuaren inleda intervjun med en fråga som öppnar upp för en 

fullständig berättelse om det studerade ämnet, en så kallad SQUIN (Single Question Aimed at 

Inducing Narrative). Berättelser handlar alltid om en händelse och bör därför vara formulerad på 

ett sätt som leder in den intervjuade på en berättelse om ett event som denna har varit med om. 

Dessa frågor börjar ofta med ”hur” och så gör även den fråga som jag har ställt till föräldrarna. 

Intervjuaren bör också vara tydlig med att hen inte kommer att avbryta den intervjuade under 

dennes berättande.99 Jag har därför valt att formulera min fråga på följande vis: 

Jag skulle vilja att du berättar om hur du har resonerat kring ditt barns grundskoleval. Allt det 

som har varit viktigt för dig på vägen fram till beslutet. Jag är även nyfiken på att höra hur du 

har tänkt att den skola du har valt för ditt barn kan hjälpa barnet i framtiden. Du kanske kan 

börja berätta vid det tillfälle då det blev aktuellt för dig att börja fundera på ditt barns 

grundskoleval? Jag kommer sitta här och lyssna, jag kommer inte avbryta dig. Ta den tid du 

behöver 

I delsession två, som har genomförts vid samma tillfälle som intervjusession ett, byggs det vidare 

på den berättelse som presenterades i den första delsessionen. Under denna intervju frågar 
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intervjuaren om mer berättelser angående de teman som kom upp under den första sessionen. 

Dessa teman måste strikt följa den ordning som de presenterades i under den första sessionen, 

för att inte riskera att förstöra intervjupersonens gestaltning.100  

Efter intervjuerna har jag varit noga med att skriva ner mina egna tankar och reflektioner från 

intervjun, delvis för att kunna förbättra utförandet till nästa gång, men även för att komma igång 

med tankeprocessen och för att inte glömma bort sådana saker som inte kommer med på 

inspelningen, till exempel kroppsspråk. Intervjuerna har sedan transkriberat ordagrant. De 

transkriberade intervjuerna har sedan varit underlaget för den tematiska fältanalysen. 

Tematisk fältanalys 

Som en följd av att jag valt att använda mig av BNIM-intervjuer kändes det naturligt att använda 

mig av BNIM även vid bearbetningen av det insamlade materialet. BNIM är självklart inte den 

enda möjliga analysmetoden att använda sig av vid analys av material från narrativa intervjuer. Ett 

alternativ kunde till exempel ha varit grundad teori (GT). GT och BNIM har många likheter med 

varandra, men en betydande skillnad är att medan GT syftar till att generalisera fokuserar BNIM 

på individen och syftar till en förståelse om hur dennes dåtida och nutida handlingar ges betydelse 

utifrån dennes nutida perspektiv och framtidsförväntningar.101 

BNIM-analysen består dock av många olika steg och alla har inte varit relevanta för denna studie. 

Flertalet av analysdelarna i BNIM-analysen handlar om att finna de principer som styr individens 

levda liv. Jag är dock inte intresserad av föräldrarnas levda liv, utan är istället intresserad av hur 

föräldrarna skapar mening kring skolvalet i deras berättelse som de presenterar under 

intervjutillfället. Av den anledningen har jag valt att endast använda mig av den tematiska 

fältanalysen i min studie, eftersom den tematiska fältanalysen skapar en förståelse kring de 

tematiska fält som kommer upp i berättelserna snarare än kunskap om personens levda liv. 

BNIM-analyser fokuserar ofta på individen, så även i den tematiska fältanalysen. Jag har dock valt 

att flytta blicken från individen till det tematiska fältet, eftersom jag snarare är intresserad av 

relationerna mellan tingen och fenomenen som är inkluderade på fältet än den individuella 

berättelsen om samma fält. De tematiska fälten som kommer presenteras i analyskapitlet bör ses 

som kollektiva tematiska fält som resulterat från analysen av föräldrarnas individuella berättelser. 

Föräldrarnas individuella berättelser är därför av stor betydelse för min förståelse av de tematiska 

fält som analysen resulterat i, eftersom det är genom enskilda analyser av varje berättelse som jag 

kunnat finna de skiftande nyanserna i de tematiska fält som gjort sig synliga. 

Den kunskap som produceras genom fältanalysen är en gestaltkunskap, det vill säga en kunskap 

om de strukturerande principerna på de tematiska fälten. För att uppnå denna kunskap krävs ett 
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konstant pendlande mellan det partikulära och helheten.102 Denna gestaltkunskap anser jag är 

förenlig med Bourdieus relationella perspektiv, eftersom den skapar en förståelse om relationerna 

mellan de olika tingen och fenomenen som gör sig synliga på det tematiska fältet. Bourdieu 

argumenterar nämligen för att vi inte kan fokusera på endast en faktors relation till ämnet utan 

måste istället studera ämnet som ett komplett system av relationer för att kunna förstå det 

studerade fenomenet. Dessa relationer menar han kan få olika betydelse beroende på hur 

systemet är strukturerat.103 Jag anser att jag kan nå en förståelse om systemets struktur genom att 

finna fältets gestalt. De tematiska fältens gestalt bör nämligen tolkas som den strukturerande 

princip som präglar relationerna mellan de olika tingen och fenomenen på fältet. För att 

tydliggöra är det de kollektiva tematiska fältens gestalt jag är intresserad av i min studie, inte den 

individuella berättelsens gestalt. 

Begreppet tematiskt fält grundades av Guruwitsch 1964. Begreppet används inom BNIM för att 

studera hur ämnena i berättelsen som presenteras får sin specifika och ofta föränderliga betydelse. 

Det är nämligen genom det tematiska fältet som ett tema eller ämne befinner sig på som det får 

sin betydelse. 104 En faktors eller fenomens identitet är något konstant och oberoende av det 

tematiska fält det befinner sig på, men temats eller ämnets mening är beroende av det tematiska 

fältet och är därför något föränderligt. Virgina Woolf är till exempel alltid Virginia Woolf 

oberoende av vilket tematiskt fält hon presenters inom, men när det pratas om henne på ett 

tematiskt fält kan hon få betydelsen av en författare och på ett annat kan hon ges betydelsen 

feminist.  

Ett tematiskt fält består av alla de ting och fenomen som ett ämne refererar till. Varje ting som 

finns på det tematiska fältet kan uppmärksammas när som helst, men precis som att vi, vid ett 

specifikt ögonblick, endast kan fokusera på en sak och att allt annat runt omkring vid samma 

ögonblick blir relativt diffust, blir många av de ting som befinner sig på fältet ouppmärksammade 

när vi fokuserar på ett specifikt ting. Uppgiften vid en tematisk fältanalys är därför att studera hur 

de olika tingen på ett specifikt tematiskt fält är sammankopplade med de andra faktorerna på 

fältet samt hur det studerade temat får sin specifika mening på fältet.105 På så sätt blir de fältets 

relationer som hamnar i fokus snarare än de enskilda faktorernas betydelse 

Jag anser att den tematiska fältanalysen är lämplig för att studera hur föräldrarna resonerar kring 

skolvalet, inte bara på grund av gestaltkunskapen som skapas utan också eftersom den länkar 

samman de olika faktorerna på fältet så att relationerna dem emellan blir synliga. Bourdieu 

argumenterar nämligen för att för att kunna förstå, till exempel grundskolevalet, kan vi inte bara 

titta på skillnaderna mellan till exempel höginkomsttagares val och låginkomsttagares val, 

                                                 
102 Wengraf (2001): 315 

103 Bourdieu & Passeron (1990): 87 

104 Wengraf (2001): 274-275 

105 Ibid: 274-275 



 25 

eftersom det är systemet som alla faktorer på skolfältet tillsammans skapar som formar skolvalet. 

Att studera hur endast en faktor upplevs påverka valet ger oss ingen ökad förståelse om skolvalet, 

eftersom det är relationerna mellan alla skolfältets faktorer som skapar det system som beslutet 

fattas inom.106 De gemensamma tematiska fält som skapas utifrån analysen av föräldrarnas 

berättelser kommer synliggöra faktorernas relationer till varandra på de tematiskt fälten och på så 

sätt skapa den relationella förståelse som Bourdieu argumenterar för. 

Analysprocessen 

Ett första steg i processen för att få fram de gemensamma tematiska fältet ur föräldrarnas 

individuella berättelser är att producera en så kallad TSS (Text Structure Sequentialization) för 

varje enskild intervju. En TSS kan förklaras som en beskrivning av berättelsens olika sekvenser. 

Dessa har gjorts utifrån de ordagranna transkriberingarna av intervjuerna och har struktureras 

efter de förändringar i ämne, talare och berättarstil som skett kronologiskt i de intervjuades 

berättelser. En ny sekvens i de TSS jag har producerat har alltså börjat när talare har växlats, ett 

nytt ämne tagits upp eller berättaren bytt berättarstil. Dessa tre faktorer anses ha betydelse för vår 

förståelse av berättelsen, eftersom det, enligt BNIM-forskare, inte är någon slump att vi väljer att 

berätta om en händelse men inte en annan, att en person får stort utrymme i en berättelse och en 

annan bara marginellt med plats, på samma sätt som att det har betydelse att vissa sekvenser i en 

berättelse berättas som en argumentation och en annan som en redogörelse.107 

I arbetet med att skriva ihop de olika intervjuernas TSS har jag använt mig av DARNE-

typologierna för att avgöra vilken berättarstil som används. DARNE typologierna består av fem 

olika berättarstilar som en berättare kan använda sig av i sin berättelse. Dessa är beskrivning, 

argumentation, redogörelse, narrativ och utvärdering (Description, Argumentation, Report, 

Narrative, Evaluation).108 

När intervjuernas TSS var hopskrivna kunde jag påbörja analyserna av berättelserna. Analysen av 

en TSS börjar med att följande frågor ställs till den första sekvensen: 

 Varför presenterar berättaren detta ämne nu? 

 Varför använder hen just denna specifika berättarstil för att berätta om det?109  

Genom dessa frågor har jag formulerat hypoteser om vad jag tror kommer hända härnäst i 

berättelsen och vilken betydelse händelsen har i berättelsen.110 Tematiska fältanalyser genomförs 
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vanligtvis av en panel för att motarbeta forskarens förutfattade tankar om berättelsen. Det går 

dock för en forskare att genomföra en BNIM-analys självständigt, men då är det viktigt att arbeta 

med mothypoteser och fristående hypoteser. Jag har därför lagt stor vikt i formulerandet av 

mothypoteser och fristående hypoteser. 

Dessa hypoteser jämförs sedan med efterkommande sekvenser i berättelsen och stärks, försvagas, 

bevisas eller motbevisas. De försvagade och motbevisade hypoteserna ska inte ses som falska 

förklaringar, utan snarare som orealiserade möjligheter. Även de hypoteser som inte blir bevisade 

eller stärkta under analysen är därför viktiga för vår förståelse av berättelsen, eftersom de behövs 

för att få en helhetlig bild av hur agenten berättat sin berättelse.111 Det är därför bara möjligt att 

förstå de val (både medvetna och omedvetna) som en agent gör i relation till de alternativ som 

valts bort eller inte ens reflekterats över. För att förstå de strukturerande principer som 

berättelsen byggs upp på måste forskaren alltså studera inte bara berättelsen så som den faktiskt 

berättades, utan även de andra möjliga sätten som berättelsen kunde berättats på. 

Traditionellt används hypoteser främst vid förklarande studier, där forskaren vill testa om olika 

påståenden är sanna eller falska. Enligt den epistemologiska ståndpunkten som denna uppsats har 

finns det inte någon yttre sanning som vi kan nå genom ständigt falsifierande av hypoteser i Karl 

Poppers anda. Istället antas det att människor konstruerar mening om fenomen i relation till 

andra människor. Kunskap är därmed något kontextbundet och dynamiskt. Detta innebär att jag i 

denna studie inte försöker finna den yttre sanningen om de olika färdigheter som föräldrar anser 

är betydelsefulla för deras barn i framtiden. Det kan därför ses som problematiskt att jag i min 

analys kommer använda mig av hypoteser, men som jag redan nämnt så är inte syftet i analysen 

att bevisa eller falsifiera hypoteserna jag formulerar. Hypoteserna ska istället, som jag redan 

nämnt, ses som möjliga alternativ där vissa kommer bli realiserade hos en person och där andra 

skulle kunna bli realiserade av en annan person. Hypoteserna ska därmed inte ses som en falsk 

eller sann möjlighet, utan snarare som kontextbundna alternativ.  

Efter att jag analyserat intervjuerna enligt den tematiska fältanalysens principer har jag jämfört de 

hypoteser som har blivit bevisade (eller stärkta av minst tre hypoteser) eller motbevisade (eller 

försvagade av minst tre hypoteser) i de olika berättelserna för att hitta de tematiska fält som 

intervjuerna har gemensamt. Jag har dock valt att fokusera på de bevisade hypoteserna när jag 

presenterar de tematiska fälten i analysavsnittet. De motbevisade hypoteserna samt de som 

varken blivit bevisade eller motbevisade har dock varit av stor betydelse för min förståelse och 

konstruktionen av de tematiska fälten. De motbevisade hypoteserna samt de som varken bevisats 

eller motbevisats finns därmed i den grund som jag byggt upp min tolkning av de tematiska fälten 

på, även om de inte gör sig synliga i själva presentationen av analysen.  
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De kollektiva tematiska fälten som presenteras i analysavsnittet motsvarar de tematiska fält som 

jag funnit i föräldrarnas individuella berättelser, även om de har fått olika stort utrymme och 

fokus i föräldrarnas berättelser. De tematiska fält som jag kom presentera i analysavsnittet ska 

därför ses som de kollektiva tematiska fälten som föräldrarnas berättelser har gemensamt. Utifrån 

dessa kollektiva tematiska fält formulerar jag sedan fältets gestalt. Än en gång är det inte de 

individuella berättelsernas gestalt som är av intresse för den här studien, utan snarare den gestalt 

som finns på de kollektiva tematiska fälten som jag konstruerat utifrån de bevisade och 

motbevisade hypoteser som föräldrarnas individuella berättelser har gemensamma. 

Som avsnittet visar på har jag valt att inte direkt importera de analysregler som den tematiska 

fältanalysen förespråkar utan har försökt att anpassa metoden utifrån min uppsats förutsättningar 

och syfte. Den skillnaden som är av betydelse är att jag har valt att lägga fokus på de kollektiva 

tematiska fälten och dess gestalt snarare än de individuella. Detta behöver dock inte vara ett 

problem. Som jag skrivit tidigare handlar metod om att anpassa metodregler lika mycket som att 

förstå dem. Problem kan dock uppstå om författaren inte är tydlig med hur hen har gått till väga, 

eftersom läsaren då kan ha svårt att se om analysens resultat är rimliga utifrån tolkningsmetoden. 

Av den anledningen har jag med det här avsnittet syftat till att förtydliga min tolkning av den 

tematiska fältanalysen samt det faktiska tillvägagångssättet jag använt mig av. 

Föräldrarna 

Jag har intervjuat sju föräldrar. Fem av dessa är mammor och två är pappor. Tre av mammorna 

(Nadja, Elena och Nazli) har utlandsfödda föräldrar, men medan Nadja och Nazli är uppvuxna 

här har Elena flyttat till Sverige i vuxen ålder. Fyra av föräldrarna har söner och tre har döttrar. 

Jag har intervjuat föräldrarna efter att de har gjort grundskolevalet, för att på så sätt kunna ställa 

frågor om hur de upplevde valsituationen. Föräldrarna har jag fått kontakt med via skolorna som 

deras barn går på. Jag har varit i kontakt med de flesta grundskolerektorerna i staden. De flesta 

rektorer har varit mycket positiva till min studie och gärna hjälpt mig att få kontakt med föräldrar 

genom att vidarebefordra information om intervjuerna. Oftast har jag och rektorerna kommit 

överens om att jag ska skriva ihop ett informationsbrev där jag berättar lite om mig själv, min 

studie och även lämnar mina kontaktuppgifter. Informationsbrevet har sedan vidarebefordrats till 

lärarna som har skickat med det när de har skickat ut veckobrev till förädlarna. Det har sedan 

varit upp till föräldrarna om de vill ta kontakt med mig eller inte. I slutändan har detta inneburit 

att jag endast fått kontakt med föräldrar från fyra skolor. När informationsbrevet har skickats ut 

till de andra skolorna är det ingen som har svarat. Kalle, Karin och Nazli har barn på 

Lorensbergsskolan. Kalles dotter gick dock på Centrumskolan till dess att de flyttade till det 

område där Lorensbergsskolan ligger. Marias dotter går på Västerhöjdsskolan. Elenas och Nadjas 

döttrar går på Nyboskolan och Gustavs son gick på Katarinaskolan till och med mellanstadiet 

varpå han bytte till Synapsen.  



 28 

De flesta av föräldrarna jag har intervjuat är högutbildade. Detta kan bero på att människor med 

en lång utbildning känner sig mer säkra i intervjusituationen. Alla har haft barn som gått i någon 

av de lägre klasserna (förskoleklass – trean). En möjlig förklaring till detta är att föräldrarna med 

barn i dessa klasser har ett färskt minne av att välja grundskola vilket gör att de är mer benägna 

att prata om skolvalet än föräldrar med barn i de högre klasserna. Detta bör dock inte ses som ett 

problem för min studie, eftersom jag inte är intresserad av hur de upplevde valsituationen vid den 

tidpunkten de gjorde valet, utan istället om hur de skapar mening kring det vid intervjusituationen 

och därför har det tidsmässiga avståndet från valsituationen inte någon större betydelse. 

I en diskussion med en av rektorerna ansåg hen att det kunde vara problematiskt att skicka ut ett 

informationsbrev till föräldrarna, eftersom hen misstänkte att endast de föräldrar som är kritiskt 

inställda till sitt barns skola skulle svara på ett sådant informationsbrev. Jag och rektorn bestämde 

därför att det var bättre att jag kom till skolan och pratade med föräldrarna, för att på så sätt nå ut 

till både de positiva och de missnöjda föräldrarna. Det som är intressant är att när jag väl var på 

skolan och pratade med föräldrarna insåg jag att det var de föräldrarna som var missnöjda med 

skolan som var mest motvilliga till att delta i en intervju, eftersom de inte tyckte att det kändes 

rätt att prata negativt om skolan med mig innan de försökt reda ut problemet med rektorn eller 

lärarna vilket kan vara en förklaring till varför de jag har intervjuat aldrig har varit missnöjda med 

skolan de valt.  

Jag har varit i kontakt med både de kommunala och de fristående skolorna i staden, jag har dock 

bara intervjuat föräldrar med barn på kommunala skolor. Avsaknaden av föräldrar med barn på 

fristående skolor bör kunna förklaras med att det finns mycket färre fristående skolor än 

kommunala i staden jag utfört studien, vilket innebär att chanserna för att få tag på en förälder 

med barn på en fristående skola är mindre. 

Intervjuerna har tagit cirka 30 minuter, vissa har varit lite kortare. De kortaste intervjuerna är de 

två som jag gjorde på plats på den skolan där jag var och tog kontakt med föräldrarna. Dessa 

intervjuer blev troligen lite kortare eftersom de föräldrarna inte fick samma möjlighet att fundera 

på deras barns grundskoleval som de föräldrarna som först tagit del av informationsbrevet och 

sedan, några dagar senare, gjort intervjun. De intervjuade har själva fått välja en tid och plats för 

intervjun, för att på så sätt göra intervjun på en plats där de känner sig trygga och vid ett tillfälle 

då de inte är stressade. De intervjuade har som sagt alltid fått ta del av ett informationsbrev och 

lovats anonymitet innan intervjun påbörjats. 

Självreflexion 

I en intervjusituation är det inte bara den intervjuades delaktighet som är av intresse utan även 

intervjuarens. Som jag skrivit tidigare är varje berättelse ett resultat av relation mellan den som 

berättat och den som lyssnar. Berättelsen är även en produkt av kontexten den berättas i. 

Berättelsen som berättas i en intervjusituation är därför bara en variant av många om samma 
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händelse. Pierre Bourdieu poängterade att vår förståelse av det studerade fenomenet formas av 

vår position i det sociala rummet. Han använder sig av ett modifierat citat från Blaise Pascal för 

att illustrera vad han menar ”Världen griper och uppslukar mig som en punkt, men jag begriper 

den”.112 Denna punkt motsvarar en social position på fältet, vilket också innebär en viss 

ståndpunkt angående det studerade ämnet. Den positionen bildar grunden till vår uppfattning av 

fenomenet.113 Det är därför viktigt att ställa sig frågan hur man som intervjuare har influerat den 

producerade berättelsen, samt hur ens positionering i det sociala rummet påverkar förståelsen 

och tolkningarna av det som berättas. 

En viktig punkt här är att jag själv inte har några egna barn och därför inte har några egna 

erfarenheter varken av föräldraskap eller grundskoleval. Detta kan ta sig uttryck, och har gjort, på 

många olika sätt. I några av intervjuerna har jag fått intrycket att föräldern har ansträngt sig för att 

förklara hur det faktiskt går till när en förälder gör ett grundskoleval samt hur det är att vara 

förälder. Detta har fått resultatet att berättelsen har fått en mycket saklig karaktär, som i vissa 

anseenden liknar en redogörelse mer än en berättelse. Det kan beskrivas som att föräldern tar 

avstånd från sin egen berättelse, så att jag som utomstående (det vill säga icke-förälder) kan förstå 

vad de menar. Trots detta har jag fått en bra relation med många av dessa föräldrar och trots att 

jag inte delar deras erfarenhet har jag inte fått intrycket av att de upplever det som att jag är 

okunnig om ämnet, utan att jag snarare ser det från en annan synvinkel. Faktumet att jag själv inte 

har barn kan även påverka min tolkning och förståelse av de berättelserna som 

intervjupersonerna berättar. Å ena sidan kan det bli problematiskt för mig att sätta mig in i 

föräldrarnas perspektiv och den specifika logik som präglar många familjer, å andra sidan kan det 

betyda att jag har färre förutfattade meningar om hur det borde vara att vara förälder, vilket 

innebär att jag kan analysera intervjuerna med ett mer öppet sinne. Vid ett fåtal intervjuer har jag 

dock märkt att min bristande erfarenhet om grundskoleval har använts av berättaren för att 

positionera sig högre upp än mig. I dessa berättelser kan det därför urskönjas ett maktspel där 

den intervjuade genom sitt berättande försöker, medvetet eller omedvetet, behålla sin sociala 

position.  

En annan faktor som troligen har influerat berättelserna som har producerats under 

intervjusituationen är att jag är en mastersstudent som har ägnat en hel del tid på att läsa in mig 

på grundskolevalet. Detta tycks ha påverkat vissa av föräldrarna jag har intervjuat. Trots att jag 

aldrig har gjort ett grundskoleval verkar vissa föräldrar tycka att jag är mer insatt i grundskolevalet 

än var de är och därmed kan mer om ämnen än dem, eftersom jag skriver en uppsats om det och 

dessutom har en längre akademisk utbildning än de har. Dessa föräldrar har därför varit mycket 

måna om att prestera bra ifrån sig och berätta en ”korrekt” berättelse om hur de har resonerat 

kring deras barns grundskoleval. Vid alla intervjuer, och även i informationsbreven föräldrarna 

har fått ta del av innan intervjun, har jag dock varit tydlig med att det är deras berättelser jag är 
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intresserad av för att på så sätt minimera risken för att intervjupersonerna ska känna sig pressade 

att ge mig det korrekta svaret. 

Forskningsetiska frågor  

I all samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att ställa sig frågan hur den kunskap som 

produceras kan användas, av vem och för vilka intressen.114 Denna studie skulle kunna användas 

av kommuner och skolor för att kunna marknadsföra sig bättre. Den skulle även kunna intressera 

föräldrar som står inför ett grundskoleval. För att studiens resultat inte ska kunna användas i 

marknadsförande syften eller av föräldrar för att peka ut en skola som bättre eller sämre än någon 

annan är det viktigt att skolorna hålls anonyma. Vidare är det viktigt att både föräldrarna och 

barnen hålls anonyma för att de inte ska behöva möta några problem i framtiden på grund av att 

föräldrarna ställde upp på intervjuer. Frågan om vem studien görs av och vilka konsekvenser det 

kan ha för vilken kunskap som produceras har jag redan diskuterat i avsnittet Självreflexion och 

därför kommer jag inte ta upp det igen.  

I studien måste jag också vara tydlig med att det bara är föräldrarnas röster som görs hörda. 

Deras resonemang och upplevelser sätts därmed i rampljuset medan barnens, politikers, lärares 

och rektorers röster ställs i skuggan. Uppsatsen belyser således endast en sida av fenomenet, 

vilket innebär att jag inte kan göra några holistiska utsagor om vad skolans roll och syfte upplevs 

vara i samhället. På samma sätt begränsas min studie till en förståelse kring resonemanget hos 

medelklassfamiljer med barn på en kommunal skola, eftersom det endast är de som finns 

representerade i mitt material. Det är därför viktigt att vara ärlig med hur kunskapen som 

produceras om skolvalet i den här studien är begränsad till medelklassföräldrar med barn på 

kommunala skolor samt vilka implikationer dessa begränsningar har för den förståelse av 

skolvalet som denna uppsats resulterar i. Detta diskuterades när jag presenterade föräldrarna och 

jag kommer därför inte ta upp det igen. I min studie har jag helt enkelt syftat till att vara tydlig 

med de val jag gjort, samt de konsekvenser det får för de förståelse av föräldrars resonemang 

kring grundskolevalet som uppsatsen resulterar i.  

Ett annat val som jag varit tvungen att ta ställning till i min studie är om och hur jag ska använda 

mig av sådant som sagts efter att intervjun avslutats. Vid ett par tillfällen har intervjupersonerna 

berättat utförliga utsagor om skolvalet efter att jag formellt har avslutat intervjun. Ibland har nog 

detta berott på att föräldern har känt sig mer bekväm i situationen efter att diktafonen har stängts 

av. Vid ett tillfälle var det till exempel en förälder som, efter att jag stängt av diktafonen, 

uttryckligen sa att han nu kunde berätta den riktiga historien om ett specifikt tema som kommit 

upp under intervjun. Jag har valt att i första hand hålla mig till det som kommit fram under den 

inspelade delen av intervjun. Beslutet är delvis ett praktiskt beslut eftersom det vid en tematisk 

fältanalys är viktigt att ha en ordagrann transkribering vid analysarbetet. Vidare har jag varit orolig 

                                                 
114 Akademikerförbundet SSR (2011):4 



 31 

för att skada intervjupersonernas förtroende för studenter om jag använt mig av det som sagt 

efter att intervjun är avslutad. Det som framkommit efter att diktafonen stängts av finns dock 

kvar i mitt minne och blir därmed en del av den förförståelse jag tar med mig in i analysarbetet. 

Som denna forskningsetiska diskussion visat på handlar forskaretik inte om regler utan snarare 

om att föra en öppen diskussion om hur forskningen bör gå till väga.115 Det är därför viktigt för 

forskare att förhålla sig till sin forskning reflexivt. En öppen diskussion om hur man som 

forskare influerar förståelsen av fenomenet som studeras, både genom ens personliga 

erfarenheter och intressen samt genom de val som görs, är därför av stor betydelse i alla studier. 

Jag har därför försökt vara noggrann med att visa hur jag har resonerat kring de olika val jag gjort 

i studien, för att läsaren ska få en bild av hur mina egna erfarenheter och intressen har influerat 

studien. Vidare har jag inkluderat kapitlet Självreflexion där jag reflekterar över problematiken om 

min förförståelse mer ingående. 

En kollektiv berättelse om skolvalet 

I följande avsnitt ska jag presentera de kollektiva tematiska fält som kommit upp genom 

analyserna av de intervjuerna som gjorts. Föräldrarnas berättelser har analyserats individuellt, men 

resulterat i konstruktionen av sex gemensamma tematiska fält med respektive gestalt. De olika 

faktorerna som varit betydelsefulla i föräldrarnas beslutsprocess kan komma att återkomma på 

flera av de tematiska fälten. Detta kan vid första anblick ses som repetitioner av vad jag redan 

berättat, tanken är dock att dessa faktorer måste få återkomma i diskussionen om de tematiska 

fälten, eftersom ett ting eller ett fenomen kan ges olika innebörder beroende på vilket tematiskt 

fält det relateras till. Tanken är därmed inte att upprepa vad som redan sagts, utan att visa på 

skillnaderna i faktorernas och fenomenens betydelse på de olika tematiska fälten. De tematiska 

fälten kommer presenteras i den ordning som de generellt placerats i intervjupersonernas 

berättelser för att på så sätt förtydliga helhetsbilden av hur föräldrarna berättar sina berättelser 

om grundskolevalet.  

Ett tematiskt fält om att inte göra ett skolval 

När jag har lyssnat på föräldrarnas berättelser har jag uppmärksammat hur de glider fram och 

tillbaka mellan de olika val de gjort och kommer att göra som berör barnens grundskolegång. 

Detta har även bekräftats under analysarbetet. Grundskolevalet upplevs inte vara ett val som sker 

i kronologisk följd efter förskolevalet och innan högstadievalet. Valen är istället sammanlänkade 

och blandas ihop till en helhet där grundskolevalet förstås främst utifrån förskolevalet, men även 

i relation till framtida val. Maria börjar sin berättelse med att tydligt konstatera att ”första 

skolvalet är ju förskolan”. Karin är inte lika rättfram med hur stor betydelse förskolan har haft för 

hennes val, men när hon pratar om varför hon valde Lorensbergsskolan återkommer hon ofta till 
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sin sons förskola. Hon pratar om förskolepersonalen och föräldrar till barn i samma 

förskolegrupp som viktiga informationskällor. Hon relaterar även ofta till sonens kompisar på 

förskolan som en viktig faktor i skolvalet. Detta är hon inte ensam om, utan de är något som de 

flesta argumenterar för. Elena konstaterar tidigt i sin berättelse att de ”hade bestämt att ta den 

skolan som … barnen på dagis, kompisarna fick”. I Nazlis berättelse har förskolekompisarna en 

viktig roll, troligen eftersom ingen av hennes två söner fick med sig några kompisar från 

förskolan. Hon berättar utförligt om hur hon först var tvungen att berätta för sin äldsta son att 

han inte skulle få gå med sina kompisar, eftersom kompisarna hade blivit tilldelade en annan 

skola som hennes son inte hade kommit in på. Hon berättar vidare hur hennes andra son 

splittrades från sina två bästa kompisar från förskolan och hur det var näst in till en traumatisk 

upplevelse för honom. Även om inte alla intervjupersoner har lutat sig tillbaka på förskolevalet 

som en del i grundskolevalet lika mycket som Nazli, Elena, Karin och Maria dyker det upp i 

nästan alla berättelser jag har fått ta del av.  

Många säger att de inte har gjort ett val och jag tycker mig därför urskönja ett tematiskt fält om 

att ta avstånd från grundskolevalet. Gustav inleder sin berättelse med orden ”Man kan säga såhär, 

jag hade inte resonerat alls”. Efter att jag har ställt min inledande fråga konstaterar Kalle att ”Ja, 

den frågan är alltså ganska lätt, alltså vi har ju nyligen då flyttat hit och vi bor då, vad kan de vara, 

100 meter från skolan. Så det är ju närheten. Och ja, det var nog det enda valet” Medan Kalle 

tyckte att min fråga var lätt att besvara, eftersom det var så självklart att han skulle låta sin dotter 

gå på Lorensbergsskolan, tycker Karin att ”Det är svårt att [svara på] för det var ganska 

självklart”. För alla var det inte lika tydligt att valet var självklart, utan det var snarare en förståelse 

som växte fram i deras berättelser och som tillslut resulterade i att de i deras summering av 

beslutsprocessen konstaterar att valet faktiskt var ganska självklart. Nadjas berättelse är ett 

exempel på hur uppenbarelsen att förskolevalet faktiskt hade varit en självklarhet för henne växer 

fram under berättelsen gång. Hon avslutar sin berättelse med att konstatera att ”det var 

egentligen inte något val, utan vi bara tänkte att det är klart hon ska gå där (skrattar)”. 

Vidare tolkar jag det som att Nadja upplever det som att det inte riktigt går att välja mellan 

skolor, eftersom det inte finns bra eller dåliga skolor utan situationen blir vad den görs till. Det 

som många andra ser som problem blir ur hennes perspektiv en källa till insikt och lärdomar för 

sina barn. Gustav (som faktiskt berättar att han senare i sin sons skolgång gjorde ett (motvilligt) 

aktivt val angående sonens högstadieskola) är den enda som uttrycker ett ideologiskt 

ställningstagande emot själva skolvalet. Hans berättelse är intressant eftersom den till viss del kan 

liknas med ett politisk manifest till en början för att sedan byta riktning och istället handla om en 

ansvarig förälders svåra uppgift att hitta den rätta skolan åt sitt barn (om än motvilligt).  

Syftet med att studera ett tematiskt fält är att studera alla de ting och fenomen som är relaterade 

till det studerade temat samt tingens och fenomenens relation till varandra på fältet. I detta fall 

betyder det att för att förstå det tematiska fältet inte gjort ett val måste även de andra faktorerna 

som befinner sig på fältet inkluderas i diskussionen. En sådan faktor är det retrospektiva 
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perspektivet. Att intervjuerna har gjorts efter att föräldrarna har gjort skolvalet skulle nämligen 

kunna öka vår förståelse för varför föräldrarna börjar med att berätta, med en rapporterande 

berättarstil, att valet var självklart eller att de faktiskt inte gjort ett val. När människor ser tillbaka 

på de val de gjort, upplever de ofta att valen varit självklara, att de alternativ de valt var de enda 

möjliga. Det är ett sätt att rationalisera sitt liv, att på något sätt ge det en naturlig självklarhet att 

bygga vidare på. Rationaliserandet kan därför ses som en strukturerande princip i föräldrarnas 

berättelser om att inte göra ett skolval. Rationaliserandet kan i så fall ses som detta kollektiva 

tematiska fälts gestalt, något som formar hur föräldrarna ger mening åt sina tidigare val utifrån 

dennes nutida perspektiv och framtidsförväntningar. 

En annan faktor som bör inkluderas på det tematiska fältet är motståndet till att se familjen som 

ett projekt. En sätt att förstå varför föräldrarna inleder sina berättelser med att understryka att de 

egentligen inte har gjort ett val skulle nämligen kunna vara att familjen ses som för värdefull för 

att kunna likställas med ett projekt där barnens skolgång ses som ett instrument för att uppnå 

förutbestämda mål. Ett projekt kan nämligen i många avseende relateras till det ekonomiska fältet 

där agenterna genom olika insatser försöker uppnå ekonomiska vinster. Det är just detta 

ekonomiska vinsttänkande som jag upplever att många föräldrar inte vill erkänna strukturerar 

valen de gör inom familjen. Jag anser, precis som Bourdieu, att många vill att deras familjer ska 

styras av kärlek, omtanke och välvilja, faktorer som står i kontrast med de faktorer som styr på 

det ekonomiska fältet. Om detta är ett sett att förstå berättelserna som presenterats, så skulle det 

innebära att berättelsernas strukturerande princip är ett särskiljande från det ekonomiska fältet. 

Berättelsernas gestalt är i så fall en särskiljande gestalt. Senare kommer det dock fram i 

berättelserna att föräldrarna faktiskt gjort ett val och att det inte var så självklart som de först 

framställde det och därför väger den rationaliserande gestalten tyngre än den särskiljande.   

Ytterligare en faktor som borde inkluderas på det tematiska fältet är att det svenska skolfältet inte 

är lika hierarkiskt som det är i många andra länder. Utifrån detta perspektiv blir grundskolevalet 

inte en relevant faktor för syftet att stärka eller förbättra sin sociala position. Istället kan det antas 

att det finns andra faktorer av större betydelse, till exempel föreningsverksamheter, som familjer 

använder för att stärka eller förbättra sin sociala position.  

Kortfattat kan det konstateras att det i de berättelser som föräldrarna har presenterat för mig 

finns det ett tematiskt fält som berör temat att inte göra ett skolval. Föräldrarnas berättelser har 

ofta börjat med att de med rapporterande berättarstil berättar att de inte har gjort ett val. Senare i 

berättelsen börjar de dock berätta hur de har tänkt kring den skola de valt och de andra 

alternativen de valt bort samt argumentera för det val de gjort och utvärdera de andra 

skolalternativen. Jag tolkar det som att de upplever att grundskolevalet inte är ett fristående val 

utan ett val som är sammanlänkat och invävt i både tidigare val de gjort och val som väntar i 

framtiden. För att förstå detta tematiska fält behövs dock de andra faktorerna på fältet vävas in i 

diskussionen, även sådana faktorer som föräldrarna inte har berättat om. När detta görs 

framkommer en rationaliserande gestalt. Föräldrarna rationaliserar med olika berättarmedel det 
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faktum att de faktiskt gjort ett val. Att göra ett aktivt skolval kan därför förstås som något som 

föräldrarna nästan skäms över, eftersom det kopplar ihop familjerna med det ekonomiska fältet, 

något som föräldrar försöker ta avstånd från. Ett annat sätt att förstå det tematiska fältet är att 

föräldrarna, i efterhand, vill måla upp sitt val som självklart, eftersom deras nutida situation 

annars skulle förlora sin betydelse.  

Närhetens tematiska fält  

Som jag precis diskuterat anser de flesta föräldrar att de inte har gjort ett grundskoleval, 

åtminstone är detta deras åsikt inledningsvis i berättelserna. Ett av argumenten som föräldrarna 

har presenterat i sina berättelser till varför de inte har gjort ett grundskoleval är att de vill att 

barnen ska gå på skolan som ligger närmast hemmet, med andra ord den de blev tilldelade enligt 

närhetsprincipen. Nadja inleder sin berättelse med att berätta att ”jag är väl mer en sådan där 

praktiskt människa, att det ska fungera praktiskt. Jag har ingen lust och skjutsa över halva staden 

bara för att det eventuellt skulle vara en bättre skola där”. Inte långt senare fortsätter hon med att 

rapportera att ”det praktiska stod ganska högt upp på prioritetslistan”. Även Karin berättar i 

inledningen av sin berättelse ”Att skolan ligger i närmiljö. Det är absolut viktigt”. Till skillnad 

från Nadja som fortsätter att argumentera för det praktiska i resten av berättelsen, börjar Karin 

ifrågasätta hur viktigt det egentligen är att skolan ligger i närområdet och kommer fram till att det 

kanske inte är så viktigt ändå. Hon argumenterar för att ”så får det där inte bli till absurdum, det 

vill säga närhet och kommunalt, men de har varit de viktigaste faktorerna samtidigt som man har 

kunnat se” och inser att även ryktet har haft stort inflytande på valet de gjort, när hon utvärderar 

hur viktigt det egentligen är att skolan ligger i närområdet säger hon nämligen: 

om det samtidigt hade varit en skola i närmiljö som hade haft väldigt dåligt rykte och som hade 

mycket problem. Då vore det ju inte den och då betyder ju det faktiskt att man har ju ändå 

frågat sig fram och hört sig för, letat efter positiva, negativa saker 

Ryktet har med andra ord haft betydelse för Karin i beslutsprocessen. I hennes berättelse 

relateras ryktet till temat närhet, eftersom hon väljer att introducera de tillsammans. När hon 

sedan fortsätter att prata om ryktet berättar hon att de hon har vänt sig till för att få höra om 

skolornas rykte är människor i sin närhet, vilket inkluderar allt från människor hon känner som 

gick i skolan när de var så, till dagisgruppens föräldrar och pedagoger hon känner. Detta visar att 

hon inte bara sammanlänkar det fysiska avståndet till skolan med ryktet utan även den sociala 

närheten och ryktet sammanlänkas i och med att hon väljer att vända sig till människor som ingår 

i hennes bekantskapskrets. Denna idé stärks även av att hon berättar att hon gärna väljer som de 

andra föräldrarna hon känner har valt eller kommer att välja. Det kan tolkas som att hon är mån 

om att göra som de andra i hennes umgänge, kanske eftersom hon är rädd för att riskera sin 

ställning om hon skulle göra ett avvikande val. Vidare kommenterar hon att hon inte vill att 

hennes barn ska gå på en friskola på grund av att media målar upp dem som osäkra i och med att 

de pratar om alla friskolor som lägger ner.  
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Kalle är ytterligare ett exempel på en person som inleder med att konstatera att han tog den 

skolan som låg närmast. ”Ja, den frågan är alltså ganska lätt. Alltså vi har ju nyligen då flyttat hit 

och vi bor då, vad kan det vara, 100 meter från skolan. Så det är ju närheten. Och ja, det var nog 

det enda valet.” Precis som Karin börjar Kalle senare i intervjun ifrågasätta hur viktigt det fysiska 

avståndet egentligen varit. Skillnaden är dock att medan Karin börjar väga in ryktet, börjar Kalle 

inse att ”det är mera vilket område det är”. Frågan är hur stor skillnad det är mellan att välja bort 

en skola på grund av ryktet och att välja bort en skola på grund av området. En möjlig anledning 

till att Kalle väger in området när han ska välja skola skulle nämligen kunna vara för att det ena 

området har bättre rykte än det andra. Om det är det Kalle syftar på när han pratar om området 

som en faktor med betydelse i skolvalet, så tolkar jag det som att det snarare är status än det 

fysiska avståndet som var avgörande i hans grundskoleval. Jag tolkar det dock som att Kalle inte 

syftar på ryktet när han pratar om området utan snarare om att han vill ha likasinnade omkring 

sig, eftersom han tidigare i intervju har berättat om hur han upplever att människor som är olika 

honom är problematiska. När Kalle pratar om närhet handlar det inte så mycket om det fysiska 

avståndet utan snarare det sociala, att hans dotter ska umgås med likasinnade vilket jag anser är 

svenska medelklassbarn i det här fallet. Jag tolkar med andra ord både Kalles och Karins utsagor 

om den fysiska närheten som utsagor som egentligen handlar om social närhet. 

Berättelserna innehåller därmed ett tematiskt fält som berör temat närhet. På det här fältet finns 

faktorerna stress, ryktet och social närhet representerade. Föräldrarna börjar ofta med att berätta 

hur viktigt det var för dem att få det praktiska att gå ihop, men när jag sedan har bett dem berätta 

mer om det praktiska har två föräldrar börjat prata om hur onödigt det är att stressa på 

morgonen. Det handlar alltså om att den extra stressen inte är värd det ”extra” de kan få om de 

väljer en skola längre bort. Frågan är då vad de väger stressen mot? Jag funderar på om det är 

andra skolors pedagogik. Pedagogik är något som föräldrarna jag har intervjuat inte har pratat 

särskilt mycket om. Detta tolkar jag som att pedagogiken inte väger särskilt tungt när föräldrarna 

jämför de olika skolalternativen, vilket skulle kunna öka vår förståelse till varför en skolas 

pedagogiska inriktning inte väger upp med att slippa stressa på morgonen. Fenomenen 

likasinnade människor och ryktet är också inkluderade på fältet. Frågan är hur stor skillnad det 

egentligen är mellan dessa två fenomens betydelse på närhetens tematiska fält? I slutändan ges 

både fenomenet likasinnade människor och ryktet betydelsen social närhet. När det kommer till 

ryktet handlar det om att göra som alla andra (i umgängeskretsen), vilket kan tolkas som en rädsla 

för att uteslutas från den sociala gemenskapen om föräldern skulle göra ett avvikande val. När det 

handlar om att ha likasinnade omkring sig är det ganska tydligt att det handlar om att föräldrarna 

vill minimera det sociala avståndet mellan sitt barn och de andra agenterna på skolan. 

Utifrån denna bild av det tematiska fältet närhet fråga jag mig om det egentligen är närheten som 

är viktig för dem, eller om det snarare handlar om en oro för det de inte har kännedom över. Det 

kommer ju till exempel fram att föräldrarna upplever det som att det inte är värt att välja en skola 

i ett annat område bara för att den kanske är bättre. Karin berättar också att en friskola inte 
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intresserar henne, eftersom det inte finns någon garanti på att de kommer finnas kvar i framtiden 

eftersom så många friskolor lägger ner vilket tyder på en rädsla för en osäker framtid. Vidare går 

det att tolka Kalles preferens för skolor där dottern omringas av människor som liknar honom, 

som har samma referensramar, ses som ett avståndstagande från det som är främmande för 

honom. Närhetens tematiska fält styrs därför av en gestalt som kännetecknas av en oro för det 

okända. 

Ryktets tematiska fält 

Förra avsnittet inkluderade en kort diskussion om skolornas status och rykte, men eftersom det i 

de flesta berättelserna framkommer att intervjupersonen har hört sig för om de olika 

skolalternativen innan de valt skola, så förtjänar ämnet rykte ett eget tematiskt fält. Den mening 

som ryktet ges på närhetens tematiska fält behöver dessutom inte vara den samma som ryktet får 

på sitt egna tematiska fält. När ryktet är en del av närhetens tematiska fält relateras det nämligen 

till fenomenet närhet, vilket det inte nödvändigtvis behöver göra när ryktet är ett eget tematiska 

fält. 

I de berättelser jag tagit del av målas ryktet upp som den bästa informationskällan. Kalle säger till 

exempel att: 

det är ju självklart att man letar efter, liksom rykten om man säger så, om man ska byta skola. 

Hurdant är det här och hurdant är det där. Och den förra skolan som vi hade den hade så 

jättejättejättedåligt rykte, så att vi kände som att det var skandal över att vi inte såg till att vi 

ordna någon annan skola 

Maria berättar att hon valde bort Nyboskolan eftersom den inte hade lika bra rykte som 

Västerhöjdsskolan och, som jag redan nämnt, inser Karin under tiden som hon berättar att ryktet 

kanske haft i stort sett lika stor betydelse som närheten när hon valt skola åt sin son. Karin 

kommer även fram till att hon inte vill att hennes barn ska gå på en friskola, eftersom media har 

målat upp en bild av dem som ”inte riktiga skolor”. När hon säger att friskolor inte är riktiga 

skolor syftar hon till deras osäkra framtid (det är många som lägger ner) samt att de är 

vinstdrivande. Hon presenterar frågorna ”hur länge håller ni på då?” och ”När slutar det här gå 

med vinst?” som argument för varför hon upplever att friskolor inte är riktiga skolor. En riktig 

skola borde med andra ord vara en stabil skola vars huvudsakliga syfte är att lära ut och fostra 

barnen. Jag tänker mig nämligen att lärande och fostran står i motsats till vinstdrivande i den här 

kontexten, eftersom forskning och kunskap ofta målas upp som fria från ekonomiska syften och 

att uppfostran kopplas ihop med familjevärden så som omsorg och omtanke vilket också står i 

kontrast till det ekonomiska fältet. 

De flesta föräldrarna upplever därmed att ryktet har haft betydelse för dem i beslutsprocessen. 

För vissa har ryktet bara setts som en användbar informationskälla, men för andra har ryktet haft 

större betydelse än så. Det tycks uppleva det som att en skola som har ett bra rykte, som har hög 
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status, ger ett slutresultat som väger tyngre än en avslutad skolgång på en skola med mindre bra 

rykte. Jag tycker att Karins tanke om att hon inte vill att hennes barn ska gå på en friskola, 

eftersom hon inte ser de som ”riktiga” är ett intressant exempel. Jag tolkar det som att hon 

upplever det som att en utbildning från en friskola är mindre värd, eftersom den inte ses som 

riktig utan snarare som en billig kopia. 

Ryktet bör därför kunna ses som ett tematiskt fält i föräldrarnas berättelser. De flesta föräldrarna 

kommer under sin berättelse fram till att de troligen inte hade valt den skola de valt åt sina barn 

om den hade haft ett dåligt rykte. Föräldrarna är dock väldigt förtegna om vad ett bra respektive 

ett dåligt rykte faktiskt är. Jag tolkar det som att föräldrarna inte riktigt vill erkänna att ryktet 

faktiskt har spelat roll i deras skolval. En ansvarstagande förälder ska ju som Gustav säger: 

”resonera och granska, scanna vad som finns”, vilket innebär att en duktig förälder inte ska lyssna 

på ryktet som är en mycket subjektiv källa som därför är svår att använda sig av om föräldern 

ansvarsfullt ska resonera, granska och scanna. När jag ber dem berätta mer om vilka rykten de 

har hört om de olika skolorna svarar de mycket undflyende och faller tillbaka till mer objektiva 

faktorer som till exempel att de har hört att den ena skolan är större än den andra, vilket kan 

tolkas som att de upplever det som att det är objektiva fakta som en ansvarstagande förälder ska 

intressera sig för. Fenomenet att föräldrarna känner av ett trycka utifrån att leva upp till bilden av 

den ansvarstagande föräldern bör därför inkluderas på det tematiska fältet. 

En annan faktor som också gör sig tydlig på ryktets tematiska fält handlar om vem föräldrarna 

pratar med. Många av föräldrarna berättar hur de har pratat med kompisar och de andra 

föräldrarna i barnets förskolegrupp. Det verkar därför som att föräldrarna vänder sig till andra 

människor som befinner sig i en liknande livssituation som dem. Vissa vänder sig till de som har 

delat dagistiden med och på så sätt skapat gemensam referensramar med. Nazli berättar hur hon 

har lyssnat till sin släkts, det vill säga människor hon har växt upp med, åsikter angående de olika 

skolorna. Andra föräldrar vänder sig till sina kollegor och vänner, personer som troligen har en 

liknande position i samhället som föräldern har. Jag tolkar det som att föräldrarna vill göra som 

de andra i den sociala gruppen gör. Detta kan förstås som en oro att särskilja sig från den 

gruppen de tillhör, eftersom det skulle kunna sätta sin sociala position i gungning.   

Karins berättelse är dock till viss del ett undantag. Även hon har pratat med vänner och bekanta 

samt de andra föräldrarna i förskolegruppen, men hon har även vänt sig till bekanta som arbetar 

inom skolfältet. Dessa är ju trots allt också bekanta till henne och kan därmed förstås med samma 

logik som jag presenterade i föregående stycke, men jag upplever det som att Karin är mycket 

känslig för pressen av att leva upp till bilden av den ansvarstagande föräldern som scannar och 

granskar de olika alternativen. För att känna att hon är en ansvarstagande förälder väljer hon 

därför att vända sig till olika ”experter” för att höra hur ryktet går bland dem. Än en gång gör sig 

fenomenet den ansvarstagande föräldern synligt på fältet. 



 38 

Status är också en faktor som finns inkluderat på ryktets tematiska fält. Jag tolkar det som att 

föräldrarna upplever det som att ett bra rykte höjer skolan status. Tydligast är detta när Karin, 

med utvärderande berättarstil, berättar att hon inte tycker att friskolor är riktiga skolor och att 

hon därför inte vill att sina barn ska gå på en friskola. Jag tolkar det som, som jag redan 

argumenterat för, att hon upplever det som att en examen från en friskola är som en dålig kopia 

av en examen från en kommunal skola och att det därför är ett oklokt beslut att låta sina barn gå 

på en sådan skola. Vidare rättfärdigar Gustav sitt val att låta sin son gå på en fristående 

högstadieskola med att argumentera för att han har ett bristande förtroende för de kommunala 

skolorna, eftersom de inte levererar någon bra information till föräldrarna. Dessa föräldrar har 

därmed gjort vad som kan upplevas som ett ansvarstagande grundskoleval i och med att de har 

granskat, scannat och jämfört de olika alternativens kostnader med dess vinster. 

Informationen om de olika skolalternativen är också en faktor som bör inkluderas på fältet, 

eftersom föräldrarna knappt nämner den information som har funnits tillgänglig för dem vilket 

kan tolkas som ett ointresse för den officiella informationen. Som denna diskussion om ryktets 

tematiska fält visar på så bör föräldrarnas benägenhet att lyssna på vad andra människor i deras 

sociala grupp har att säga om de olika alternativen förstås som en benägenhet att göra som de 

andra runt omkring sig. Jag anser att det är just viljan att göra som alla andra i sitt sociala 

sammanhang som gör att föräldrarna upplever att informationen, speciellt den från de 

kommunala skolorna, är onödig och inte till någon hjälp för dem i beslutsprocessen. Mycket av 

informationen som skolorna tillhandahåller presenterar nämligen skolornas speciella pedagogiska 

förmågor och inriktningar, men det är relativt uppenbart att det inte är det som intresserar 

föräldrarna. Det som är viktigt för dem är istället att barnet får ha likasinnade omkring sig. Denna 

önskan kan det tänkas att friskolorna är bättre på att förmedla, eftersom de ofta riktar in sig mot 

specifika livsstilar som till exempel idrottsintresse, trosuppfattningar etc. Friskolor kan därmed 

locka föräldrar med att säga ”här är vi som ni”, något som de kommunala skolorna inte kan göra 

till samma grad. Detta kan öka vår förståelse för varför föräldrarna, trots att de ofta har varit 

negativt inställda till friskolor ändå upplever att friskolorna är bättre på att marknadsföra sig. 

Ryktet presentera sig därmed som ett tematiska fält i föräldrarnas berättelser. På detta fält är 

faktorerna den sociala gemenskapen, status och information inkluderade. Jag har även presenterat 

fenomenet den ansvarstagande föräldern som en faktor på fältet, men anser att det fenomenet 

snarare är detta tematiska fälts gestalt. Jag tolkar det nämligen som att det är bilden av den 

ansvarstagande föräldern som till stor del styr relationerna mellan faktorerna på ryktets tematiska 

fält. 
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Kompisarnas tematiska fält 

Som jag redan har varit inne på i diskussionen om det tematiska fältet att inte göra ett skolval 

nämns barnens kompisar ofta som en viktig faktor i skolvalsbeslutet. Tidigare nämnde jag det 

som ett exempel på hur grundskolevalet, förskolevalet och framtida val glider samman och på 

något sätt skapar en helhet, men kompisarnas har en mycket större betydelse i skolvalet än att 

vara en sammanhållande länk mellan förskola, grundskola och framtida studier. Föräldrarna tycks 

uppleva att en av kompisarnas viktigaste funktioner är att ge trygghet. För vissa är det bara en 

trygghet i övergångsperioden medan de för andra föräldrar innebär en trygghet under hela 

skolgången. 

Många upplever det som att det är svårt för barnen att placeras i en ny, ovan miljö. Föräldrarna 

oroar sig över hur deras barn ska kunna hantera den nya skolmiljön med allt vad det innebär som 

till exempel nya roller, fysiska miljöer, människor samt krav och regler, snarare än för 

problematiken med att bryta upp från förskolan, något som har varit en trygghet under barnens 

uppväxt så långt. I berättelserna är det därför allt detta nya som framställs som ett orosmoment 

snarare än problematiken med att separeras från förskolekontexten som egentligen är den enda 

kontext föräldrarna berättar att barnen har upplevt innan de börjar skolan. Kompisarna från 

förskolan upplevs därmed vara viktigt i början tills barnen har stadgat sig i skolmiljön och skapat 

gemensamma referensramar med de andra agenterna på fältet. Nadja berättar hur kompisarna 

troligen var ”bara en trygghet i början” och Karin kommer fram till att: 

Man är som förälder, så här, lite hönsig och vill sitt barns bästa och att det ska må bra och sen 

när man ser på det från ett perspektiv att det har gått ett par år, som med den första, då kan 

man tänka sig, ja men det tar tre veckor så hittar dom nya kompisar liksom. 

Även Elena var orolig för hur hennes barn skulle hantera omställningen med att placeras i en ny 

kontext och hoppades att barnets förskolekompisar skulle underlätta övergången både för henne, 

hennes man och deras dotter. Hon berättar: 

också på dagis det var ganska svårt att lämna, så kompisar har alltid varit viktiga. Känna 

trygghet. Så hon började skolan med kompisar från dagis, för oss blev det mycket lättare. Det 

gick jättebra. Mycket lättare än att börja på dagis. På dagis det har verkligen varit gråta, gråta i 

flera månader, istället i skolan det gick bra. Och för henne. 

Vissa föräldrar upplever dock att kompisarna inte bara är viktiga under övergångsperioden, utan 

anser snarare att kompisarna är ett viktigt stöd under hela skolgången. De upplever det som att 

det är viktigt att ha en stabil umgängeskrets omkring sig, eftersom det ger deras barn den trygghet 

de behöver för att lära, våga pröva nya saker och utvecklas. Tryggheten som kompisarna ger blir 

på så sätt grunden för att de övriga utbildningssyftena ska kunna ge resultat. Elena konstaterar 

kortfattat att ”kompisar har alltid varit viktiga. Känna trygghet”. På samma sätt avslutar Karin sin 
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berättelse med att erkänna att hon inte är feg för att välja samma skola som alla andra bara för att 

hennes son ska få gå med sina kompisar. Hon säger:  

Det är jag inte feg för att säga att vi gör gärna som alla andra. Det handlar ju om ett socialt 

umgänge för barnet, alltså att sammanhanget får följa med från förskolan, dagis, och uppåt 

Föräldrarna tycks därmed uppleva att barnen blir trygga av att ha samma människor omkring sig 

under sin uppväxt. Denna trygghet anses vara viktig för att barnen ska kunna utvecklas både 

intellektuellt och socialt. Maria upprepar flera gånger att det är viktigt att hennes dotter har en 

trygg och stabil grupp omkring sig, så att hon kan lära sig att finna tryggheten i den grupp hon 

ingår i. Hon argumenterar för att ”det är ju gruppen i sig, hennes klass egentligen, eller hennes 

fritidsklass, som ska vara hennes trygghet”. Jag tolkar det som att hon menar att dottern behöver 

gruppgemenskapen för att våga pröva. Om hon känner sig trygg i en grupp kommer hon 

nämligen inte vara rädd för att misslyckas, eftersom gruppen alltid finns där och är beredda att 

fånga upp henne om hon skulle falla.  

Hypotestestandet i den tematiska fältanalysen har därmed resulterat i konstruktionen av det 

tematiska fältet kompisar. På detta fält är fenomenen mod och feghet vara inkluderade. Karin 

berättar att hon inte är feg att göra som alla andra (det vill säga välja trygghet). Frågan är varför 

det är fegt att välja trygghet och vad modiga föräldrar i så fall väljer i stället. Ett fegt val kan ses 

som att välja det alternativ som tros innebära minst faror och obehag och kan därmed beskrivas 

som ett självbevarande agerande. När Karin med argumenterande berättarstil erkänner att hon är 

feg eftersom hon gör som alla andra hon känner tolkar jag det därför som att när hon väljer den 

skolan som hennes och, kanske främst, sonens kompisar väljer eller går på gör hon det för att 

bevara sin sociala position. Hon gör det för att få behålla sin familjs plats i det sociala umgänge 

de har ingått i hittills och därför ser jag det som ett självbevarande val. Det skulle kunna förstås 

som att hon är rädd för att bli utesluten från sin sociala grupp och på så sätt riskera sin sociala 

ställning och självbild. Det kan relateras till en oro över ”vad skulle de andra säga?”. Ett modigt 

val skulle i så fall vara ett val som fattas utifrån förnuftet snarare en självbevarande instinkter. Ett 

sådant skolval skulle vara ett där föräldern gjorde ett val utifrån de behov ens barn har, till 

exempel en viss pedagogisk inriktning eller en skola med hög status. 

Ett fegt val kan också ses som ett val som präglas av starka känslor och livlig fantasi (föräldern 

oroar sig för saker som inte inträffat än och som därför bara existerar i fantasin), vilket innebär 

att ett modigt val kan ses som ett som vilar på rationellt kalkylerande. Det fega valet skulle då 

kunna ses som ett sätt att särskilja sig från det ekonomiska fältet. Det fega valet att välja utifrån 

sina känslor skulle därför kunna ses som ett val som stärker familjens position i samhället, genom 

att ta avstånd från det modiga, kalkylerande skolvalet som står mycket närmare det ekonomiska 

fältet. Berättelserna om trygghet antyder därmed en gestalt om självbevarande. Viljan att bevara 

sin självbild och sin sociala status är därmed en princip som styr relationerna på fältet. 
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Medan de flesta föräldrar jobbar för att deras barn ska få börja i samma skola som sina kompisar 

väljer andra en skola så att barnen ska hamna i en bra umgängeskrets. I Gustavs berättelse 

kommer det fram att han tänkte att det skulle vara bra för hans son att byta skola när det var dags 

att ta ställning till högstadievalet. Han uttrycker det som att ”han kanske skulle må BRA av en 

förändring”. Just då berättar inte Gustav vilken sorts förändring hans son skulle må bra av och 

inte heller varför han skulle må bra av en förändring. Det kan därför tänkas att Gustav upplever 

att anledningen till varför hans son skulle må bra av en förändring är för privat för att tala högt 

om i intervjun. När han senare utvärderar sonens högstadieskola rapporterar han däremot kort, 

snarare som en kommentar än en del av berättelsen, att ”Jag vet att han, han (paus) har kvar 

många av sina gamla kompisar. Så socialt har det nog kanske inte blivit den förändring som JAG i 

någon mening hade hoppats på”. Jag tolkar det därför som att en av anledningarna till att hans 

son skulle må bra av att börja på en ny skola är för att sonen skulle få möjligheten att skaffa sig 

ett nytt, bättre umgänge.  

På samma sätt argumenterar Maria, när hon pratar om oron över att hennes dotter ska spåra ur 

när hon blir äldre (som hon hört att många gör) att hon tror ”att gruppen är väldigt viktig [för att 

inte hamna i den situationen] och jag tror även att valet av skola blir väldigt viktigt”. Jag upplever 

det som att hon menar att för att inte spåra ut som tonåring är det viktigt att ha bra människor 

omkring sig och att det därför är viktigt att välja en skola där dottern kan få ’rätt sorts’ kompisar. 

I Gustavs och Marias berättelser framkommer det därmed att de skulle kunna välja till en skola 

med ”bra” elever. I Kalles berättelse är det dock vara tvärt om. Han väljer från en skola som inte 

kunde erbjuda rätt sorts umgänge. Han argumenterar till exempel för att hans dotter inte ska gå 

på en friskola, eftersom: 

de här barnen som vi har problem med eller som det är problem med, alltså det som vi kallar 

bokstavsbarn. Jag tror att det är mycket vanligare för dem föräldrarna [att välja en friskola]. De 

tror att de får bättre service där borta med följden av att i de klasserna så har de ett högre antal 

barn, elever, men de har inte mera pengar och inte mera resurser än vad de har här tror jag… 

Och jag tycker också att det räcker med att det finns en... egentligen räcker det med att det 

finns en per klass som styr till det och finns det två så är det mer än nog då. Får du inte 

tillräckligt med resurser så är det ännu värre. 

Anledningen till att han väljer bort friskolor är därför för att det finns för många barn ”som vi 

har problem med” där. Han berättar även att den skola som hans dotter gick på i början, 

Centrumskolan, (de har nyss bytt skola på grund av flytt) var deras ”absolut sista val i hela 

världen”, eftersom han upplevde att det var problematiskt att den var så invandrartät, men på 

grund av en rad omständigheter hamnade de ändå där. Kalle berättar dock hur han insåg att 

skolan var ”superbra” när dottern väl började där. Att Kalle insåg att Centrumskolan var en bra 

skola när hans dotter började där suddar dock inte det ut faktumet att han försökte, innan dottern 

började på Centrumskolan, byta till en skola där han och hans fru trodde att dottern skulle kunna 

få bättre kompisar. Han försökte alltså byta från något som han trodde skulle vara ett dåligt 

umgänge. 
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Kalle är ensam om att välja bort friskolor på grund av att det finns för många elever ”som det är 

problem med där”, men Elena uttrycker missnöje med att det är för likasinnade elever på 

friskolor och att hon därför inte vill att deras dotter ska gå där. Elena säger att de inte vill att 

deras dotter ska gå på en friskola, eftersom ”kompisar, det finns lite av allt. Det måste vara så i en 

skola. Det var också något som vi tänkte, en friskola, att inte ha kompisar av samma sort”. 

En annan faktor som befinner sig på det tematiska fältet är de bra kompisarna och de dåliga 

kompisarna. Frågan om vad en bra kompis är och vad en dålig kompis är behöver därför ställas. I 

Kalles berättelse argumenterar han för att friskolor inte är ett alternativ för honom eftersom 

barnen med bokstavskombinationer dras dit. Detta tyder på att en möjlig beskrivning av vad 

Kalle upplever är dåliga kompisar är barn som inte motsvarar normen. Gustav och Maria är 

däremot mycket otydliga med vad de anser är ett bra umgänge. I Gustavs berättelse är det relativt 

tydligt att ämnet ”bra kompisar” är ett känsligt ämne som han helst inte vill prata om. Även Maria 

verkar anse att det är lite ”pinsamt” att prata om vad rätt och fel kompisar är. Min tanke är att en 

person som delar upp människor i kategorierna bra och dåliga vill gärna se sig själv som en bra 

människa. Personen försöker därför presentera sig som en bra människa i sin berättelse och en 

sådan delar inte upp människor i bra och dåliga grupper och därför undviker de istället ämnet. 

Även denna idé om att framställa sig som en bra människa skulle kunna ses som en 

självbevarande funktion vilket skulle stärka min tanke att gestalten på trygghetens tematiska fält är 

en självbevarande gestalt. 

En tanke jag dock har är att begreppen bra och dåliga kompisar ofta relateras till etnicitet. Kalle 

berättar rättframt att han inte var positiv inställd till Centrumskolan, eftersom den var för 

invandrartät. Nadja berättar vidare att hon och hennes man ville att deras dotter skulle gå på en 

skola med barn från alla världar, vilket får mig att relatera hennes uttryck till etnicitet. Jag 

funderar även på om föräldrarna upplever att ett bra umgänge är ett som liknar 

familjekompositionen. För Kalle och Maria som ser sig själva som svensk medelklass är ett bra 

umgänge svensk medelklass. För Gustav som har en akademisk bakgrund så är ett bra umgänge 

för hans son barn med en akademisk läggning. Slutligen är att bra umgänge enligt Elena och 

Nadja ett blandat umgänge, eftersom det är så deras familjer är komponerade.  

Ett dåligt umgänge skulle i så fall vara det som är olikt familjens uppbyggnad. Detta kan öka vår 

förståelse för varför Gustav inte ville att hans son skulle gå på idrottsskolan. Idrottsvärlden står 

nämligen för världen som är motsatta de som gäller i den akademiska världen. Inom den 

akademiska världen hyllas till exempel meritokratin, vilket innebär att människor värderas efter 

deras tidigare insatser. Inom idrottsvärlden är det istället bara det händer i nuet (tävlingen) viktigt. 

Det som idrottaren gjort tidigare har ingen betydelse för hur dennes tävlingsresultat värderas. 

Kompisarna är en faktor som alla föräldrarna upplever har haft betydelse i deras grundskoleval, 

även om föräldrarna ger olika stor tyngd till kompisarna som en faktor i grundskolevalet. Jag 

anser därför att det är lämpligt att tala om kompisarnas tematiska fält. Vissa upplever att 
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kompisarna nästan är avgörande i grundskolevalet medan andra (egentligen bara Gustav) nämner 

dem i förbifarten. Kompisarna upplevs också fylla olika funktioner av föräldrarna. För de flesta 

föräldrarna är barnens kompisar en trygghetsfaktor som gör att barnen vågar utvecklas och lära 

sig nya saker, för några andra likställs kompisarna med ett bra och givande eller ett dåligt och 

destruktivt umgänge och är därför något som föräldrarna kan välja till eller ifrån. För ett par 

föräldrar fyller kompisarna båda funktionerna. Detta tematiska fält präglas av en självbevarande 

gestalt, där det som styr faktorernas relationer samt faktorernas betydelse på kompisarnas 

tematiska fält är hur väl de stärker berättarens självbild.  

Utvecklingens tematiska fält 

I berättelserna framkommer det, kanske inte så häpnadsväckande, att föräldrarna vill att barnen 

ska få en bra start i livet. Det handlar om att barnet ska kunna få en stabil, trygg och lugn bas att 

bygga vidare på. Maria uttrycker det som att ”jag tycker att lugnet och starten i en kommunal 

verksamhet måste vara så att alla barn kan klara att vara där” och Karin säger att ”det privata 

alternativet är inte mitt första val, därför att det känns som, man upplever det som att det inte är 

riktiga samma trygghet och säkerhet”. De andra föräldrarna konstaterar samma sak; de upplever 

att barnen behöver en trygg, stabil och lugn start på deras skolgång för att kunna göra något bra 

av deras utbildning. Jag tolkar det som att det till viss del, mer påfallande i vissa föräldrars 

berättelse än andras, handlar om att barnen behöver en bra start så att de kan utvecklas och lära 

sig så att de inte halkar efter. 

Marias berättelse handlar till stor del just om hur hennes dotter behöver en bra start på sin skoltid 

och även en del om sin dotters möjligheter att utvecklas. Hon upplever att det är viktig att skolan 

som dottern går på är stabil, främst att personalstyrkan är stabil, men även att elevantalet, 

lokalerna och andra faktorer hålls relativt konstanta. Tanken är att: 

om man jobbar intakt i en personalgrupp, där det kanske byts ut en eller två för att man har 

andra uppdrag så är det, så stannar ju inte utvecklingen. Utan då kommer man fram till det 

som man verkligen vill göra. Det kan ju ta en period att göra det, men när man väl har kommit 

fram dit så tar man ju nästa kliv och nästa kliv och då stagnerar inte utvecklingen utan den 

pågår så länge gruppen är ganska intakt. Sen kan ju som sagt en eller två byta arbetsplats. Det 

är ju inget konstigt, men om det är mycket flöden i en personalgrupp som där man får liksom 

ändrat uppdrag år ut och år in för att nu kommer det så många elever och nu måste vi flytta 

och nu måste vi liksom. Då upptar man liksom tiden från personalen för andra saker 

Maria upplever med andra ord att en stabil skola behövs för att personalen kunna utveckla och 

förbättra sitt arbete, vilket i sin tur innebär att barnen får en bättre utbildning och därmed har 

goda möjligheter att överleva ”konkurrensen” när de ska ut i vuxenlivet. Hon berättar dock aldrig 

vad en bättre utbildning skulle vara, förutom att en bra skola är en skola som hela tiden utvecklas. 
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Även Nazli argumenterar för vikten av att ha bra, utbildade lärare, eftersom hon då vet att barnen 

får lära sig det de ska och att ingen elev halkar efter. Hon säger att: 

de flesta är ju utbildade lärare, så bara det gjorde ju så att man verkligen ville hit. Det har ju 

varit många skolor som har haft obehöriga lärare och det känns som att har de fått den 

kunskap som de ska ha och alla krav som är just nu. 

Senare förklarar hon att utbildade lärare är bra eftersom: 

de verkligen genomför de här kraven som skolan ska ha, alla kunskapsområdena som de ska 

kunna. Att de ligger i fas så att de inte ligger mycket efter. För det har man ju hört också att 

barn som inte hänger med och som inte ligger i den nivåfas som de borde göra men som ändå 

går vidare och inte får den hjälpen som de behöver 

Hon upplever det med andra ord som viktigt att barnen inte halkar efter, troligen eftersom det 

skulle vara svårt för dem att lyckas i vuxenlivet om de har halkat efter de andra barnen i deras 

kunskapsutveckling. Detta antyder hon även när hon berättar att hon blev positivt inställd till 

Lorensbergsskolan när hennes släktingar som har eller har haft barn på skolan berättar att ”de lär 

sig ju. Alltså de har ju utvecklats”. 

Det är därför viktigt för Maria och Nazli att deras barn hänger med och inte halkar efter de andra 

barnen. Gustav är också inne på tanken. Han uttrycker det som att ”man måste tänka på sen, 

liksom”. Dat handlar om att han, trots att han är ideologiskt emot grundskolevalet, upplever att 

det är hans uppgift att hitta den skola som passar sin son bäst, den skola där hans son kan 

maximera sina möjligheter att utveckla sina talanger. Han tycks se på valet som en slags 

nyttomaximerande procedur, där han behöver göra ett strategiskt val så att hans son kan få det 

bra sen. Gustav berättar med en argumenterande berättarstil att: 

min son han hade väldigt LÄTT i skolan. Han har LÄTT. En bra inlärningsförmåga, och var 

inte sådär direkt utmanad, han hade liksom aldrig tagit hem läxan någonsin. Det bara rasslade 

på va, och det är ju lite speciellt. Så då känner man ju att liksom här finns en… kanske att man 

skulle... Lite sådär 

Gustav ser det därför som att det är hans uppgift, som ansvarig förälder, att hitta en skola där 

hans son kan utveckla sin intellektuella talang. Han berättar hur han hittade Synapsen, en skola 

som fokuserar på självständigt arbete och påminner lite om universitetsstudier. 

Men då dök det upp det här med Synapsen, och vi såg att han hade en väldig potential för att 

läsa och så vidare. Också började han snacka om en idrottsskola som låg i andra änden av 

staden och som verkad inte allt särskilt… Ja, det var bara fotbollshets och så vidare. Och det 

tycker jag att det kan man få lite för mycket av ändå, som ung grabb som tränar lite och så 

vidare. Jesus liksom. Så då tänkte jag att det här, och det visste jag ganska säkert, att [fotboll] är 

inte riktigt var hans talang ligger heller 
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Gustav anser med andra ord att det är hans uppgift att se till att hans son kan utveckla sina 

talanger, även om det betyder att han måste gå emot sin sons intressen, för att på lång sikt skapa 

en bra framtid för hans son. Han berättar nämligen senare att 

då gick jag lite mot hans, alltså, eller vi gick lite emot hans (paus) lite fantasi och dröm om 

idrott. För vi tyckte att liksom, han tränade mycket på den tiden och, vilket han sen slutade 

med, så intensivt. Men det kändes som om det var redan... Ja, det är ju rätt specifika detaljer 

men det kändes bara som om den här passade hans läggning ganska bra.  

Kortfattat kan det sägas att Gustav anser att det är hans uppgift att som ansvarstagande förälder 

fatta de beslut som på lång sikt kan skapa goda förutsättningar för hans son, även om det vid 

tillfället innebär att han behöver gå emot sin sons intressen och drömmar. Det kan därför ses 

som ett nyttomaximerande kalkylerande där han väger de olika alternativens kostnader och nyttor 

för att hitta alternativet som skapar mest utilitet för hans son. 

Den tematiska fältanalysen har därmed, genom hypotestestande, resulterat i ännu ett tematiskt 

fält, nämligen ett om utveckling. Föräldrarna tycks uppleva en rädsla för att barnet ska ”missa 

tåget” om de inte väljer rätt skola åt dem, vilket skulle innebära att de skulle ha svårt att klara sig i 

vuxenlivet där de hela tiden behöver konkurrera med sina talanger, erfarenheter och kunskaper 

för att kunna ta sig vidare. På det här fältet är en stabil och trygg miljö vara en viktig faktor, 

eftersom föräldrarna i deras berättelser återkommer till hur viktigt det är för dem att barnet går på 

en skola som är stabil och trygg för att barnet ska kunna ta till sig kunskap och utvecklas. Vidare 

anses en utbildad, stabil personalstyrka vara en viktig faktor. Detta upplevs behövas för att skolan 

hela tiden ska hinna med i den ständiga samhällsutvecklingen vilket anses vara ett måste för att 

barnen inte ska halka efter. Stabilitet är med andra ord vara en faktor som återkommer i 

föräldrarnas berättelser. En annan faktor som inkluderas på fältet är barnens talanger och behov, 

eftersom föräldrarna berättar om hur de hela tiden måste se till barnets utveckling för att kunna 

uppmärksamma barnets förändrade behov och utvecklande av talanger så att de kan få ut så 

mycket som möjligt av deras skolgång. 

Pedagogik och kunskapsintag står på fältets utkant och är knappt synliga. Nazli pratar om att det 

är viktigt att barnen har utbildade lärare så att de lär sig allt de behöver och därmed inte halkar 

efter de andra barnen. Att ta in kunskap via ett passande pedagogiskt utförande ses därmed som 

ett instrument för att uppnå det slutgiltiga målet som är att inte halka efter de andra barnen, vilket 

innebär att själva kunskapsintaget inte upplevs vara det eftertraktade fenomenet utan snarare är 

det, än en gång, att överleva konkurrensen i vuxenlivet. Det är intressant att pedagogiken och 

kunskapsintaget inte får en mer central position på utvecklingens tematiska fält, eftersom det ofta 

ur en samhällelig synvinkel är just skolans pedagogiska uppdrag som ses som skolornas främsta 

uppgift. Utifrån föräldrarnas perspektiv är däremot inte kunskapsinlärningen särskilt högt 

prioriterad, utan nämns ytterst sällan i deras berättelser. 
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För att summera kan det sägas att det i föräldrarnas berättelser om grundskolevalet finnas ett 

tematiskt fält vars tema är utveckling. På detta fält är stabilitet och trygghet vara viktiga faktorer 

samt barnens individuella talanger. Något som däremot inte anses vara en betydande faktor är 

skolornas pedagogik. När föräldrarnas berättelser studeras utifrån det tematiska fältet utveckling 

är dess gestalt, dess styrande princip, konkurrenstänkande. Utifrån berättelserna jag tagit del av 

gör föräldrarna val utifrån hur väl skolan kan se till att deras barn klarar av konkurrensen när 

barnen sedan, när de är klara med sin grundskoleutbildning, ska ta klivet ut i vuxenlivet. 

Verklighetens tematiska fält 

Som jag nyss nämnde upplever många av föräldrarna att det är viktigt att barnen inte halkar efter i 

utvecklingen. För några andra föräldrar är det däremot vara viktigare att barnen får lära sig hur 

det är ute i ”verkligheten”. Nadja uttrycker det så här: 

Sen är det ju klart, man kan väl säkert se statistiskt på det hur bra eleverna klarar sig och med 

betyg och alla sådana saker och det spelar ju såklart roll. Man vill ju att sina barn ska klara sig 

bra i skolan och att det ska funka jättebra. De ska bli duktiga. De ska ha möjlighet att gå vidare 

och få jobb i framtiden, men samtidigt tycker jag att det ska väga upp att vara i en verklighet 

där man får se alla världar 

Hon upplever det, med andra ord, som att betygen och resultaten är viktiga, men att lära sig att 

fungera i samhället, vilket för Nadja betyder att lära sig att acceptera människor från alla världar, 

är minst lika viktigt. Hennes tanke är på sätt och vis relaterad till föregående avsnitt där jag skrev 

om att inte halka efter de andra barnen i deras utveckling, men där föregående avsnitt handlade 

om kunskapsutveckling handlar Nadjas tanke om att inte halka efter i att lära sig att hantera 

”verkligheten”. Hon menar att för att barnen ska klara sig i samhället måste de lära sig att 

acceptera alla sorters människor. Lär de sig inte det som barn kommer de ha svårt att ta jämna 

steg med andra vuxna människor när de ska ut i vuxenlivet. Nadja pratar om det som en 

livserfarenhet. 

det ger liksom ändå en viss livserfarenhet att bli beblandade inte bara med likasinnade utan att 

det finns representanter från alla… och så försöker vi att prata om problematiken för dem, när 

de inte kan språket och sådana där grejer 

Frågan är vilka människor Nadja syftar på när hon pratar om att det är viktigt att träffa olika 

sorters människor. I citaten pratar hon om en ”verklighet där man får se alla världar” och 

problematiken med att inte kunna språket. En lämplig tolkning av vilka hon syftar på när hon 

pratar om att lära sig att umgås med alla sorters människor är därför människor med olika etniska 

bakgrunder. Att lära sig umgås med olika sorters människor behöver dock inte per automatik 

innebära människor med olika etniska ursprung, utan det skulle även kunna relateras till exempel 

till olika samhällsklasser. Detta är dock inte vara fallet i Nadjas berättelse, vilket väcker frågan 

varför det är just etniska grupper som får betydelse i hennes berättelse och inte, till exempel, 

grupper med olika klasstillhörighet. En möjlig tolkning är att Nadja själv har en 
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invandrarbakgrund och därför relaterar mer till dessa grupper än samhällsklasser, vilket i så fall 

går att koppla samman med mitt tidigare resonemang att föräldrar väljer skola efter hur lika 

agenterna på skolan är dem själva. Även Elena tycker att det är viktigt att hennes dotter får träffa 

människor av alla slag under sin skolgång och argumenterar för att en friskola inte skulle vara ett 

alternativ för henne eftersom det bara dras en sorts människor dit. Hon säger: ”Det var också 

något som vi tänkte, en friskola, att inte ha kompisar av samma sort”.  

Men att lära sig att fungera i samhället handlar om mycket mer än att lära sig att umgås med olika 

sorters människor. Det handlar också om att lära sig de normer och regler som finns i samhället. 

Elena kallar det att lära sig vara i ”systemet”, något som är huvudtemat i hennes berättelse. Hon 

nämner mycket kortfattat i sin berättelse att ”Jag som inte är svensk tycker att det är bra att vara i 

system, att inte vara utanför på något sätt”. Hennes erfarenhet av att som ny i Sverige stå utanför 

det svenska systemet verkar dock bara ha en marginell betydelse för varför hon tycker att det är 

viktigt att vara i systemet. Hade hennes bakgrund haft betydelse för hennes syn på systemet, hade 

hon berättat ett längre narrativ om det. Snarare verkar hon anse att det är viktigt att lära sig 

systemet eftersom, som hon uttrycker det: 

det viktiga är att man måste lära sig att… sitta när det behövs, plugga när det behövs. Man ser 

här, jag tror det finns några friskolor nära här. Man ser några ungdomar som är runt mitt på 

dagen. De säger att de sitter och pluggar när de vill. De är mycket fria, göra saker. Man måste 

lära sig också att ha lite regler. Och sitta, inte för mycket, men det är så här när man ska jobba. 

Nazli berättar också om sin oro över att det är ett för stort avstånd mellan skolans verklighet och 

samhällets. När hon berättar att hennes son nästan inte får några läxor i skolan kommer hon in 

på problematiken med att skolan inte förbereder henne son för framtida studier: 

Alltså att ta hem, att ha läxor hemma, det finns nästan inte. De flesta säger ju att de ska hinna 

med i skolan, vi försöker att inte ha läxor, för att de ska kunna ha fritid och de ska liksom göra 

det mesta i skolan, men jag tycker att det är fel för att när man väl kommer upp i högstadiet, 

eller i gymnasium och högskolor, då ska man helt plötsligt göra allting hemma. Och kan man 

inte det redan när man är yngre, då kommer man ju ha jättesvårt när man blir äldre. 

Den hypotesprövande analysen har därmed resulterat i konstruktionen av verklighetens tematiska 

fält. I föräldrarnas berättelser målas en bild upp av föräldrar som är oroliga över att deras barn 

inte ska vara beredda samt ha kunskaperna och erfarenheterna som behövs för att ta klivet ut i 

vuxenlivet, den så kallade verkligheten. På det här tematiska fältet är etnicitet en betydande 

faktor. Föräldrarna argumenterar för att det är viktigt att barnen lär sig att umgås med alla olika 

sorters människor. ”Sorter” är ett mycket diffust begrepp och kan betyda allt från olika 

samhällsklasser, till etnicitet, trosuppfattning och så vidare, men i föräldrarnas berättelser är 

begreppet sorter relaterat till olika etniska grupper. 

En annan faktor som är inkluderad på fältet är betydelsen av att barnen lär sig att följa samhällets 

regler och normer. Elena argumenterar för att barnen måste lära sig att passa tider och göra som 
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de blir tillsagda, eftersom det är det som krävs i vuxenlivet. Det är intressant att det är just Elena 

som tar upp det, eftersom hon själv har ett väldigt självständigt jobb där hon i mångt och mycket 

bestämmer och ansvara för vad, när och hur saker ska göras. Samtidigt arbetar hon inom ett fält 

där logikens regler värderas högt, vilket kan få oss att förstå varför hon betonar vikten av att 

hennes son ska lära sig att följa samhällets normer och regler. Vidare kan det tänkas att hon har 

tidigare erfarenheter av regelstyrda arbeten, till exempel genom hennes föräldrars arbetssituation. 

Nazli argumenterar även hon, som sagt, för att hennes son ska lära sig att fungera i verkligheten, 

men medan Elena argumenterar för anpassning till normer och regler argumenterar Nazli för att 

lära sig att ta ansvar för sitt arbete och jobba självständigt. 

Det tematiska fältet verkligheten inkluderar därmed faktorerna etnicitet, normer och regler samt 

ansvarstagande. Något som dock inte är inkluderat på fältet är barnens kunskapsinnehav (en 

faktor som faktiskt inte gör sig synligt på något av de tematiska fälten). Detta är intressant 

eftersom det är just skolornas förmåga att lära ut, dess pedagogiska specialitet som skolorna 

brukar marknadsföra sig med och som även är ett viktigt kvalitetskriterium när skolorna 

utvärderas av olika organisationer och myndigheter. Det finns därmed en motsägelse mellan 

samhällets syn på skolans roll och syfte och föräldrarnas. Föräldrarnas berättelser visar istället på 

att nästan alla upplever att det är viktigt att barnen inte halkar efter. Skillnaden är att några av 

dem betonar vikten av att inte halka efter akademiskt (nyttomaximering) medan andra betonar 

vikten av att klara av att kunna ta klivet från skolans värld till vuxenlivet utan att stöta på hinder 

som de andra ungdomarna (verklighetsanpassning) inte ställs inför. Det tematiska fältet som gjort 

sig synligt i föräldrarnas kollektiva berättelse om verkligheten verkar karaktäriseras därför av en 

anpassande gestalt. Det är vara barnens anpassningsförmåga till samhället som präglar faktorerna 

och dess relationer på verklighetens tematiska fält. 

Ett Bourdieuinspirerat perspektiv på berättelserna 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur föräldrar resonerar kring skolvalet. 

Genom att försöka ge mening åt Pierre Bourdieus kapitalbegrepp utifrån föräldrarnas berättelser 

om skolvalsprocessen ämnar jag att nå en ökad förståelse om förädlarnas logik när de väljer 

grundskola och därmed öka förståelsen om hur föräldrarna resonerar kring skolvalet. I de 

föregående analysavsnitten har jag presenterat de tematiska fält som gjort sig synliga under 

analysarbetet. Nu ska jag försöka relatera dessa tematiska fält och faktorerna på dem till 

Bourdieus kapitalbegrepp. 
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Socialt kapital 

Ur Bourdieus perspektiv handlar det sociala kapitalet om det kapital en person kan få tillgång till 

via sitt nätverk. Detta kapital berör dock inte bara de faktiska tillgångarna gruppen har utan även 

den status personen kan vinna genom att kunna säga att hon är bekant med en viss person i 

umgänget. Vidare kan en person vinna socialt kapital genom att relateras till en organisation eller 

institution som är välrenommerad i samhället. Frågan är dock hur föräldrarnas berättelser och de 

tematiska fält de har resulterat i kan relateras till Bourdieus idé om socialt kapital. 

Till att börja med bör det nämnas att det sociala kapitalet inte har så stor betydelse i föräldrarnas 

skolval i och med att det finns relativt lite som går att relatera till begreppet i de tematiska fälten 

som konstruerats genom analysarbetet. Det finns dock några aspekter på de tematiska fälten som 

bör tolkas som socialt kapital. När dessa aspekter kommer fram på fälten är de oftast ganska 

direkt kopplade till den mening som Bourdieu har gett begreppet.  

Den faktor som troligen är viktigast att ta upp här gjorde sig synlig på kompisarnas tematiska fält 

och handlar om hur föräldrarna skulle kunna eller har valt en skola för att barnet skulle få bättre 

kompisar. När valet baseras på tankar om att skaffa sig ett nytt, mer värdefullt umgänge bör det 

ses om en investering i socialt kapital, eftersom tanken då troligen är att barnet ska få kompisar 

som kan hjälpa henne i framtiden antingen genom ekonomiska, kulturella eller statusmässiga 

tillgångar.  

Ett annat fenomen som gjorde sig synligt på ryktets tematiska fält och som borde ses som en 

investering i socialt kapital är skolornas status. Föräldrarna tycks uppleva att en skola med ett bra 

rykte ökar värdet på utbildningen. Att ha gått på en skola som har hög status i samhället kan till 

exempel hjälpa eleven i framtiden genom att hon kan säga att hon har gått på den 

välrenommerade skolan. Kan barnet säga att hon har gått på en välkänd skola innebär det 

nämligen att vissa värden adderas på hennes examen, till exempel traditionella värderingar. Karins 

argument att friskolor inte är riktiga skolor illustrerar bland annat hur hon adderar det negativa 

värdet ”oäkta” på en examen från en friskola. Det kanske är så att det inte är de specifika värdena 

som adderas på sitt barns examen som kommer från att hon gått på en skola med ett bra rykte 

som är av betydelse för föräldrarna, utan snarare att något adderas så att barnets examen erkänns 

extra värde. I så fall är det examens totala värde (den vertikala axeln i det sociala rummet) snarare 

än den horisontella (kapitalstruktur) som har betydelse när föräldrarna väljer skola åt sina barn. 

Jag tolkar det som att föräldrarna är intresserade av en förflyttning uppåt i det sociala rummet 

snarare än i sidled, eftersom de i sina berättelser inte berättar om det specifika värdet skolans 

status adderar på barnens utbildning utan verkar snarare endast vara intresserade av att något 

adderas. 

Kortfattat kan det sägas att det finns mycket lite på de tematiska fälten som går att relatera till 

Bourdieus begrepp socialt kapital, vilket bör tolkas som att föräldrarna inte upplever att skolans 
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funktion som ett instrument för att förvärva socialt kapital ses som särskilt betydelsefull. På 

kompisarnas tematiska fält framkommer det dock att vissa föräldrar har valt eller kan tänka sig att 

välja en skola där barnet kan få rätt sorts kompisar, vilket bör tolkas som en investering i socialt 

kapitalt. Vidare gjorde sig fenomenet skolornas status synligt på ryktets tematiska fält, vilket kan 

tolkas som socialt kapital eftersom föräldrarna verkar uppleva det som att en skola med hög 

status på fältet adderar ett extra värde på barnets utbildning.  

Kulturellt kapital 

Utöver det sociala kapitalet pratar Bourdieu om det kulturella kapitalet. Det kulturella kapitalet är 

på sätt och vis ett bredare begrepp än det sociala kapitalet och brukar även vara en mer stabil 

kapitalform än det ekonomiska och sociala kapitalet, vilket innebär att agenterna, enligt Bourdieu, 

ofta försöker konvertera dessa kapitalarter till kulturellt kapital. I föräldrarnas resonemang finns 

det mer fenomen som går att tolka som kulturellt kapital än socialt, vilket kan förstås som en 

konsekvens av att det kulturella kapitalet upplevas ha ett mer stabilt värde än det sociala och 

därför bli mer eftertraktansvärt.  

Till att börja med går det att relatera det svenska skolsystemets icke-hierarkiska karaktärs 

placering på det tematiska fältet att inte göra ett val till begreppet kulturellt kapital. Det svenska 

skolsystemet icke-hierarkiska karaktär skulle kunna innebära att föräldrarna inte ser grundskolan 

som en arena för att förbättra familjens sociala position. En grundskoleutbildning skulle i så fall 

inte ses som en erkänd kapitalart. Barnets grundskoleutbildning värdesätts inte av de övriga 

agenterna, eftersom utbildning inte ses som ett sätt att förbättra sin sociala position i Sverige 

(skolsektorns icke-hierarkiska karaktär innebär att ingen grundskoleutbildning kan ges mer värde 

än någon annan). Grundskolan ses inte som en erkänd kapitalart och därmed inte heller en 

lämplig investering. Detta skulle kunna öka vår förståelse om varför föräldrarna inledningsvis 

upplever det som att de inte gjorde ett skolval, eller att andra faktorer så som det praktiska eller 

kompisar ges större utrymme när de ska välja skola än skolans faktiska organisation. Valet av 

grundskola ses utifrån det här perspektivet, eftersom det inte upplevs ge någon framtida 

utdelning vilket skulle kunna öka vår förståelse om varför föräldrarna hävdar att de inte har gjort 

något grundskoleval.  

Går vi vidare till närhetens tematiska fält så visade analysarbetet på att fenomenet stress bör vara 

inkluderat på fältet. På detta fält är stressens motpol skolornas pedagogik. I berättelserna antydde 

föräldrarna att det inte var värt att välja bort det praktiska för en skola som kanske var lite bättre 

(i den här diskussionen tolkas jag ”en lite bättre skola” som en med lite bättre pedagogik). En 

skolas pedagogiska förmågor har därmed inte särskilt stort värde i föräldrarnas resonemang, 

eftersom det snabbt övervägs av praktiska fördelar. Ett sätt att förstå varför föräldrarna sätter så 

lite värde på skolornas pedagogik kan tänkas vara relaterat till att de svenska skolsystemet inte är 

särskilt hierarkiskt. Det är därmed inte särskilt stora skillnader mellan de olika skolorna när 

föräldrarna tittar på till exempel de pedagogiska faktorerna. För att använda mig av Bourdieus 
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begrepp kan jag formulera mig som så att barnets kunskapsvolym erkänns värde av föräldrarna, 

men att de vinster som går att göra genom att välja en skola framför en annan är så små att 

vinsten inte överstiger kostnaden som stressen och förlusten av kompisar för med sig. 

Föräldrarna önskar i så fall att barnet får en stor mängd av kunskapskapital (vilken är en form av 

kulturellt kapital i och med att det står i motsats till det ekonomiska kapitalet), men att de inte 

anser att en skola på det svenska skolfältet är bättre än någon annan på att förmedla kunskap till 

barnen. 

En annan tolkning av att föräldrarna ger det praktiska ett större utrymme (ett större värde) i deras 

berättelser än pedagogiken är att ren kunskap inte är en erkänd kapitalart bland föräldrar. Idag 

lever vi i ett samhälle med ett högt utvecklingstempo. Att kunna referera till ren fakta och 

kunskap upplevs inte längre vara en användbar färdighet, eftersom fakta och kunskap snabbt blir 

omodern. Istället är det rimligt att anta att andra egenskaper ges mer värde, så som att vara 

ansvarstagande, flexibel och kreativ. Om kapitalarten kunskap inte värdesätts av föräldrarna, blir 

skolornas förmåga att lära ut kunskap, dess pedagogik, ointressant när de ska välja skola, vilket 

gör att andra faktorer så som det praktiska snabbt överväger vinsten av att välja en skola med en 

bra pedagogisk förmåga. 

Vidare framkom det på det tematiska fältet kompisar att föräldrarna tycktes föredra skolor där 

det fanns barn som liknar de själva, barn från samma sociala grupp, framför skolor med andra 

elever som är positionerade långt ifrån dem i det sociala rummet. Föräldrarnas önskan att deras 

barn ska gå på en skola där de flesta barnen liknar dem själva skulle kunna tolkas som en kulturell 

investering, eftersom barnet då, genom de andra barnen, lär sig att uppföra sig på det som anses 

korrekt i den sociala gruppen. Genom att umgås med andra barn som står dem nära i det sociala 

rummet lär sig barnet vilket beteende som anses passande och vilket som inte är lämpligt. Lär sig 

barnet att uppföra sig på rätt sätt kan det hjälpa hen i framtiden, eftersom det kapitalet kan 

konverteras till socialt kapital genom att hen lättare kan skapa kontakter om hen vet vilket 

beteende som är lämpligt. Det kan även konverteras till ekonomiskt kapital, eftersom hen lättare 

kan få ett välbetalt jobb om hen vet hur hen ska presentera sig vid till exempel en 

anställningsintervju. Att kunna bete sig på ett sätt som anses respektabelt av andra i den sociala 

gruppen är därför något som värdesätts av andra agenter och bör därför ses som kulturellt 

kapital. 

På kompisarnas tematiska fält framkom det också att vissa föräldrar skulle kunna tänka sig att 

välja en skola där barnet får rätt sorts kompisar. Jag har redan diskuterat det här fenomenet som 

en investering i socialt kapital, men om rätt sorts kompisar ses som kompisar med en liknande 

kapitalstruktur (vilket innebär att de delar liknande referensramar) men med en större 

kapitalvolym, vilket berättelserna pekar på, så skulle även det valet kunna ses som en investering i 

kulturellt kapital. Jag tolkar det som att föräldrarna tänker att barnet ska lära sig att föra sig på ett 

sätt som anser värdefullt av sociala grupper som är placerade över dem i det sociala rummet 

genom att umgås med människor från dessa sociala grupper, vilket innebär en investering i 
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kulturellt kapital. Umgänget som föräldrarna väljer åt sina barn bör i så fall ses som förebilder 

snarare än kompisar. 

Vidare framkom det på verklighetens tematiska fält att föräldrarna upplever att det är en värdefull 

egenskap att kunna umgås med alla sorters människor och därför borde denna egenskap ses som 

en erkänd kapitalart. På det tematiska fältet verkligheten relateras begreppet ”alla sorter” till olika 

etniska grupper, eftersom begreppet oftast länkas samman med andra begrepp som till exempel 

”olika världar”. Jag tolkar det som att förmågan att samarbeta med alla sorters människor, utifrån 

den mening begreppet ges på verklighetens tematiska fält, bör ses som kulturell kapital, eftersom 

föräldrarna verkar tro att barnet kommer kunna klara sig bättre då. Det handlar om ett beteende 

där barnen lär sig att ta del och använda sig av människors olika erfarenheter, idéer och 

perspektiv. Denna kapitalart kan senare i barnets liv konverteras till ekonomiskt kapital i och med 

att barnet blir mer eftertraktat på arbetsmarknaden på grund av dess utvecklade 

samarbetsförmågor.  

Att lära sig att umgås med alla sorter skulle också kunna ses som socialt kapital, eftersom barnet 

då kan skaffa sig ett mer diversifierat nätverk. Ett mer diversifierat nätverk betyder inte att barnet 

per automatik får tillgång till en större kapitalvolym än om hen skulle haft ett mer ensidigt 

umgänge, men det borde innebära en bredare kapitalstruktur. Med andra ord betyder ett 

diversifierat umgänge inte en självklar förflyttning uppåt i det sociala rummet, men det bör öka 

möjligheterna för att förflytta sig horisontellt. Dock verkar det inte vara det föräldrarna syftar på 

när de argumenterar för vikten av att lära sig att umgås med alla sorter, eftersom föräldrarna inte 

pratar om allt barnen kan lära sig genom att möta olika kulturer och samhällsklasser utan 

argumenterat istället för behovet att kunna samarbeta med alla sorter. Än en gång stärks min 

tanke att föräldrarna i första hand är intresserade av en förflyttning uppåt i det sociala rummet, 

snarare än en horisontell förflyttning. 

På det tematiska fältet verkligheten inkluderade jag även fenomenet att lära sig samhällets normer 

och regler, något som jag tolkar som kulturellt kapital. Elena vill att hennes dotter ska gå i en 

skola där hon får lära sig att följa de regler och normer som finns i samhället som till exempel att 

passa tider och arbeta när hon blir tillsagd. Det handlar om att barnet lär sig att uppföra sig på ett 

sätt så att hen i vuxenlivet tas som seriös och duktig, vilket är egenskaper som värderas högt av 

många till exempel på arbetsmarknaden. Barnet kan i framtiden konvertera sitt kulturella kapital 

som hen fått genom att lära sig samhällets regler och normer till ekonomiska kapital (genom att 

kunna skaffa sig ett välbetalt arbete) eller socialt kapital (eftersom barnet lättare kan skaffa sig 

kontakter om hen vet vilka normer och regler som gäller). 

Jag funderar dock på om denna kapitalart (att följa regler och normer) är något som värderas 

högt endast av människor med ett arbetarhabitus, eftersom dessa har större erfarenhet av mer 

regelstyrda arbeten. Om blicken istället vänds mot de som är positionerade högt upp på det 

ekonomiska eller kulturella fältet har arbetsvillkoren ofta en friare karaktär där individen lättare 
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kan utforma sin arbetssituation. Som jag nämnde i avsnittet Verklighetens tematiska fält har 

Elena dock ett ganska självständigt arbete som inte ses som regelstyrt, vilket kan ses som 

kontrasterande till min tolkning om att egenskapen att följa regler är en kapitalart som värdesätts 

högst av människor med arbetarhabitus. Det behöver dock inte att innebära en motsättning. Som 

jag skrev tidigare arbetar Elena inom en sektor där det positivistiska tänkandet och logiken 

värderas högt, vilket kan tolkas som en möjlig förklaring till att Elena ger systemet, samhällets 

regler och normer, så stort utrymma i sin berättelse. Ett annat sätt att tolka hennes förkärlek till 

systemet skulle kunna vara att hon växt upp i en arbetarklassfamilj och att de värden som 

värdesätts inom arbetarklassen därför har förkroppsligats i hennes habitus även om hon har 

klättrat vertikalt i det sociala rummet och kanske även horisontellt. 

Ytterligare ett tematiskt fält som framställdes i föräldrarnas berättelser var det som berör temat 

utveckling. På detta fält gjorde sig en rädsla för att missa tåget synligt. Föräldrarna berättade om 

en rädsla för att deras barn inte skulle utveckla samma färdigheter som de andra barnen och att 

de därför skulle få det svårt att överleva konkurrensen när de äntrar vuxenlivet. Föräldrarna 

berättar dock aldrig mer precist vilka dessa färdigheter är, utan det upplevs snarare som en diffus 

rädsla om att inte ha hängt med i utvecklingen. Denna rädsla kan därför tolkas som en rädsla för 

att barnet inte ska skaffa sig en utvecklings- och förändringsbenägenhet. Föräldrarna pratar 

nämligen, som sagt, inte så mycket om vilka förmågor barnet måste utveckla för att klara av 

konkurrensen. Istället argumenterar de för en trygg och stabil miljö så att barnet kan ta till sig 

kunskap och utvecklas. Jag tolkar det därför som att det är barnets förmåga att motivera sig själv 

till att ständigt utvecklas och lära sig nya saker som värdesätts, vilket skulle innebära att valet av 

en trygg och stabil skola är en investering i kulturellt kapital. 

Kortfattat kan det sägas att begreppet kulturellt kapital ofta ges innebörden att skaffa sig ett 

umgänge som kan resultera i ett ökat innehav av kulturellt kapital. Mycket av det handlar om att 

barnet ska lära sig att uppföra sig på rätt sätt genom att ha en viss typ av människor omkring sig. 

För vissa av förädlarna innebär det att de vill att barnet ska gå på en skola där barnet kan skaffa 

sig kompisar som befinner sig nära familjen i det sociala rummet. För andra föräldrar handlar det 

om att skaffa sig vänner som är positionerade över dem i det sociala rummet så att barnet ska lära 

sig deras sätt att uppföra sig på, vilket skulle kunna innebära en förflyttning uppåt i det sociala 

rummet. Vidare upplever vissa föräldrar att det är viktigt att barnet lär sig att samarbeta med alla 

sorters människor, eftersom de upplever att samarbetsförmåga är en värdefull förmåga som kan 

tolkas som kulturellt kapital. Det är inte bara barnets umgängeskrets som går att tolka som 

kulturellt kapital i föräldrarnas berättelser utan även förmågan att motivera sig själv att utvecklas 

och att kunna anpassa sig till samhällets regler och normer är fenomen i föräldrarnas berättelser 

som går att relatera till begreppet kulturellt kapital. 
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Reproduktionsstrategier 

De två föregående avsnitten har diskutera vilken innebörd Bourdieus begrepp socialt och 

kulturellt kapital får utifrån föräldrarnas berättelser. Värdet på dessa tillgångar är dock inte en 

gång för alla givna, utan är i ständig förändring genom att agenterna på fältet på ett eller annat 

sätt försöker säkerställa eller öka värdet på sina tillgångar. De strategierna som agenterna 

använder sig av kallas av Bourdieu för reproduktionsstrategier. Utifrån förädlarnas berättelser om 

grundskolevalet verkar det som att grundskolevalet kan tolkas som betydelsefull 

reproduktionsstrategi. 

Till och börja med upplever föräldrarna att grundskolevalet var självklart för dem. I avsnittet Ett 

tematiskt fält om att inte göra ett val skrev jag att de val en person gjort tidigare i livet ofta ses 

som självklara, som det enda alternativet när samma person blickar tillbaka på det. De blir ett sätt 

att stärka sin självbild, eftersom personen ofta har byggt upp sitt liv kring de valet hon tidigare 

gjort. Skulle hon börja ifrågasätta dessa val skulle hon riskera att sätta grunden hon byggt sitt liv 

på i gungning. Berättelsernas ofta inledande rapportering om att de inte har gjort ett 

grundskoleval skulle därför kunna ses som en reproduktionsstrategi. När föräldrarna valde att låta 

deras barn gå på den skolan de blivit placerade på enligt närhetsprincipen gjorde föräldrarna en 

investering i barnets framtid. Valet får betydelse som investering, eftersom de andra på fältet eller 

i den sociala gruppen ser skolvalet som ett strategiskt val enligt fältets logik. Skulle föräldrarna 

börja ifrågasätta valet de gjort skulle de också börja ifrågasätta fältets logik vilket i sin tur skulle 

kunna riskerar att de förlorar sin position på fältet. Ur denna synvinkel kan rapporteringen om att 

de inte gjorde ett val, att valet av grundskola var självklart för dem, ses som en strategi för att 

säkerställa sin sociala position på fältet, det vill säga en reproduktionsstrategi. 

Det andra fenomenet som jag presenterade som finns på det tematiska fältet att inte göra ett val 

är föräldrarnas motståndstagande från att se familjen som ett projekt, vilket går att koppla till 

Bourdieus idé om familjernas logik. Ett projekt passar på många sätt in i det ekonomiska fältet, 

eftersom ett projekt handlar om att nå ett preciserat och förutbestämt mål genom strategiskt 

kalkylerade metoder. Det handlar på sätt och vis om att väga olika metoders fördelar och 

nackdelar mot varandra för att hitta den metod som på det mest effektiva sättet når målet. Ett 

sätt att tolka föräldrarnas berättelser om att inte ha gjort ett val är därför att se det som ett 

avståndstagande från det ekonomiska fältet. Det verkar finnas en idé om, precis som Bourdieu 

hävdade, att det är känslorna som ska styra i en familj och inte det rationella kalkylerandet. Att 

inte välja en skola kan därmed, än en gång, ses som en reproduktionsstrategi, eftersom 

föräldrarna genom att rapportera att de inte valde skola visar att de vet hur de ska bete sig på 

skolfältet. Det kan beskrivas som att föräldrarna upplever att det finns en logik på skolfältet som 

argumenterar för att det är fult att välja en skola åt sina barn, eftersom ett sådant val tillhör det 

ekonomiska fältet. Föräldrarna vill därför visa i sina berättelser att de förstår fältets logik. De 

kanske upplever att det finns en risk för att de andra föräldrarna (eller jag) skulle tro att de inte 
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förstått fältets logik om de inte är tydliga med att rapportera att de inte har gjort ett val, vilket 

skulle innebära att deras sociala position på fältet skulle sättas i fara 

När jag diskuterade det tematiska fältet kompisar kom jag in på fenomenen feghet och mod. I 

Karins berättelse framkom det att hon såg sig själv som en feg förälder eftersom hon valde 

samma skola som de andra i hennes sociala grupp gjorde. Jag kontrasterade detta med Gustav 

som valde en skola för att hans son skulle få nya, bättre kompisar och frågade mig och Gustav 

därför kunde ses som en modig förälder. Jag tänker mig att denna diskussion om den modiga och 

den fega föräldern går att relatera till Bourdieus kulturella och ekonomiska fält. Att göra det så 

kallade fega valet och välja samma skola som de andra agenterna i ens närhet skulle kunna 

relateras till det kulturella fältet. Det är ett val som baseras på fantasier om vad som skulle kunna 

hända om hon inte gjorde som alla andra, något som står i kontrast till ett val som gjorts på 

ekonomiska premisser, det vill säga beslut som endast baseras på fakta och därmed utesluter 

känslor och ”tänk om” från beslutet. Att göra ett fegt val som förälder skulle därför kunna ses 

som en omedveten reproduktionsstrategi i och med att de särskiljer sig från det ekonomiska fältet 

(något som den goda föräldern anses bör göra), vilket än en gång går att relatera till Bourdieus 

tanke om familjernas logik. 

I min diskussion om det tematiska fältet kompisar tog jag även upp fenomenen den bra och den 

dåliga kompisen. Något som gjorde sig synligt i berättelserna var att de föräldrarna som kunde 

tänka sig att välja en skola där barnet kunde få rätt sorts kompisar var relativt motvilliga att prata 

om vilka de bra respektive de dåliga kompisarna var. Jag presenterade idén att föräldrarna som 

delade upp kompisarna i bra och dåliga umgängen själva gärna ville ses som bra människor och 

enligt samhällsnormen delar en bra människa inte upp andra människor i grupperna bra och 

dåliga. Detta skulle därför kunna vara ett möjligt sätt att förstå föräldrarnas motsägelsefulla 

berättelser om kompisarnas betydelse i skolvalet. Att inte vilja berätta om vilka kompisar de anser 

är bra för deras barn kan därför ses som en reproduktionsstrategi. Det är ett sätt att visa att de 

har förstått fältets logik och de förstärker på så sätt sin sociala position på fältet. Jag tolkade dock 

föräldrarnas berättelser om de bra och dåliga kompisarna som att de upplevde att de kompisarna 

som var mest lika dem själva var de bästa. Att välja skola efter de rätta kompisarna skulle då 

kunna ses som en reproduktionsstrategi, eftersom barnet då inte riskerar att utsättas för andra 

gruppers logik. Barnets utsätts istället endast eller i mycket koncentrerad form för den logik som 

gäller för människor som placerar sig nära familjen i det sociala rummet och på så sätt stärks 

deras sociala position. 

Ryktet var en faktor som jag inkluderade på närhetens tematiska fält. När ryktet presenteras på 

närhetens tematiska fält får det betydelsen att föräldrarna verkar uppleva att skolan i området har 

ett bättre rykte än skolor i andra områden, eftersom eleverna på skolan står nära dem i det sociala 

rummet samt står nära de andra föräldrarna de har diskuterat ryktet med. Bourdieu menade, som 

nämndes i teoridiskussionen, att människor som står nära varandra i det sociala rummet brukar 

trivas bättre tillsammans än människor som står långt ifrån varandra, eftersom de oftast har en 
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bättre förståelse för de liv andra i ens närhet lever. Föräldrarna kan därför tänkas trivas bättre på 

skolan i närområdet, eftersom den består av människor som är placerade nära dem i det sociala 

rummet.  

När föräldrarna jag intervjuat har diskuterat de olika skolalternativen med andra människor så har 

människorna de vänt sig till varit personer som har varit positionerade nära dem i det sociala 

rummet. Ett sätt att förstå varför de endast vänder sig till människor som är positionerade dem i 

det sociala rummet är att det är de som finns nära dem i vardagen. Ett annat sätt att förstå samma 

fenomen är att de upplever att dessa föräldrar förstår dem bättre än andra som inte positionerar 

sig nära dem i det sociala rummet. Eftersom de personer som mina intervjupersoner har pratat 

med har varit positionerade nära dem i det sociala rummet har även dessa personer varit nära 

positionerade familjerna på skolan, precis som mina intervjupersoner, de ingår nämligen i samma 

sociala grupp. Personer som är medlemmar i samma sociala grupp tenderar, enligt Bourdieu, att 

trivas ihop och därför har troligen de personerna som mina intervjupersoner vänt sig till 

förmedlat en positiv bild av skolan i området. Det skapas därmed ett positivt rykte om skolan i 

området, men utifrån samma logik får skolor i andra områden ett dåligt rykte. Ryktet (i dess 

betydelse på närhetens tematiska fält) skulle då kunna ses som en omedveten 

reproduktionsstrategi i den mening att det lockar till sig människor som är positionerade nära 

varandra, vilket innebär att positionen som den sociala gruppen intar i det sociala rummet stärks. 

Om vi istället tittar på ryktet som ett tematiskt fält, snarare än ett fenomen på närhetens tematiska 

fält, så gör sig gestalten den ansvarstagande föräldern synlig. Gestalten gör sig bland annat synlig 

genom föräldrarnas avståndstagande från att berätta hur de tagit del av ryktet och vad de hört. 

Att lyssna på ryktet tycks nämligen upplevas som oansvarigt, eftersom ett rykte är något högst 

subjektivt och därför inte anses vara en bra källa för att utvärdera de olika alternativen. Detta 

beteende kan därför ses som en reproduktionsstrategi där föräldrarna försöker upprätthålla sin 

sociala position genom att särskilja sig från ryktet och därmed visa att de förstått skolfältets logik 

och det tematiska fältets gestalt, det vill säga idén om den ansvarstagande föräldern. 

Föräldrarna berättar dock ändå att de har lyssnat på ryktet och många argumenterar för att de inte 

hade valt den skola de valt om de hade hört något dåligt om den. Föräldrarna presenterar där 

med en motsägelsefull bild av ryktet där de på en och samma gång försöker ta avstånd från det 

och samtidigt pratar om det som en av de mest betydelsefulla informationskällorna. Många 

berättar hur de har vänt sig till människor som befinner sig i samma sociala grupp som dem. Jag 

tolkar det som att de upplever att det är människorna som befinner sig i samma sociala 

sammanhang som kan ge den mest värdefulla informationen om skolvalet, vilket går att koppla 

samman med Bourdieus idé om reproduktionsstrategier. Föräldrarna väljer att vända sig till andra 

agenter som befinner sig i deras sociala grupp, eftersom de förstår logiken som gäller för den 

specifika gruppen på skolfältet. Föräldrarna kan då göra det val som gynnar dem mest utifrån 

gruppens logik. Att basera valet på den information som skickas ut till alla föräldrar skulle vara 

problematiskt för föräldrarna, eftersom den informationen inte är anpassad till den sociala 
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gruppens logik, även om ett val baserat på den informationen utifrån sett skulle ses som mer 

logisk för att uppfylla idén om den ansvarstagande föräldern. Detta kan därför öka förståelsen 

motsättningarna på ryktets tematiska fält. 

När jag studerade utvecklingens tematiska fält upptäckte jag att det verkar finnas en oro hos 

föräldrarna för att deras barn inte ska kunna konkurrera med de andra ungdomar och vuxna när 

de tar klivet in i vuxenlivet. Denna oro tolkade jag som att färdigheten att motivera sig själv att 

utvecklas och lära sig nya saker är en färdighet som värderas högt, eftersom föräldrarna aldrig 

uttalar mer specifikt vad det är för färdigheter barnen behöver utveckla utan argumenterar bara 

för att de behöver utvecklas. Om det går att tolka oron för att barnet inte ska utvecklas som att 

föräldrarna värdesätter förmågan att motivera sig själv att utvecklas, innebär det att samma oro 

skulle kunna beskrivas som en oro för att deras sociala position på fältet skulle hotas. Att utveckla 

en förmåga att motivera sig själv till att hela tiden utvecklas och lära sig nya saker skulle då kunna 

ses som en reproduktionsstrategi. Föräldrarna tycks nämligen uppleva det som att om barnet inte 

hänger med de andra barnen i deras utveckling och kunskapsintag så skulle familjerna som är 

placerade under dem i det sociala rummet klättra uppåt och hota deras sociala position. 

Det verkar dock som att föräldrarna nöjer sig med att barnen ligger i fas med de andra barnen. 

Att försöka överträffa dem verkar med andra ord inte vara något som värdesätts. Detta fenomen 

kan förstås som en effekt av att skolfältet i Sverige inte är särskilt hierarkiskt. Utifrån detta 

perspektiv blir skolan ett instrument för att se till att alla barn oavsett socialt ursprung 

positionerar sig bredvid varandra när de är klara med sin grundskoleutbildning. Alla barnen ska få 

samma möjlighet till ett lika stort kapitalinnehav med liknande struktur oavsett vilken 

familjebakgrund de har. Om det är på detta sätt som föräldrarna ser på skolan innebär de att de 

inte ser skolan som en möjlighet att få ett försprång in i vuxenlivet, vilket dock inte innebära att 

föräldrarna inte upplever att barnet inte kan halka efter om de väljer ”fel” skola. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att föräldrarna använder sig av skolvalet som en 

reproduktionsstrategi snarare än som en investering i socialt och kulturellt kapital. En 

reproduktionsstrategi som jag tycker mig kunna uttolka är att skolvalet de gjort ses som något 

självklart. Genom att se valet som de redan gjort som något självklart ifrågasätter de inte den 

grund som de byggt vidare sitt liv på. En annan strategi är att särskilja sig från det ekonomiska 

fältet, vilket går att relatera till Bourdieus idé om familjernas logik. Vidare så kan föräldrarnas 

önskan att deras barn ska gå på en skola med elever som är placerade nära dem i det sociala 

rummet ses som en reproduktionsstrategi, eftersom barnet då utsätts för en mer koncentrerad 

form av den sociala gruppens logik. Likasinnade (det vill säga personer som är placerade när dem 

i det sociala rummet) blir även en reproduktionsstrategi när det kommer till ryktets tematiska fält. 

I berättelserna målas det upp en bild av att föräldrarna föredrar att vända sig till andra människor 

som är placerade nära dem i det sociala rummet när de ska fråga om råd angående de olika 

skolalternativen vilket på sikt innebär att gruppens logik stärks. En sista reproduktionsstrategi 
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som gjort sig synlig är den att utveckla en utvecklingsbenägenhet hos barnen, så att de barn som 

är positionerade under dem inte ska kunna hinna ikapp. 

Slutdiskussion 

Jag inledde denna uppsats med att berätta om hur det svenska välfärdssamhället har gått från att 

staten hade huvudansvaret för att skapa ett bra liv åt medborgarna till att ansvaret för goda livet 

har flyttats till individen. Troligen har denna förändring inneburit att medborgarna idag upplever 

att de kan använda sig av samhällets välfärdsinstitutioner på ett annat sätt än tidigare. Med denna 

förändring i åtanke ställde jag mig frågan vilken effekt det har haft på hur människor ser på 

skolan. Av samhällets alla olika välfärdsinstitutioner var det skolan som intresserade mig mest, 

eftersom det är en av de välfärdsinstitutionerna i Sverige som har genomgått den största 

förändringen under denna förändringsvåg, bland annat genom att ge föräldrarnas ett mycket stort 

ansvar över deras barns och skolgång i och med att skolvalet infördes 1992. 

Syftet med denna uppsats var därför att studera hur föräldrar resonerar kring skolvalet. Mer 

specifikt ville jag till att studera vilka faktorer som föräldrarna upplever har varit viktiga för dem i 

deras beslutsprocess. Dessa faktorer ämnade jag sedan koppla samman med Pierre Bourdieus 

kapitalbegrepp (det vill säga socialt och kulturellt kapital samt reproduktionsstrategier) för att på 

så sätt öka förståelsen kring logiken i föräldrarnas resonemang.  Syftet har uppfyllts genom att 

besvara följande frågor: 

 Hur ser föräldrarnas resonemang kring grundskolevalet ut? 

 Vilka faktorer upplever föräldrarna har varit viktiga i beslutsprocessen?  

 Hur kan de faktorer som föräldrarna upplever har varit viktiga för dem under 

beslutsprocessen relateras till Bourdieus kapitalbegrepp? 

Föräldrarnas resonemang kring grundskolevalet 

Studiens första forskningsfråga var att studera hur föräldrarnas resonemang kring barnets 

grundskoleval ser ut. Studien visar på att föräldrarna verkar vara ointresserade av att göra ett 

grundskoleval aktivt skolval. Detta motstånd kan förstås utifrån tre olika perspektiv. För det 

första kan berättelsernas retrospektiva utgångspunkt ha betydelse för att det skolval de gjort ses 

som självklart. För det andra kan det förstås som att föräldrarna är motvilliga att se sina familjer 

som ett projekt. Slutligen kan föräldrarnas syn på skolvalet tolkas som något självklart ses som ett 

ointresse till skolvalet som härstammar från den svenska skolsektorns icke-hierarkiska karaktär. 

Under berättelsernas gång framkommer det dock att valet kanske inte var så självklart som det 

först verkade för föräldrarna. Många fortsätter sina berättelser med att diskutera närhetens, 

ryktets, kompisarnas, utvecklingens och verklighetens inflytande på valet de gjort. Dessa faktorer 

ska jag diskutera mer ingående när jag presenterar svaret på uppsatsens andra fråga, eftersom de 
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är starkt relaterade till de faktorer som föräldrarna upplever varit betydelsefulla i 

beslutsprocessen. 

Genom den tematiska fältanalysen (vilket är uppsatsens analysmetod) finner forskaren olika 

strukturerande principer som styr relationerna mellan de olika faktorerna på respektive tematiskt 

fält, dess så kallade gestalt. Denna gestaltkunskap är viktig för att förstå hur föräldrarna resonerar 

kring grundskolevalet de gjort åt sina barn. De olika gestalterna kan tolkas som den logik som 

berättelserna anpassas efter och som skapar mening i deras resonemang. De gestalter som gjort 

sig synliga är självbevarande, rationaliserande, konkurrenstänkande, anpassningsbar, oro för det 

okända och den ansvarstagande föräldern. Föräldrarnas resonemang kring skolvalet kan därför 

tolkas som ett rationaliserande resonemang utifrån vilket de försöker bevara en specifik bild både 

av sig själva och den ansvarstagande föräldern. Vidare styrs deras berättelser av idéer om 

konkurrens, anpassningsbarhet och en rädsla för det okända. 

Faktorer som upplevs vara viktiga i beslutsprocessen 

Uppsatsen andra frågeställning handlar om vilka faktorer som föräldrarna upplever har varit 

viktiga i beslutsprocessen. Analysen har visat på en rad olika faktorer som föräldrarna letat efter 

när de gjorde skolvalet. En första faktor är att skolan erbjuder en trygg och stabil miljö, vilket 

anses viktigt för att barnet ska kunna ta till sig kunskaper och utvecklas. Vidare berättar 

föräldrarna att det är viktigt att barnet har samma kompisgrupp omkring sig under hens uppväxt, 

eftersom det gör så att barnet vågar pröva och testa saker. Även skolornas rykte, det vill säga dess 

status på skolfältet, upplevas ha betydelse för föräldrarnas grundskoleval. Delvis eftersom de 

upplever det som att en skolas goda rykte ökar värdet på utbildningen, men av ännu större vikt är 

det vara att människorna i ens umgängeskrets anser att skolan är bra.  

Slutligen upplever föräldrarna även att det är viktigt att skolan förbereder barnen för verkligheten 

och ser till att de klarar av konkurrensen när det är dags för dem att ta klivet ut i verkligheten, 

bland annat genom att lära barnen att umgås med alla sorters människor. Vidare argumenterar 

föräldrarna för att barnen måste lära sig att fungera i systemet, vilket för vissa betyder att lära sig 

samhällets regler och normer och för andra att bli självständig och ansvarstagande. När det 

kommer till att överleva konkurrensen när de ska ut i vuxenlivet relaterar vissa föräldrar det till att 

ha rätt sorts kompisar, det vill säga kompisar som är bra förebilder. Det som avgör om 

kompisarna är bra är till hur stor utsträckning kompisarna delar samma referensramar som 

föräldrarna har. Ju mer kompiskretsen liknar familjekompositionen desto bättre. Något som inte 

kommer upp i föräldrarnas berättelse som en viktig faktor i skolvalet är skolornas pedagogik. 
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Föräldrarnas resonemang ur ett Bourdieu-inspirerat perspektiv 

Uppsatsen tredje frågeställning berör ämnet hur föräldrarnas resonemang kan relateras till 

Bourdieus kapitalbegrepp. Jag anser att detta är en viktig fråga som vi behöver ställa oss för att 

öka vår förståelse kring logiken föräldrarna använder sig av när de gör (eller kanske snarare inte 

gör) ett grundskoleval. 

Uppsatsen har visat på att föräldrarna inte anser att grundskolevalet är en viktig investering i 

barnets kapitalackumulering. Snarare används grundskolevalet som en reproduktionsstrategi.  De 

använder skolvalet för att stärka sin sociala position på fältet, genom att i första hand se till att 

barnet lär sig gruppens logik. Även om grundskolan i första hand inte användas som ett 

instrument i barnets kapitalackumulering, finnas vissa kapitalarter som föräldrarna önskar att 

barnet ska få med sig visa sin grundskoleutbildning. Främst handlar detta om att barnet ska 

förvärva visst kulturellt kapital, mer specifikt att lära sig att fungera i samhället genom att lära sig 

att umgås med alla sorters människor samt att anpassa sig till samhällets regler och normer. Det 

social kapitalt har endast ha en marginell betydelse i föräldrarnas resonemang kring 

grundskolevalet. När deras resonemang trots allt går att relatera till sociala kapitalet handlar det 

om det kapitalet som barnet kan få genom att kunna säga att hen har gått på en viss skola snarare 

än det kapital hen kan få genom sitt umgänge. 

Uppsatsens implikationer 

Tanken bakom skolvalsreformen 1992 var att föräldrarna skulle ges större inflytande över deras 

barns utbildning. Bland annat sades det att skolvalet skulle kunna leda till en kvalitetshöjning, 

eftersom föräldrarna skulle söka sig till de ”bästa” skolorna. För att denna kvalitetshöjning skulle 

ske krävdes det dock att föräldrarna valde den skolan med bäst kvalité. Min studie visar dock att 

detta inte är vara fallet hos de föräldrarna jag har intervjuat. Snarare anses andra faktorer så som 

kompisar och närhet vara viktigare. Det som de sätter störst värde på är att deras barn får gå på 

en skola med barn som liknar dem själva. Det ökade inflytandet för föräldrar som 

skolvalsreformen innebar har inte lett till den kvalitetshöjning som politikerna hade hoppats på, 

vilket kan förstås som en konsekvens av att föräldrarna väljer grundskola utifrån andra faktorer 

än kvalité. Uppsatsens resultat kan istället tolkas som att det finnas en risk för att skolvalet ökar 

segregationen i samhället, eftersom föräldrarna drar sig till skolor där familjerna liknar dem själva. 

Denna oro stärks också av annan svensk forskning om skolvalet som pekar på att skolvalet har 

ökat segregationen.  

Skolvalsreformen innebar även att skolfältets utsattes för marknadskrafterna, vilket politiker 

hoppades skulle innebära både en kvalitetshöjning och ett mer effektivt användande av resurser. 

Tanken kan verka god, men utifrån uppsatsens resultat anser jag att det kan vara problematiskt att 

kommersialisera skolan när föräldrarna ganska tydligt tar avstånd från det ekonomiska fältet. Att 
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då positionera skolan på det ekonomiska fältet anser jag kan leda till negativa konsekvenser i och 

med att avståndet mellan skolorna och familjerna blir större. Den logik som styr skolsektorn 

skulle där med kunna tänkas skilja sig avsevärt från den logik som styr familjernas val, vilket 

skulle innebära inte bara en rad missförstånd mellan de professionella inom skolsektorn och 

föräldrarna utan även ogillande dem emellan och därför minska chanserna för konstruktiva 

möten mellan dem. 

Ur ett mer teoretiskt perspektiv kan de gestalter som den tematiska fältanalysen resulterade i 

förstås inte bara som de strukturerande principer som styr föräldrarnas berättelser utan även som 

förkroppsligade samhällsstrukturer som styr deras skolval och avgör vad som upplevs vara 

eftersträvansvärt och vulgärt. Utifrån detta perspektiv är det intressant att använda sig av idén om 

den ansvarstagande föräldern som ett illustrerande exempel. Den ansvarstagande föräldern är en 

som resonerar, granskar och scannar de olika alternativen. Denna idé tar sig dock olika uttryck 

och öppnar upp för olika beslutsprocesser beroende på vem idén förkroppsligas hos. Den 

dominerande tanken är att granskandet, resonerandet och scannandet ska grundas på ”hårda” 

fakta som till exempel resultat från olika kvalitetsgranskningar eller betygssnitt. Detta tycks dock 

inte vara fallet bland de föräldrar jag har intervjuat. Beslutsprocessen hos dem präglas också av 

granskande, resonerande och scannande (även om de till att börja med vill få valet att ses som 

självklart), men tillvägagångssättet har grundats på subjektiv fakta (rekommendationer från 

kompisar, rykten, status etc.) snarare än objektiv fakta (som den dominerande idén förespråkar).  

Skillnaden mellan den dominerande bilden av den ansvarstagande föräldern och de 

beslutsprocesser som föräldrarna målar upp i sina berättelser kan dock förstås om den 

dominerande bilden av den ansvarstagande föräldern kopplas samman med de dominerande 

samhällsklasserna. Det är nämligen rimligt att anta att det är den dominerande samhällsklassens 

bild av den ansvarstagande föräldern som blir den som dominerar samhället, eftersom det är de 

som har störst kapitalinnehav att strida med i kampen om vilken mening idén om den 

ansvarstagande föräldern ska tilldelas. I ett neoliberalt samhälle placeras marknadskrafterna med 

dess strukturer och principer framför de kulturella och sociala aspekterna av samhället, vilket 

innebär att de människor som placeras i toppen på det ekonomiska fältet (utifrån Bourdieus 

sociala rum) blir den dominerande samhällsgruppen. En princip som är styrande för denna 

samhällsgrupp är idén om homo economicus, det vill säga den individuella, rationella, 

kalkylerande, nyttomaximerande, egennyttiga människan, med följden att val som baseras på 

hårda fakta ses som de mest logiska. Det kan uttryckas som att den dominerande klassen styrs av 

ett homo economicus-habitus, vilket innebär att idén om den ansvarstagande föräldern för dem 

innebär en förälder som grundar sitt skolval på ”objektiva” fakta. De föräldrar som jag har 

intervjuat upplever dock inte att de tillhör den dominerande samhällsklassen, utan skulle troligen 

klassificera sig själva som medelklass. Utifrån deras ”medelklass-habitus” ges bilden av den 

ansvarstagande föräldern en annan mening, som till exempel att det blir eftersträvansvärt att fatta 

samma beslut som de övriga medlemmarna i samhällsgruppen. 
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Föregående diskussion visade på hur samhällets strukturer förkroppsligas på olika sätt beroende 

på vilken position personen har i det sociala rummet. Jag visade på hur idén om den 

ansvarstagande föräldern ges olika mening beroende på var i det sociala rummet personen är 

placerad och visade på skillnaden i betydelsen som den dominerande klassens ger begreppet och 

den mening de föräldrar jag har intervjuat ger samma begrepp. Vad som ska klassificeras som den 

dominerande betydelsen av ett begrepp är dock föremål för en ständigt pågående strid mellan 

olika samhällsgrupper. Dessa strider bör ses som reproduktionsstrategier, där den som går 

vinnande ur striden förstärker eller bevarar sin position i det sociala rummet och förlorarna 

riskerar att försämra sin position. Som jag redan nämnt är den dominerande gruppen i dagens 

neoliberala samhälle de som positionerar sig högst upp på det ekonomiska fältet. För att deras 

position ska bevaras är det bland annat viktigt att bryta ner kollektivet så att endast den 

egennyttiga individen finns kvar. Enligt den neoliberala teorin är det nämligen idén om den 

egennyttiga individen som är härskande snarare än det gemensamma kollektivet. Genom olika 

strategier för att bryta ner kollektivet så att endast den egennyttiga individen lämnas kvar görs den 

neoliberala teorin till verklighet. Genom att göra teorin verklig blir den svår att kritisera vilket i 

sin tur innebär att den dominerande gruppens position i det sociala rummet stabiliseras. Ur detta 

perspektiv blir skolvalsreformen mycket intressant. Skolan innan reformen beskrevs, som jag 

diskuterade i bakgrundskapitlet, som ett public good med syftet att tillgodose kollektivets behov. 

I och med skolvalsreformen blev dock skolan ett private good med syftet att tillmötesgå den 

egennyttiga individens behov och önskemål. Skolvalsreformen kan därmed ses som en 

reproduktionsstrategi utformad av den dominerande samhällsklassen med syfte att bryta ner 

kollektivet och ställa den egennyttiga individen i rampljuset för att på så sätt förverkliga den 

neoliberala teorin och stärka dagens dominerande samhällsgrupp position i det sociala rummet. 

Om skolvalsreformen kan förstås som en reproduktionsstrategi med syftet att förstärka den 

dominerande samhällsgruppens position i det sociala rummet blir föräldrarnas ointresse att göra 

ett aktivt skolval intressant. Deras ointresse för att göra ett ”rationellt” val baserat på skillnaderna 

i skolornas kvalité och betygssnitt kan då förstås som en omedveten motstrategi med syftet att 

destabilisera den dominerande gruppens position genom att inte följa de ”spelregler” de har satt 

upp. Problemet i ett neoliberalt samhälle är dock att det är mycket svårt att anklaga systemet för 

misslyckanden, eftersom allt ansvar lagts på individen. Det är föräldern som har gjort det 

slutgiltiga skolvalet (eller fattat beslutet att inte välja skola) och därför förklaras problem i 

samhället som går att relatera till skola och utbildning med att de har gjort ”fel” val enligt det 

neoliberala systemet. Det är dock viktigt att komma ihåg att de neoliberala systemet inte är 

baserat på orubbliga lagar där individen per automatik alltid blir den ansvarige. Lagarna har 

skapats för att skydda systemet och kan därför brytas ner för att bygga upp ett nytt system, bland 

annat genom att de samhällsklasser som inte gynnas av det neoliberala systemet börjar se sig 

själva som ett kollektiv som tillsammans kan vinna striden mot den dominerande samhällsklassen 

om de kan bortse från sina egenintressen för att istället se till kollektivets bästa. 
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Den dominerande samhällsklassens användande av skolan som ett instrument i deras 

reproduktionsstrategi bör förstås som ett mycket taktiskt drag. Skolan är en av de institutioner 

som under en lång tid hade som uppgift att motverka de ekonomiska strukturerna och 

principerna. När skolan innan reformen hade som uppgift att bland annat stärka känslan av att de 

uppväxande medborgarna var del av ett kollektiv innebar det att de i vuxenlivet var beredda att 

jobba för kollektivets bästa snarare än sitt eget och på så sätt fungerade skolan som en kraft emot 

de ekonomiska strukturerna. Nu när skolan blir allt mer individualistiskt försvagas dess uppgift 

att förankra idén om den kollektiva gemenskapen vilket i sin tur bryter ner kollektivet och på så 

sätt säkrar de neoliberala strukturerna.  

I föräldrarnas berättelser framkommer det tillslut att det trots allt har gjort ett skolval där de har 

vägt de olika skolalternativen mot varandra. De berättar hur de har pratat med andra vuxna i 

deras bekantskapskrets, letat efter rykten samt sökt efter skolor som kan leva upp till de 

förväntningar de har på deras barns skolgång. Med tanke på mitt tidigare resonemang om 

föräldrarnas ointresse att göra ett aktivt skolval som en omedveten motståndsstrategi kan detta 

ses som problematiskt. Det faktum att de faktiskt gör ett skolval kan nämligen förstås som ett 

handlande som stärker den dominerande samhällsklassen i det neoliberala systemet, eftersom de 

agerar enligt de regler som den dominerande samhällsklassen har satt upp. Att föräldrarna trots 

allt gör ett skolval behöver dock inte ses som ett problem för min tolkning av föräldrarnas icke-

val som en motståndsstrategi, utan snarare bör det förstås som att den dominerande 

samhällsklassen har lyckats med sin reproduktionsstrategi, det vill säga de har lyckats bryta ner 

idén om kollektivet och istället förankrat idén om den egennyttiga individen även hos föräldrarna 

och på så sätt stabiliserat sin position som den dominerande samhällsklassen. Än en gång 

behöver vi komma ihåg att bara för att den dominerande samhällsklassen tycks ha övertaget i 

kampen mellan de olika samhällsgrupperna för tillfället ska det inte ses som den slutgiltiga 

utgången. Samhällets strukturer och principer är, som sagt, ständigt föremål för strider och även 

om den dominerande klassen har övertaget nu kan de andra samhällsgrupperna alltid utveckla nya 

strategier för att omkullkasta den rådande samhällsordningen och ta makten från den 

dominerande samhällsklassen. 

I bakgrundskapitlet presenterade jag tanken att den horisontella axeln i det sociala rummet skulle 

kunna tänkas vara av större betydelse i Sverige än den vertikala, eftersom Sverige upplevs vara ett 

klasslöst samhälle där alla anser sig tillhöra medelklassen. Vidare kan det svenska skolfältets 

”platta” uppbyggnad också tänkas innebära att förflyttningar på den horisontella axeln blir av 

större intresse än förflyttningar på den vertikala, eftersom de vägar uppåt i det sociala rummet 

som skolan öppnar upp för verkar vara i stort sett obefintliga. Analysen visar dock på att 

föräldrarna i första hand intresserar sig för förflyttningar uppåt i det sociala rummet, snarare än åt 

sidan. Jag anser att detta än en gång visar på hur den dominerande samhällsklassen har lyckats 

med sitt uppdrag att förkroppsliga den neoliberala idén i samhällets alla agenter. Utifrån sett 

verkar det nämligen inte logiskt att föräldrarna försöker använda sig av skolan för att förbättra sin 
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vertikala position i det sociala rummet eftersom det inte upplevs finnas någon överklass att klättra 

upp till samt eftersom vinsterna från att välja en skola framför en annan blir marginella i en icke-

hierarkisk skolsektor, men om detta beteende sätts i relation till det neoliberala projektet där 

individen alltid ska syfta till att maximera nyttan blir beteendet mer begripligt. Föräldrarna spelar 

nämligen det ”neoliberala spelet” och anpassar sitt resonemang om skolvalet och 

beslutsprocessen efter spelets regler, vilka är att alltid sikta uppåt även om de upplevda vinsterna 

verkar små och man egentligen inte vet vad man klättrar mot.  

Forskningsgenomgången gav mig intrycket att det fanns mycket lite svensk forskning om 

skolvalet i mellanstora städer samt om skolvalet på grundskolenivå. Jag har bidragit med 

forskning till dessa två forskningsgrenar genom att studera föräldrars resonemang kring 

grundskolevalet i en medelstor stad. Studien har visat på att de föräldrarna jag intervjuat inte är särskilt 

intresserade av grundskolevalet. Detta kan tolkas som en konsekvens av att föräldrarna 

fortfarande inte upplever att det finns särskilt många skolalternativ i staden, det vill säga att 

skolvalsreformen inte upplevs ha rotat sig än. Den medelstora staden studien gjorts i erbjuder 

dock en ganska stor variation av skolor och därför anser jag inte att en upplevd avsaknad av 

skolalternativ kan ge oss en förståelse av föräldrarnas bristande intresse för grundskolevalet. En 

mer trolig tolkning är att skolvalsreformen inte har rotat sig hos föräldrarna än. Det skulle kunna 

tänkas att skolvalsreformens genomslag i mellanstora städer fortfarande är en så pass nutida 

händelse att föräldrarna inte har hunnit se alternativens fördelar än. Min studie bidrar därmed till 

forskningsfältet om skolvalsreformen i medelstora städer.  

Tidigare forskning har även visat på att det aktiva skolvalet har blivit allt vanligare i 

storstadsområdena vilket är intressant att relatera till denna studies resultat som visar på ett 

ointresse kring skolvalet i mellanstora städer. Jag nämnde precis ett par möjliga sätt att förstå 

mina informanters ointresse kring skolvalet, men ytterligare en förklaring, utifrån det tidigare 

förda resonemanget, är att den neoliberala idén inte är lika starkt styrande i medelstora städer. 

Det skulle kunna vara så att de agenter i samhället som tillhör de dominerande samhällsgrupperna 

drar sig till storstäder eftersom deras möjligheter att förverkliga den neoliberala drömmen är 

större där, vilket skulle innebära att dessa människor har haft större möjligheter att förkroppsliga 

den neoliberala idén hos storstädernas medborgare. De som blir kvar i de medelstora städerna 

tillhör därför inte de grupper som är positionerade i toppen på det ekonomiska fältet, utan dessa 

städer styrs istället av andra dominerande grupper som inte är lika starkt präglade av den 

neoliberala idén. Den neoliberala idén om det aktiva, rationella valet blir därför inte lika 

välförankrat i medelstora städer som i storstäderna och därför upplevs skolvalet inte vara av lika 

stor betydelse hos föräldrar i medelstora städer. 

 När det kommer till den bristande forskningen om grundskolevalet bidrar min forskning bland 

annat med att visa på att de föräldrar jag intervjuat inte ser på grundskolevalet som en möjlighet 

att utveckla vissa färdigheter hos sitt barn. Snarare föredrar förädlarna en skola som kan erbjuda 

en trygg och stabil miljö där barnet kan få umgås med likasinnade. Med andra ord kan det säga att 
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grundskolevalet inte i första hand användas som en investering i olika kapitalarter utan användas 

snarare som en reproduktionsstrategi. De reproduktionsstrategier som föräldrarnas berättelser ger 

uttryck för tycks dock inte ha som syfte att förbättra sin sociala position utan snarare verkar de 

nöja sig med att stabilisera sin nuvarande position. Jag tolkar det, än en gång, som ett resultat av 

att Sverige upplevs vara klasslöst. Alla anser sig tillhöra medelklassen och det talas knappt om 

överklassen eller medelklassen och då blir inte klasskampen intressant (eftersom det inte finns 

någon överklass att strida mot eller underklass att försvara sig emot). I ett samhälle där alla 

upplevs tillhöra medelklassen blir därför en reproduktionsstrategi med syfte att klättra uppåt 

bland samhällsklasserna oanvändbar. Ett samhälle utan klasskamper kanske låter bra till att börja 

med, men problemet är att det i Sverige finns vissa dominerande samhällsklasser som sätter upp 

samhällets spelregler, andra samhällsgrupper som tjänar på dessa regler och ytterligare andra som 

förlorar på reglerna men dessa olika samhällsgrupper verkar dock inte göra sig synliga för 

individerna. Med andra ord har de dominerande samhällsgrupperna i Sverige lyckats så väl med 

sin strategi att förkroppsliga sina värden och principer i de övriga samhällsgrupperna att de 

dominerade samhällsgrupperna inte märker att de blir dominerade. Detta blir ett problem, 

eftersom när människorna inte känner av att de blir dominerade av en annan samhällsgrupp kan 

de inte försvara de värden och principer som skulle förbättra deras levnadsvillkor och på så sätt 

kan ett system som missgynnar majoriteten av medborgarna fortlöpa utan något motstånd. 

Vidare visar studien på en diskrepans mellan vad som ofta i officiella sammanhang ses som 

skolans mål och vad föräldrarna vill ha ut av skolan. Officiellt sätt ses skolan bland annat som ett 

instrument för att utveckla kunskaper hos barnen. PISA-undersökningen jämför till exempel 

skolorna utifrån elevernas kunskaper i de olika kärnämnena. Utifrån föräldrarnas berättelser så 

framkommer det dock att de ser på grundskolan som ett redskap för att stärka sin sociala 

position snarare än som en arena för kunskapsutveckling. Denna motsättning mellan hur 

föräldrarna upplever att de kan använda skolan och den officiella bilden av skolan, visar på att 

mer forskning behövs om vad familjer önskar få ut av skolan för att kunna utveckla nya metoder 

för att utvärdera skolornas prestation som stämmer bättre överens med föräldrarnas 

förväntningar och önskemål. Om den officiella bilden av skolans roll dessutom är sammanlänkad 

med den bild som den dominerande samhällsklassen förespråkar skulle även sådan forskning 

kunna synliggöra den dominerande klassens reproduktionsstrategier, vilket gör det lättare att 

motarbeta dem och på sikt kunna skapa ett samhällssystem som gynnar fler samhällsgrupper. 

Jag har under den tematiska fältanalysen av intervjumaterialet misstänkt att det finns skillnader i 

hur mammor och pappor samt föräldrar till söner och föräldrar till döttrar resonerar kring 

skolvalet. På grund av att jag endast har intervjuat sju föräldrar har jag dock inte kunnat göra 

några jämförelser mellan resonemanget hos män och kvinnor samt när resonemanget angår söner 

och döttrar. Det kan även tänkas att resonemanget kan skilja sig mellan olika samhällsklasser. Det 

skulle därför behövas göra en större studie om hur föräldrar resonerar kring grundskolevalet så 

att en intersektionell analys kan genomföras. Vidare har jag endast intervjuat föräldrar med barn 
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på kommunala skolor, eftersom jag inte fick någon respons från föräldrarna på friskolorna i 

staden. Detta är dock inte ett problem för den här studien, eftersom syftet inte var att 

generalisera. Det skulle däremot vara intressant att göra en studie där även föräldrar med barn på 

fristående skolor är inkluderade, eftersom jag misstänker att deras resonemang skulle skilja sig i 

många avseenden från de berättelser som har presenterats i denna studie. 

Sammanfattning 

Det svenska välfärdssamhället har alltid varit en arena dit människor har kunnat söka sig för att 

förbättra sitt liv, men de senaste decennierna har en neoliberal förändringsvåg svept över Sverige 

som medfört stora förändringar för välfärdssektorn. En tydlig förändring som haft betydelse för 

välfärdssektorn är att ansvaret för det goda livet har flyttats från staten till individen. Införandet 

av skolvalet 1992 är troligen den reform som har haft störst påverkan på skolfältet. Skolvalet 

innebär att föräldrar och elever fritt kan välja mellan de olika skolalternativen, både privata och 

kommunala. Forskning har visat på att skolvalet har lett till lägre betygssnitt, större 

betygsvariation mellan skolorna samt ökad skolsegregation, men jag har inte hittat någon 

forskning där beslutsprocessen studeras från förälderns perspektiv utan att inkludera 

övergripande teorier om faktorer som kan begränsa valfriheten, så som klasstillhörighet, etnicitet 

eller mer abstrakta fenomen som till exempel olika diskurser. Denna uppsats syftade därför till att 

studera hur föräldrar i en medelstor stad resonerar kring deras barns grundskoleval. Genom att 

studera hur föräldrarnas resonemang ser ut, vilka faktorer som upplevts vara viktiga i 

beslutsprocessen, samt vilken mening den franske sociologen Pierre Bourdieus kapitalbegrepp 

(det vill säga socialt och kulturellt kapital samt reproduktionsstrategier) får utifrån föräldrarnas 

resonemang anser jag kunna nå en ökad förståelse om föräldrars resonemang kring 

grundskolevalet i en medelstor stad. 

Uppsatsen bygger på material från sju BNIM-intervjuer med föräldrar i en medelstor stad i 

Sverige med barn på en grundskola. Intervjuerna har gjorts efter att föräldrarna tagit ställning till 

grundskolevalet för att på så sätt kunna ställa frågor om hur de upplevde beslutsprocessen snarare 

än vad de förväntar sig. Dessa intervjuer har sedan analyserats enligt den tematiska fältanalysen 

och har resulterat i sex gemensamma tematiska fält med respektive gestalt. Dessa fält och 

gestalter är: det tematiska fältet att inte göra ett val med en rationaliserande gestalt, närhet med en 

gestalt som präglas av en oro för det okända, ryktet med en gestalt om den ansvarstagande 

föräldern, kompisarna med en självbevarande gestalt, utveckling med en konkurrenstänkande 

gestalt samt verkligheten med en anpassande gestalt. 

Föräldrarnas resonemang kring grundskolevalet präglas av de strukturerande principerna 

rationaliserande, oro för det okända, den ansvarstagande föräldern, självbevarande, 

konkurrenstänkande och anpassning. De faktorer som föräldrarna upplever varit viktiga för dem i 

beslutsprocessen är att skolan erbjuder en trygg och stabil miljö, kompisgruppen (både att 

komma till rätt kompis grupp och att få med sig sina gamla kompisar), skolornas rykte samt 
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skolornas förmåga att utvecklas och förbereda barnen för vuxenlivet genom att utveckla 

konkurrensfördelar hos dem samt att lära dem att anpassa sig till samhället. 

För att öka vår förståelse om logiken i förädlarnas resonemang kopplades föräldrarnas 

resonemang till Bourdieus kapitalbegrepp. I tidigare Bourdieuinspirerade studier om det svenska 

skolfältet tycks forskarna i mycket stor utsträckning gett dessa begrepp sin betydelse redan innan 

de påbörjat studien. Denna uppsats syftade istället till att ge begreppen mening utifrån 

föräldrarnas berättelser. Resultaten visar på att skolvalet endast har en marginell betydelse som en 

investering i socialt kapital i föräldrarnas resonemang om grundskolevalet. Det kulturella kapitalet 

får ett lite större utrymme i föräldrarnas berättelser. Skolvalets funktion som en 

reproduktionsstrategi är dock det som värdesätts högst 
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