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Sammanfattning: 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie av ungdomars syn på sina egna och andras mål och 
förutsättningar. Intervjuer har genomförts i fokusgrupper, och på två olika platser (innerstadsdel i storstad 
respektive bruksort). 
Elevgrupperna på de båda skolorna uttrycker båda framtidsplaner där de till stor del utgår ifrån tankar om 
individens kraft och möjligheter.  
På landsorten kan denna förändring möjligen ses som en reaktion på det som Trondman benämnde det 
tragiska gapet, och många ungdomar ser nu även där vidare studier som vägen till framgång.  Om detta 
innebär att individerna frigör sig och bildar nya samhällsmönster, eller om man bara tror sig göra det 
samtidigt som man reproducerar den gamla strukturen på ett nytt sätt, där fältets regler otydliggörs och 
förändras och maktstrukturen består, återstår att se.  
Individtilltron gör också att de ifrån landsbygden måste förklara de strukturella fördelar stadseleverna 
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mycket kvar i den bild som tidigare rådde, då man genomgående tänker sig att eleverna på landet vill bli 
vad deras föräldrar ville. Detta legitimerar individens kraft i deras ögon - strukturen för att bli vad man vill 
finns där för alla. Sett till landsortselevernas framtidsplaner släpar alltså deras bild efter, vad avser de mål 
man föresätter sig. 
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1 Inledning 

“Om man bor i typ Strängnäs, eller nåt mindre ställe, och kanske har en pappa som jobbar på 

fabrik och en mamma som städar. Alltså, antingen bli man väl den som säger att man skall göra 

något så jäkla mycket bättre eller så kanske ”jo, men det är rätt trevligt det liv man lever”. Så, 

jag, det spelar nog roll var man växer upp.. Men det är nog bara fördomar. (lätt skratt).”  

(Alice)  

1.1 Bakgrund 
 

Efter många långa timmar studerandes läroplaner och kursmål, fastnade vi för ett av dessa 

uppställda mål i Lpo94 som verkade för oss både intressant, problematiskt och på samma gång så 

oerhört centralt och viktigt i dagens samhälle och skola. 

 
Det uppställda målet lyder;  
 

” Skolan skall sträva efter att varje elev /../ kan leva sig in i och  
förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 
handla också med deras bästa för ögonen” (Lpo94). 

 

Och varför detta intresse för just denna formulering? Vår erfarenhet från år i läraryrket tyder på 

många saker. Dels har vi en skola som i sin elevsammansättning på många ställen blir allt 

homogenare vad avser ursprung, socialt skikt, utbildningskapital i familjen med mera, dels har vi 

ett allt mer individualiserat samhälle där samhällsförklaringar avseende tillkortakommanden allt 

mer läggs på individen. Att förstå "den andre" ter sig för oss här allt mer centralt, för att kunna 

leva med förståelse och empati - samtidigt som detta i skolan inte ter sig oproblematiskt att 

förmedla om man inte har referensramar erfarenhetsmässigt att förhålla sig till. Skräckexempel 

med bussturer från skolor i välställda stockholmsområden till dess mindre lukrativa 

miljonprogramsområden för att "visa hur de har det" understryker hur krystat detta riskerar att bli 

då man ändå försöker sätta det i verket. 
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Vi bestämde oss med detta som utgångspunkt för att intervjua högstadieungdomar för att höra 

vad de har att säga om sina egna, och kanske än mer, deras bild av andras möjligheter och villkor 

i livet. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Målet med vår studie är alltså att studera hur ungdomar uttrycker sig avseende sina mål i livet, 

och då med ett visst fokus kring tankar som är aktuella för någon som slutar årskurs nio, och 

vilka förutsättningar att förverkliga dessa mål man upplever sig ha, samt även jämföra vilken 

uppfattning man har om andra ungdomars tankar och möjligheter. Tanken är sedan att försöka 

koppla detta till vår teoretiska bakgrund, för att på så sätt få en djupare förståelse och nå möjliga 

orsaksförklaringar. 

 

1.2.1 Frågeställningar; 

Vilka uttryck för sina egna framtidsdrömmar, och uppfattning om möjligheter och livschanser, 

ger eleverna? 

Hur uppfattar eleverna “den andre” sett till dessa aspekter? 

Kan skillnader i synen på “den andre” utläsas, i relation till varandra och/eller de egna 

förutsättningarna - och hur kan dessa skillnader förstås? 

1.3 Uppsatsdisposition 
Uppsatsen inleds med en genomgång av bakgrund och forskningsmässiga ansatser i form av 

inledning, syfte samt frågeställningar. Teori och metod gås sedan igenom, där vi behandlar för 

uppsatsen relevanta teorier och forskare. Dessa behandlas i stort teoretiker för teoretiker, då detta 

i våra ögon ger en större tydlighet avseende respektive författares holistiska tankegångar 

avseende samhället och dess sociala struktur. I analysdelen ställs, vid behov, sedan dessa 

tankemönster i relation till varandra. Detta följs sedan av en resultat och analysdel, där vår 

undersökning redogörs för. Resultatdelen dominerar inledningsvis, för att gradvis gå igenom en 

progression gentemot mer och mer direkt analys. Anledningen till progressionen är ökad 

 5



abstraktion i frågeställningarna, vilket gör de teoretiska kopplingarna allt mer intressanta och 

relevanta. Slutligen följer en slutdiskussion, följt av bilagor med mera. 
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2 Teori 

Vad avser vårt avstamp i teori och tidigare forskning, så spänner denna framförallt över teorier 

om ungdomar, deras val  och samhällets konstitution och reproduktion i stort. De olika forskare 

som vi valt att utgå ifrån redogörs för och de begrepp som bedöms relevanta för förståelsen av 

vår empiri utreds. 

2.1 Sociostrukturell teori 
Bourdieu är kanske framförallt känd för sina begrepp habitus, fält och kapital. Dessa, och 

Bourdieus tankar i allmänhet, ger tydliga möjligheter till teoretiska referenser i vår undersökning. 

2.1.1 Habitus 

Habitus är för Bourdieu själva individens sammansättning i förhållande till det övriga samhället - 

det blir så att säga en grundläggande del av att kunna förstå människan (Broady 1985). 

Det handlar om de erfarenheter som du samlat på dig, och tar sig uttryck i sätt att agera, tänka 

och röra sig. Det Bourdieu här tydligt formulerar är också en tanke om att det habitus vi tillägnar 

oss tydligt kan kopplas till den uppväxt vi går igenom, prägling, uppfostring - socialisering.  

Saker som trosföreställningar, värderingar och framtidsförhoppningar blir centralt i detta, precis 

som förhållandet till kultur, språk och självbild kan ges och utläsas i detta. Vi lär oss också 

genom detta att urskilja vilka vi är, och vilka vi inte är - vi lär oss definiera grupper, och bilda 

oss en uppfattning om dessa. Detta ger oss möjlighet att bedöma vår och andras kompetens och 

möjligheter, samtidigt som det kan sägas, förklarar individens handlingsmönster och tankegångar 

som de är utvecklade i ett särskilt kontext. Ett försök till definition ges i Berner m.fl. (1977:53) 

”ett system av varaktiga och överförbara förhållningssätt som, samtidigt som det integrerar 

individens alla tidigare erfarenheter, i varje givet ögonblick fungerar som en matris för 

individens sätt att uppfatta, värdera och agera” och skulle kunna kompletteras av detta tillägg: 

”Habitus är en spontanitet om vilken man inte är medveten” (Israel & Hermansson 1996:197), en 

markering om att habitus råder över individen på ett sådant sätt att den inte reflekterar över 

detsamma, om detta inte medvetandegörs. Tilläggas bör kanske också i den grad som 
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reproduktion av dessa mönster inte bara kan sägas ske, utan som därmed som regel också gör det 

omedvetet - därmed kan det i sin mest konkreta form ses som något som permanent förvärvats 

och förkroppsligats i individen, och därmed är knutet såväl till såväl individens som samhällets 

historik (Bourdieu 1997). 

Även om man spontant kan uppleva ens habitus som låst, så bör betonas att varje individ under 

sin levnad fortsätter att utveckla detta, och i samhällets ses löpande försök till att överbrygga 

eller förändra de grupper, eller uppfattningar om desamma, som är rådande. Vi anpassar oss till 

nya situationer löpande efterhand som det krävs, men som regel begränsas och regleras dessa så 

att säga av vårt ursprungliga habitus, och gör att förändringarna hålls så små som möjligt.   

 Vårt ursprung är dock vår starposition, och den sociala identitet som vi bär med oss, i form av 

exempelvis internaliserade sociala regler (upplevda eller verkliga), är sannolikt att betrakta som 

mycket betydande. Endast i undantagsfall, och som följd av till exempel kraftigt förändrade 

förutsättningar eller individuell strävan, sker radikalare förändringar. Detta sker dock ofta under 

mycket stor press för individen, och det är inte långsökt att delvis hänföra detta habitus till de 

kapital vi senare kommer in på (Bourdieu 1997). Den primära socialisationen blir alltså oerhört 

viktigt, och ter sig ofta som något förkroppsligat fullt ut - saker man bara tycker eller vet. De 

senare erfarenheter får slåss emot detta, och försöka infogas enligt bästa förmåga. 

Det är i detta man kan se för varje fält, eller skikt, särskilda föreställningar om vad som är 

möjligt eller inte, vad som är säkert eller riskfullt och - detta gäller därmed enligt detta teoretiska 

synsätt till exempel elevernas inställning till utbildning, och vilka möjligheter denna och andra 

förutsättningar ger inför framtiden. Den aspekt som utgörs av de förväntningar och det 

strukturella beteende som karaktäriserar individen på det personliga planet skall här inte 

underskattas (Berner mfl. 1977). 

2.1.2 Kapital 

Kapital kan ses som de resurser som en individ har till sitt förfogande på en social arena - dessa 

delas i sin tur vanligen in i ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital (Bourdieu 1997). Även 

symboliskt kapital kan vara en relevant aspekt, om inte annat så som ett uttryck för innehav av 

någon annan kapitalform - genom symboliskt kapital ger du alltså uttryck för innehav av kapital - 

kapital transformerat till symbolvärden (Andersen och Kaspersen 2003). 
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Socialt kapital i sin tur, är delvis medfött och delvis tillägnat. Det utgörs av det sociala 

kontaktnät man har och tar givetvis sin utgångspunkt i ens närmaste familj, släkt och vänner. 

Detta byggs sedan på med de andra kontakter man skaffar sig genom livet, och utgör sedan 

möjliga resurser. Det bör dock påtalas att de senare kontakterna, som exempelvis vänner och 

kollegor, givetvis även de beror i stor utsträckning på ens uppväxtmiljö - de är dock inte absolut 

givna på samma sätt som familj eller släkt. Frånvaro av socialt kapital minskar väsentligt din 

möjlighet att röra dig på den sociala arenan. 

Ekonomiskt kapital bör i första hand ses som rent materiella tillgångar, rikedom i form av olika 

typer av ekonomiska medel. Dessa ger, på kanske det mesta uppenbara sättet, tillgång till 

möjligheter. Styrkan av ens ekonomiska kapital är dock inte absolut, utan beror starkt på de 

andra typerna av kapital - den som inte har tillgång till dessa är blott rik - tydligt med fenomenet 

nyrika, som inte anses kunna bete sig enligt förväntade mönster. 

Kulturellt kapital kan ses som kunskap, värderingar och erfarenheter med mera. Ofta kan detta 

utgöras av utbildning, och inom detta även vilken typ av utbildning och var denna inhämtats 

(glidning mot symboliskt kapital blir här tydlig). Även kulturell bildning bör räknas hit, och 

genom att kunna föra sig och visa på sitt gillande och ogillande avseende kulturella fenomen kan 

man markera sin tillhörighet, och därmed även kapitalinnehav. 

 

Den inneboende hierarki som finns i det kulturella kapitalet, alltså vilken kultur som är värd mer 

- tydliggörs effektivt av den klass, det sociala skikt, som är överordnat (Broady 1985). Dessa 

individer är de som känner sig hemma i denna kultur, och ofta har ett tydligt medvetande om att 

detta är mer rätt. Här finns också en tydligare förmåga till att särskilja vad som är bra och dåligt, 

rätt och fel, till skillnad från individer som tillhör andra sociala skikt. 

Avsaknaden av kulturellt kapital innebär inte att man hyser en oförmåga att passa in högre upp i 

hierarkin, utan tar sig också ofta uttryck i förmågor som innehav av specifika kunskaper, 

abstraktionsförmåga, trygghet i ståndpunkter med mera (Broady 1985) - ofta som ett resultat av 

upprepad övning och bekräftelse. Detta ger ofta den osäkerhet som så kallade klassresenärer 

upplever, även om man tillägnat sig mer formella markörer som exempelvis ekonomiskt kapital. 

Den som inte eftersträvar högre kulturellt kapital är dock som regel medveten om att något är 

finare, även om man inte anser det vara något man önskar för egen del. Ta till exempel den som 
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vet att opera uppenbart är något fint men ändå aldrig skulle gå på det, utan föredrar 

schlagermusik. 

Det kulturella kapitalet är ofta i mycket hög grad avgörande när det gäller att värdera och förstå 

andra typer av kapital och hierarkier inom de sociala fälten - detta utan att du nödvändigtvis själv 

innehar dessa kapital. Detta ökar förmågan att bedöma vad  och vem som verkligen betyder 

något, och var kraft skall läggas, samtidigt som man har lättare att förstå förändring i exempelvis 

samhällssystemet. När det gäller skolan kan detta tydligt ses i elevernas orientering mot vissa 

typer av utbildningar och skolor, såväl som i ren medvetenhet om betygs värde. 

Skolans roll i reproduktionen av de sociala skikten blir alltså även här påtaglig. 

2.1.3 Fält 

Fält, eller socialt fält, som det kanske mer precist kanske bör benämnas, kan ses som en social 

arena för den sociala tillhörighet man har. Bourdieu (1993) beskriver det som olika hierarkiska 

fält, där människor inordnar sig och där människor och institutioner agerar likt en avgränsad 

enhet som exempelvis strävar mot, och kämpar om, gemensamma mål och delar gemensamma 

preferenser - som i sin tur ger uttryck för tillhörighet till ett socialt skikt/klass. 

De gemensamma nämnarna, som exempelvis tar sig upptryck i de nämnda kapitalformer eller 

andra normuttryck, ger alltså grupperingar där man delar samma aspekter av dessa. När en 

individ hamnar i ett främmande fält, eller medvetet försöker byta hemhörighet, tydliggörs 

individens habitus - det man saknar måste då anförskaffas eller läras in, alternativ härmas. Detta 

kan röra sig om allt från vilka bestick som skall användas, till ekonomisk kapital tillgång, 

klädmärken (symboliskt, inte minst) som vilka kontakter och erfarenheter man har. 

 

När vi kombinerar tankarna om habitus och fält, är steget inte långt till att börja kunna resonera 

kring något som skulle kunna kallas ett ”klasshabitus” - alltså vad som skulle kunna ses som ett 

habitus knutet till en viss del av den sociala hierarkin - den förkroppsligade formen av klassens 

betingelser och de föjder dessa ger upphov till (Bourdieu 1993). 

Detta tar sig uttryck i att även om skolan rent objektivt ger individen samma möjligheter, likt 

målet länge varit i den svenska skolan, så innebär själva systemet i kombination med ditt habitus 

ändå att innebörden av detsamma uppfattas olika. Att strukturen i sig kan uppfattas som objektiv 

legitimerar i sin tur ”legala” av de berörda, samtidigt som det i allra högsta grad kan ses som ett 
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verktyg för social reproduktion (Berner mfl. 1977). Graden av förutsägbarhet är enligt Bourdieu 

därmed hög, såväl vad avser val som misslyckande. Poängen med att ändå låta individer 

misslyckas i ett objektivt sett rättvist system är dock, ur detta perspektiv, uppenbar - man 

misslyckas då inte på grund av vad som upplevs som samhälleliga orättvisor, utan snarare på 

grund av personliga brister - något som ofta verkar vara lättare för individen att acceptera 

(Berner mfl. 1977). 

Återskapande av samhällshierarkin inom utbildning sker i huvudsak genom överförandet av just 

kulturellt kapital. Det gynnande av innehavare av detta kapital som skolan innebär, säkerställer i 

sin tur återskapandet - rätt personer når rätt positioner (Anderson & Kaspersen 2003). 

Detta är det som ofta refereras till skolans dolda funktion, eller dolda läroplan. I dagens samhälle 

är denna funktion rimligen allt mer svårtläst, då allt fler läser även vid gymnasium och högskola. 

Den utan kapital lär i detta erfara att som regel mer krävs för framgång, samtidigt som det 

rimligen blir ett mer abstrakt fält även för den som innehar kapital. Symboliskt kapital och 

förståelsen av denna kan inte underskattas, samtidigt som reproduktionens kraft i 

utbildningssystem inte bör underskattas enligt även om den enligt Andersen och Kaspersen 

(2003) idag sker allt mer demokratiskt - synen på utbildningssystem som en neutral funktion och 

given förmedlare av kunskap skänker i sin tur utbilningen dess auktoritet och säkrar att dess 

verkningar accepteras (Berner mfl. 1977). Den relativa autonomi som utbildningssystemet har i 

förhållande till samhällets maktstruktur - man ser det som att flit och begåvning premieras av en 

oberoende institution, medan det i första hand bör ses som ett överlämnande av kapital, snarare 

än information och kunskap - sett ur ett samhällshierariskt perspektiv. 

2.2 Strukturella förändringar ur ett svenskt perspektiv 
Trondman kan sägas bygga vidare på ett antal av Bourdieus tankar (tanken om att exempelvis 

förståelsen för förändring inom utbildningsväsendet är en brist hos lägre sociala skikt och leder 

till felslut, är exempelvis bärande även hos Trondman), men tillför sina egna tankegångar samt 

förflyttar oss på ett förtjänstfullt sätt närmare nutid och till ett svenskt kontext. 

Trondman knyter generellt ann till en tanke om att uppväxten speglar samhället, och ser 

framförallt till de utmaningar som tonåringar ställs inför. Speciellt fokus har även ägnats just 

förändringar i sina sociala och kulturella referenspunkter - att byta klass (Trondman 1994). 
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2.2.1 Gråzon och tragiskt gap 

I en undersökning av ungdomar under 90-talet, så belyses framförallt den problematik som 

ungdomar ställs inför när man hamnar i vad Trondman kallar gråzon (Bunar & Trondman 2001). 

Detta innebär att ungdomar, som följd av förändrade samhällsvillkor, ställs inför en verklighet 

där man har svårt att ta sig in, att delta. Gamla utbildningslösningar fungerar till exempel inte 

längre, och man riskerar att marginaliseras ekonomiskt, politiskt och socialt, såväl som kulturellt. 

Själva gråzonen beskrivs som ”ungdomar utan uppenbara problem, såsom drogmissbruk och 

kriminalitet, men som har det svårare att hävda sig i det alltmer hårdnande samhällsklimatet” 

vilket medför att dessa ungdomar därför ” upplever sig obehövda på arbetsmarknaden och 

ohörda i samhällets etablerade sociala strukturer” (Bunar & Trondman, 2001:13). Frånvaro av 

arbete innebär också att själva arbetsstarten fördröjs eller helt skjuts upp - något som beroende på 

klasstillhörigheten är ett helt nytt scenario, och innebär att tonårstiden generellt förlängs. Den 

möjlighetsstruktur (de möjliga vägar som kunnats ta) som tidigare existerat är inte längre möjliga 

men lever kvar som föreställningar i det sociala skiktet - den upplevda möjlighetsstrukturen 

stämmer inte överens med den faktiska, de verkliga möjligheter som egentligen står till buds. 

Den som tidigare till exempel kunnat klara sig igenom skolgången genom att sköta sig hyfsat, 

och sedan få ett arbete på den lokala industrin, ställs nu inför nya utmaningar och andra krav. 

 

2.2.2 Vilje- och Möjlighetsstrukturer 

Det som uppstår här benämnar man ”det tragiska gapet”, och kan alltså ses som en följd av 

differensen mellan det som karaktäriseras som fullt möjligt utifrån den egna horisonten och de 

önskningar man har och i sin tur vad som faktiskt är möjligt (Bunar &Trondman 2001). 

Viljestrukturen är alltså vad ungdomarna, utifrån sina sociala preferenser och sitt sociala 

ursprung själva uppfattar som önskvärt och eftersträvansvärt, medan de faktiska 

möjlighetstrukturerna är vad som rent reellt är möjligt. Ungdomarna upplever så att säga sig ha 

en annan möjlighetsstruktur än den som faktiskt existerar, då den har förändrats på ett sätt som 

gör att den socialisering man fått är förlegad på denna punkt - föräldrarnas val och liv är i denna 

aspekt inte längre möjlig (Bunar & Trondman 2001). 

Från politiskt håll blev en dellösning på denna nya situation en satsning på allt mer utbildning, 

där alltså dessa ungdomar uppmuntrades att fortsätta studera och antalet utbildningsplatser 
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successivt byggdes ut. På så sätt kan alltså politikerna enligt Bunar & Trondman (2001) ha 

försökt stänga gapet mellan de olika strukturerna. Att sedan verkligen få individer att ändra sina 

viljestrukturer för att passa de nya möjlighetsstrukturerna är en annan aspekt av denna 

problematik, hur man får den som skulle jobba på industri efter högstadiet att förstå att det nu 

finns möjlighet till, och krävs, en utbildning som åtminstone är gymnasial och därmed som en 

följdeffekt både mer krävande och kvalificerande - det vill säga, nu måste även den upplevda 

möjlighetsstrukturen ändras, så att individen förstår de nya möjligheter som finns. 

Aspekter som man finner som försvårande för ungdomarna när det gäller att förändra dessa 

aspekter och ta sig ur gråzonen, det vill säga bland annat acceptera nya visioner, redogör Bunar 

& Trondman (2001) för som fem kategorier; 

-Individualisering - samhällsförändring läggs på individen som ett personligt   

  misslyckande. 

-Kulturalisering - en förstärkt indelning i ”vi och dem”-tänk utifrån kulturell bakgrund,  

  där situationen rationaliseras utifrån detta. 

-Förmedling - den begränsning som utgörs genom av låsta möten mellan ungdomarna och 

  institutioner som skola och arbetsförmedling. 

-Isolering - avsaknad av möjliggörande sociala kontaktnät. 

-Stigmatisering - hur ens viss ort eller område kan få en bild av sig, som även förmedlas 

till ungdomarna - försvårande både då den ofta anammas både av utifrån stående 

som av ungdomarna själva. 

Förmågan av ställa om sig, den transformativa kapaciteten, kan dock underlättas av ett antal 

faktor, däribland en social och existentiell grundtrygghet. Till dessa tryggheter, eller tilliter, kan 

även föras materiell tillit - förevisan om att föräldrarnas såväl som den egna framtiden rent 

materiellt är trygg. Socialt handlar det mycket om en känslan av hemmahörande, och tilltron till 

möjligheter i tillvaron utan orimliga eftergifter.  

 

De villkor som en individ växer upp under och präglas av, benämns av Bunar & Trondman 

(2001) som objektiva livschanser, medan deras förhoppningar och egna självförståelser om dessa 

ger subjektiva uppfattningar om ens livschanser - hur ser man sin egen möjlighetsstruktur. En 

grundläggande tillit kan uppnås om dessa kan sammanfogas, men för detta krävs dels av det 

objektiva synkroniserar med de upplevda önskningarna och valen, och dels att det är rent 
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strukturellt görbart. Man vill alltså bli det man vill bli, och när man försöker genomföra detta är 

det en reell möjlighet. 

2.3 Sociokulturell teori 
Mikael Ziehe belyser i sin bok Kulturanalyser – ungdom, utbildning, modernitet (Ziehe 1993) 

”olika uppslagsrika tolkningsförslag om hur ungdomsfenomenen hänger samman med hela 

samhällets utvecklingstendenser”(Ziehe 1993:13) med en utgångspunkt där han försöker begripa 

subjektivitetens utveckling och villkor i det moderna samhället med frågeställningen: “Hur 

formar dagens samhälle individerna genom den tidiga barndomens primärsocialisation och 

skolans och vuxenlivets sekundärsocialisation?” (Ziehe 1993:8). Ziehe rör sig över stora fält, bl.a 

filosofi, statskunskap, historia, språkanalys, kommunikationsteori och psykoanalys och delar 

Habermas tolkning av de senaste decennierna ”som en fördjupning och radikalisering av den 

modernitet som kapitalismen alltid driver fram” (Ziehe 1993:8)  

 

Ziehe anser att på den senare tiden har kulturella  moderniseringsprocesser allt starkare trängt in i 

och påverkat människors vardagsliv. Möjligheterna att påverka och förändra sina förutsättningar 

och alltså välja en annan väg än den som föräldrarna valde är i dagens samhälle annorlunda än 

vad den var i det samhälle som föräldrarna växte upp i och Ziehe betecknar detta som en ny 

kulturell frihet, en “frigörelse från bindningar till traditioner” (Ziehe 1993:37). Fokus ligger inte 

längre på de sociala omständigheternas formande kraft utan istället på individernas kraft och 

förmåga att skapa egna självtolkningar, livsstilar, livsformer, erfarenheter, medvetandeformer, 

uttryck osv. Ziehe beskriver ”vår tid som en epok utsatt för en erosionskris: gamla traditioner och 

normer nöts ner i allt snabbare takt” (Ziehe 1993:8) och avser med den formuleringen att 

traditionerna för arbete, familjebildning osv förlorar sin giltighet och blir obrukbara alternativt 

förlorar sin självklarhet och blir ifrågasatta.   

Ziehe (1993) lyfter fram tre fundamentala nya drag : ökad reflexibilitet, görbarhet samt en 

ökande individualisering. 

-Ökad reflexibiblitet  avser det ökande antalet möjligheter samhället erbjuder oss till att 

uttrycka och fundera över oss själva och vår identitet men även att samtidigt skapa en 

distans till oss själva. 
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-Görbarhet genom att allt upplevs som möjligt att skapa med ett tillhörande 

ansvarstagande och därmed anses att inget är av naturen givet eller nedärvt. 

-Med ökande individualisering avser Ziehe att alla individuellt måste och kan, alternativt 

kan tänka sig en rad olika handlingsmöjligheter till att välja inom allt fler områden till 

exempel livsstil. Detta i sin tur kan leda till förväntansgap, ifall de reella 

handlingsramarna är låsta, eftersom klyftan mellan drömmar och verklighet växer och 

kan leda fram till frustration eller ett förändrande engagemang. 

Dessa tre drag, anser Ziehe, påverkar alla i vår tid oavsett vetenskap om detta eller inte.  

 

2.4 Svensk forskning kring social snedrekrytering 
  

Rune Åberg med medförfattare genomförde forskningsprojekt gällande social snedrekrytering 

till högre studier, som sedermera utmynnade i en bok med titeln Social bakgrund, utbildning, 

livschanser (Åberg m fl 1992).Boken delas upp i fem olika områden, med tillika många 

medförfattare, som berör huruvida värderingar och ambitioner formas i den sociala miljö där 

eleven växer upp i. Där förväntningar, kulturella och ekonomiska resurser samt socialt stöd kan 

påverka den sociala snedrekryteringen till högre studier för elever i det svenska skolväsendet.  

 

Den första medförfattaren, Roland Eriksson, belyser utifrån ett internationellt projekt, hur den 

sociala rörligheten i Sverige och i en rad andra länder påverkar elevers utbildningsmöjligheter 

(Eriksson 1992) Vad Eriksson avser med social rörlighet är ”individers intergenerationsrörlighet 

mellan samhällsklasser, det vill säga den eventuella förändringen från uppväxtfamiljens 

klasstillhörighet till den egna tillhörigheten i vuxen ålder” (Eriksson 1992:12). Resultatet av hans 

studier leder fram till en teori om att förändringar i olika samhällsinstitutioner inte påverkar den 

sociala rörligheten så länge de relativa skillnaderna i resurser mellan samhällsklasserna består. 

Orsaken till detta beror på att individerna i samhället känner de institutionella strukturerna och 

själv utnyttjar de resurser de har att tillgå för att uppnå gynnsamma positioner. De resurser som 

avses är de som föräldrar innehar – ekonomiska, sociala och kulturella.(Eriksson 1992). 

Den andre medförfattaren, Walter Müller, diskuterar utbildningens betydelse för social mobilitet, 

och liksom ovanstående medförfattare kommer även han fram till att det genomgående mönstret 
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är att föräldrar för över resurser till sina barn vilket ger de välbeställda i samhället ett övertag i 

konkurrensen om framtida bra positioner i samhället, oavsett om rekrytering till dessa sker 

utifrån utbildningsmeriter eller på annat sätt (Müller 1992). 

 

Janne Jonsson heter författaren till det tredje avsnittet, där han via analyser på SCB: s data, 

förklarar hur den sociala snedrekryteringen i det svenska utbildningssystemet ser ut och hur den 

har förändrats. De resultat som Jonsson kommer fram till visar ”en påtaglig minskning av den 

sociala snedrekryteringen över de senaste 60-70 åren” (Jonsson 1992:67). Dock kvarstår trots allt 

klasskillnader, från att ha varit baserad på ekonomiska skillnader till att ha blivit alltmer grundad 

på subtila kulturella olikheter, såväl föräldrars utbildning till den geografiska, och då i synnerhet 

av högre utbildning i relation till landsort och storstad (Jonsson 1992) 

 

Kjell Härnqvist analyserar i det fjärde avsnittet, betydelsen av bland annat socio-ekonomiska 

hemförhållanden, prestationsnivåer, utbildningsplaner och faktiskt genomförd utbildning. 

Härnqvists (1992) analys ger en bild av att snedrekryteringen till högre studier inom det svenska 

utbildningsväsendet inte minskas i takt med att allt fler erhåller en sådan utbildning. De socio-

ekonomiska villkoren hos uppväxtfamiljerna påverkar framför allt barnens allmänna 

prestationsnivå och studieplaner, vilket i sin tur har en indirekt påverkan på den faktiska 

utbildningen. En utveckling från urval till val har medfört att de motivationsskapande faktorerna 

i både hem och skola har blivit viktigare. Som en konsekvens av detta, enligt Härnqvist, verkar 

de föräldrar i de högre socio-ekonomiska grupperna ha lättare för att motivera sina barn än 

föräldrar i de lägre grupperna. Den större friheten och möjligheten till val verkar enligt Härnqvist 

att bli bättre utnyttjad av dem som kommer från gynnande hemmiljöer. Härnqvist påpekar även 

att det inte är bara socio-ekonomiska skillnader, även socialt betingade skillnader såsom etniska 

olikheter, geografiska olikheter och skillnader i socialiseringen hos kvinnor och män begränsar 

såväl studieval som möjligheter på arbetsmarknaden. ”Det är uppenbart att hembakgrunden 

alltjämt har en stor inverkan på utbildningsvalen, och detta samband har visat en stor resistens 

mot alla förändringar i organisation och läroplaner” (Härnqvist 1992:86f). 

Avslutningsvis behandlar Inga Wernersson genusperspektivet genom att belysa 

könsdifferentieringen i grundskolan. Wernersson (1992) visar att det är stor skillnad i pojkars 

och flickors val av utbildningslinjer. Som en förklaring till detta menar Wernersson att den tidiga 
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socialisationen i hemmet men även skolmiljön påverkar och Wernersson förtydligar med 

könssegregationen bland personalen i skolorna. Kvinnor dominerar i utbildningen av småbarn 

emedan männen innehar de administrativa funktionerna och därigenom så har detta i sig en 

demonstrationseffekt (Wernersson 1992). 
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3 Metod 

När det gäller val av metod ställs man först inför ett ställningstagande vad det gäller kvalitativt 

respektive kvantitativt erhållen empiri. Med hänsyn till de frågeställningar som vi utgår ifrån har 

valet fallit på en mer kvalitativ inriktning. Tyngdpunkten ligger på att försöka få en inblick i de 

enskilda individernas tankar och ställningstagande, snarare än att kunna dra ytligare slutsatser på 

ett större material. ”Kvalitativa metoder syftar till att fånga egenarten hos den enskilda enheten 

och dennes speciella livssituation” (Holme/Solvang 1997:82). Detta förstärks ytterligare av att 

uppsatsens upplägg till stor del är induktivt inriktad, med hjälp av den erhållna empirin försöker 

vi i någon mån formulera hypoteser kring hur det möjligen kan te sig och bygga vidare på 

tidigare teorier, snarare än att testa redan på förhand givna sådana (Esaiasson m fl 2004) 

Detta är dock inte en alldeles klar gränsdragning och i det här fallet förkommer till exempel ett 

teoretiskt resonemang och antydningar till spekulationer redan på förhand, något som bör ses 

delvis som en öppenhet mot det faktum att man aldrig eller mycket svårligen kan granska något 

utan förutfattade meningar och antaganden. (Kvale (1997) diskuterar kring forskningens 

subjektivitet kontra objektivitet och termernas möjliga definitioner i Den kvalitativa 

forskningsintervjun) 

3.1 Urval och Avgränsningar 
Två högstadieskolor valdes ut, och efter kontakt med klassföreståndarna introducerade vi 

kortfattat vår studie för klasserna samt delade ut den blankett som de behövde ta med för för 

påskrift. (Se Bilaga 3). Urvalet av skolor skedde utifrån vårt uppställda syfte, och den ena kan 

tydligt karaktäriseras som innerstadsskola (i uppsatsen kallad Västra Latin, Innermalm) och den 

andra som bruksortsskola (i uppsatsen kallad Målafredsskolan, Målafred), utifrån 

elevsammansättning och faktorer som socioekonomisk, kulturell och etnisk bakgrund. Vi 

begränsade vårt urval till årskurs nio. En tanke finns om att detta dels skulle underlätta själva 

urvalet, samtidigt som vi skulle begränsa risken för att andra faktorer skulle kunna påverka  - 

exempelvis att elever ifrån årskurs 8 upplever valet för till gymnasiet som liggandes längre fram 

i framtiden i förhållande till elever i årskurs 9, samt att elever som redan går i gymnasiet har 
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redan gjort sina val samt blivit antagna och de på så sätt avviker från eleverna från årskurs 9. Att 

dessa elever också befinner sig i en tid när man tänker mycket på framtiden i anslutning till 

gymnasieval gjorde också att vi såg detta som en enkel ingång till ämnet under intervjuerna. 

De elever som sedan slutgiltigt valdes ut till fokusgrupperna slumpades fram utifrån de som 

anmält intresse att delta, och dessa grupper stämdes sedan också av med klassföreståndaren för 

att få en känsla kring gruppens representativitet för klassen och skolan. (Wibeck 2009) Vi 

beaktade även att både tjejer och killar skulle vara representerade, men i övrigt fanns inget 

utpräglat genusperspektiv kring själva urvalet. Frivilligheten kring vilka som väljer att delta kan 

givetvis påverka, och enda sättet att bedöma detta är att försöka se till hur representativa eleverna 

är för gruppen, samt vilka orsaker som kan ligga bakom att inte vilja delta. 

Antalet intervjuade, och antal per fokusgrupp, fastställdes till 2 grupper på respektive skola (med 

möjlighet att utöka vid behov) samt 4-5 respondenter i respektive fokusgrupp. Detta är också en 

storlek på gruppen som förordas av exempelvis Wibeck (2009). Vår mall testades också innan vi 

genomförde dessa intervjuer (2 individuella intervjuer), och en öppenhet fanns för ytterligare 

grupper om vi inte skulle uppleva tillfredställande mättnad i de svar vi erhållit. 

Valet av fokusgrupper gör att vi kan få en tydlig grupppåverkan på individen, något som skulle 

kunna upplevas som en problematik om det varit individens egna uppfattning som eftersträvats. 

Nu är det då framförallt en återspegling av gruppens normer utifrån ett individperspektiv vi 

strävar efter, varför fokusgrupper bör lämpa sig väl till vårt syfte. 

3.2 Intervjuguide 
Intervjuguiden utformades i stort efter de råd som exempelvis Kvale (1997) samt Esaiasson m fl 

(2004) föreslår. Tematiska kategorier med en stegrande karaktär utformades snarare än låsta 

frågor, och under dessa gavs sedan förslag på dynamiska frågor i en så kallad halvstrukturerad 

guide. Frågor som ansågs vara av större vikt för att nå svar på frågeställningarna kursiverades i 

guiden. Ett kortare prov genomfördes, och efter denna togs viss hänsyn till hur pass väl frågorna 

hade nått fram och förståtts på rätt sätt, och några mindre ändringar i den guide som sedan 

fastställdes gjordes.(se Bilaga 1) 

Intervjuguiden byggdes upp på så sätt att frågorna syftade till att börja på ett relativt personligt 

(men faktabaserat) och för intervjupersonen oproblematiskt stadium, där frågorna hölls öppna i 

hög utsträckning. Längre fram i intervjun lyftes så mer specifika och i vissa fall vad som skulle 
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kunna kallas ledande frågor in, detta inte i syfte att låsa svarsalternativet, utan för att få mer 

specifika uttalanden och i någon mån testa intervjupersonens svarskonsekvens. Att de lyfts in 

senare i intervjun minskar dessutom markant risken för att den intervjuade skulle svara på ett 

visst sätt för att vara till lags. Dessa frågor är alltså inte att anse som problematiska i någon större 

utsträckning i den här typen av studie, förutsätt att man är medveten om det, som hade varit fallet 

i exempelvis en enkätundersökning. (Kvale 1997) 

Vikt lades också vid att försöka jobba växelvis med direkta och indirekta frågor (Kvale 1997) för 

att på så sätt nå eventuella outtryckta åsikter. I stor utsträckning används också frågor av typen 

”hur upplevde du..?” och ”Hur kände du..?” för att på så sätt få intervjupersonen att uttrycka sig 

mer ingående. 

3.3 Genomförande 
Vid intervjuerna användes bandspelare för att dokumentera och på så sätt få ett säkrare material 

att utgå ifrån, risken att något som ur analyssynpunkt kan vara värdefullt minskas drastiskt och 

återgivelsens korrekthet ökar. Med bandspelare fångas även sådant som inte explicit uttrycks, 

exempelvis tonfall. I samspel med bandspelare gjordes även stödanteckningar som fungerade 

som stöd vid transkriperingen men även som en extra säkerhet utifall tekniska problem skulle 

tillstöta vid intervjuerna. 

Bandning av intervjun har också den fördelen att man som intervjuare kan agera mer avslappnat 

och fokusera mer på informanten då anteckningar inte behöver stå i fokus på samma sätt – 

stödanteckningar gjordes dock löpande. 

Skall man ta upp negativa aspekter kring användandet av bandspelare så är tekniken en. Batteri 

kan ta slut, inspelningar kan störas av biljud (vilket skedde under en av innerstadsintervjuerna 

och en av bruksortsintervjuerna), med mera. 

En risk med att ha med sig en bandspelare med mikrofon, gör att folk kan reagera och bli något 

vaksamma. Vid några tillfällen hade enskilda elever svårt att strunta i att titta på bandspelaren, 

men släppte den relativt snabbt. Informanterna informerades också om möjligheten att när som 

helst begära att bandspelaren stängdes av, och att kunna avgöra om intervjun skulle brytas. Detta 

för att de inte skall känna sig tvingade att slutföra något mot sin vilja, utan känna sig avslappnade 

med den vetskapen. 
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Vad gäller intervjuplatsen så föll valet på klassrum där ingen undervisning skedde, eller om 

möjligt grupprum. Detta bör ge eleverna en god känsla av trygghet, och de är också på sin 

"hemmaplan". Eleverna placerades också som Wibeck (2009) föreslår runt ett runt bord, och 

tanken är att få till ett så öppet och fritt samtal som möjligt, där man som intervjuledare inte skall 

behöva göra mer än att leda och länka vidare. 

Intervjuguiden hölls dold för informanterna, men i samband med intervjun gavs en kort 

introduktion till vad som i korta drag var målet med intervjun och hur den skulle gå till. Det 

fanns också möjlighet för intervjupersonen att ställa ytterligare frågor om förfarandet innan 

intervjun påbörjades, och efter intervjun följde ett eftersnack för att utan bandspelare kunna 

runda av intervjutillfället på ett bra sätt. Att inte tydligare redogöra för guidens innehåll men 

samtidigt ta upp den är enligt Wibeck (2009) en bra balansgång mellan att ge de intervjuade en 

känsla av trygghet samtidigt som de inte blir stressade av att man tror att vissa saker skall hinnas 

med, etcetera. 

Intervjuerna tog i genomsnitt cirka 50 minuter att genomföra, från det att bandspelaren startades 

till dess att den stängdes av. 

3.3.1 Transkribering 

Avkodningen av intervjuerna gjordes där förståelse kom att värderas högt, men där vi i huvudsak 

inte tillämpat någon generell omformning av svaren till skrivspråk. Det sätt som informanten 

väljer att uttrycka sig på ses alltså som värdefullt, men element i språket som endast försvårar 

läsningen har i den mån det går uteslutits ur det färdiga resultatet. Vad det gäller tvekanden, 

tonfall, pauser och dylikt har detta tagits med till analysnivå i den mån det kunnat uppfattas och 

ansetts relevant för syftet. 

Transkriberingen gjordes av den som genomfört intervjun, och detta kollades sedan i delar av 

den andre uppsatsskribenten. Utskriftens reliabilitet påverkas något positivt av detta jämfört med 

att endast ha en enkel avkodning (Kvale 1997), och även omlyssning har skett i stor utsträckning 

i ett försök att uppnå detta. 

I samband med transkriberingen upptäcktes att på ett antal ställen hade funnits möjlighet att 

ställa ytterligare följdfrågor. Detta är i efterhand svårt att göra något åt, i efterhand att betrakta 

som en lärdom för framtida intervjuer. En än mer erfaren intervjuare hade förmodligen sett dessa 

tillfällen redan vid intervjutillfället. 
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3.4 Sammanställande av empiri samt analys 
För att hantera den insamlade empirin används vad som är att betrakta som ett flertal delverktyg 

växelvis för att nå fram till materialets essens. (Kvale 1997) 

Till att börja med sorterades den insamlade empirin efter de frågor som ställts, för att på så sätt få 

ett mer lätthanterligt material. I denna process sållades också sådant bort som inte ansågs vara 

relevant och slutligen upprepningar av sådant som redan förts fram. 

Med detta gjort skedde en koncentrering av materialet, på så sätt att uttalanden antingen 

sammanfattades genom att dess essens plockades ut, eller genom att citat togs fram som på ett 

kärnfullt sätt antogs kunna belysa personens attityd eller indirekta/direkta mening. När materialet 

kategoriserats, i stor utsträckning efter de tematiska områden och/eller kategorier i 

stimulimaterialet som använts i intervjuguiden, gicks materialet ytterligare en gång igenom. De 

saker som verkade belysa något för studien intressant lyftes ut och tolkades i den mån det var 

möjligt. Dessutom uteslöts yttranden med samma innebörd sagda av olika personer, även om 

frekvensen givetvis kan tagas i beaktande. Utifrån frågeställningarna kopplades sedan de 

teoretiska verktygen till emperin som resulterade till ett analyserande avsnitt. 

3.5 Litteratursökning  
Vad avser litteratursökning för teori och tidigare forskning har denna skett huvudsakligen på 

Stockholms universitetsbibliotek (SUB) och Stockholms stadsbibliotek (SSB) och 

Linnéuniversitetets bibliotek. De källor och forskare som använts kan i samtliga fall betraktas 

som legitima sett utifrån deras erkända status inom forskningsvärlden och/eller de kanaler som 

måste genompasseras för att materialet skall bli publicerat. 

3.6 Reliabilitet och Validitet 
Vad gäller studiens reliabilitet så är det ett ständigt ämne för diskussion i vilken mån det går att 

uttala sig om detta i samband med den här typen av studie. Även vad båda dessa ord egentligen 

åsyftar blir därför också ämne för debatt. 

Skulle samma resultat kunna uppnås igen vid samma genomförande? Att använda sig av en 

halvstrukturerad guide och den roll intervjuaren oundvikligen spelar gör att det finns uppenbara 
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svårigheter med detta. Intervjuguiden och andra steg i tillvägagångssättet finns dock tydligt 

redovisade, och att nå ett resultat som skulle kunna ge upphov till liknande tolkningar torde inte 

vara omöjligt i enlighet med vad exempelvis Kvale (1997) tycks anse att reliabilitet bör innebära 

för en kvalitativ undersökning. Att motverka eventuell godtycklig subjektivitet får helt enkelt 

komma alltför mycket i vägen för möjliga vägar inom forskningen. 

Validiteten å sin sida bedöms som god i den mån det kan bedömas. Undersökningen och den 

använda metoden verkar på ett relativt gott sätt svara på frågeställningar som ställts upp för 

undersökningen. 

 

Vad det gäller generaliserbarhet har det inom en kvalitativ undersökning inte samma innebörd 

som i en kvantitativ dylik sådan med möjlighet att åberopa statistisk signifikans. Här handlar det 

snarare om att kunna se tendenser och tolka dessas möjliga överförbarhet till en övrig befolkning 

och/eller i vilken mån resultaten kan ge vägledning kring vad som skulle kunna ske i en annan 

situation, så kallad analytisk generaliserbarhet (Kvale 1997, Esaiasson m fl 2004). Det handlar 

alltså i någon mån inte bara om ett försök att se vad som kan vara fallet, utan också vad som 

skulle kunna komma att bli. 

3.6 Förförståelse och etiska överväganden 
Deltagandet var, som framgått tidigare, helt frivilligt och de intervjuade anmälde sitt intresse 

efter att fått förfrågan om att vara med genom att lämna in blanketten man fått för ifyllnad av 

målsman. Detta i sig något som är väldigt centralt, inte bara juridiskt utan även för att garantera 

att eleverna som deltar även får en möjlighet att ta upp med sina föräldrar vad det innebär att 

vara med i en undersökning av det här slaget. 

Deltagarna fick också klar information om intervjuns syfte, användning av material, möjlighet att 

bryta och information om avpersonifiering. Även den inledning och avrundning av 

intervjutillfället som tidigare nämns är av stor vikt för att garantera att informanten går ifrån 

intervjun utan att känna sig ”utnyttjad” eller illa till mods. 

Flera av de intervjuade nämner efter intervjun att de upplevt det som positivt och givande att få 

prata om ämnet. Fler av dem säger sig ha reflekterat över saker på ett nytt sätt, något som 

givetvis är att betrakta som en positiv bieffekt i allt forskningsarbete. (för mer om etiska 

överväganden Kvale 1997) 
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Vad avser förförståelse kan detta givetvis vara ett problem, och det är alltid en fara att förledas 

till att se det man har förväntat sig. Tacksamt för vår del så har många av de tendenser vi i 

efterhand kunnat plocka fram ur materialet visat på saker vi inte direkt haft i åtanke, och vi hade 

inte heller alltför låsta föreställningar när vi inledde undersökningen. Att vi är två torde också 

göra sitt till för att avhjälpa detta, då man genomgående stämmer av hur materialet tolkas. 
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4 Resultat och analys 

 

4.1 Vilka uttryck för sina egna framtidsdrömmar, och 

uppfattning om möjligheter och livschanser, ger eleverna? 
 

4.1.1 Målafred 

De intervjuade eleverna från Målafred uppvisar en samstämmig bild av den närliggande 

framtiden. Samtliga, som de själva uttrycker det, skall läsa vidare på gymnasiet. Det verkar vara 

en inneboende tanke som orubbligt finns där och ingen av dem antyder att de kanske ska ta jobb 

på någon av de många företag som finns i bygden och som flertalet av de intervjuades 

föräldrarna jobbar hos. Därefter så blir bilden mindre tydlig för vissa, emedan en del har som mål 

att bli advokat, socionom, lärare samt jobba inom VVS (för det ger mycket pengar enligt eleven 

John). Vidare eftergymnasiala studier tilltalar den större delen av elever även om man inte vet 

vilket framtidsyrke som lockar, bara det är stimulerande och inte monotont som fabriksjobben 

kan vara, “jag vill plugga vidare efter gymnasiet”/../ “jag vill ha ett välbetalt jobb, men ha ett 

omväxlande jobb” (Inger). En annan elev i den andra fokusgruppen, Paris, uttryckte sig liknande 

“jag vill ha ett bra jobb, tjäna bra och sånt, sen vill jag ändå inte vara sån som bara vaknar upp, 

upp på morgonen, på morgonen går till jobbet, kommer hem igen, sover, typ, jag vill göra 

någonting mer”. Bra jobb är ett väl använt begrepp som eleverna gärna använder. Vad bra jobb 

är för något, så ville flertalet inte närmare definiera vad det var för slags yrke.Vad som 

poängterades var att inom framtidsyrket skulle man tjäna bra. Vad tjäna bra innebar rent mätbart 

framgick inte. Valen till gymnasiet var till hälften yrkesförberedande och till hälften 

studieförberedande för de som uppgav framtida inriktning. Några hinder för att förverkliga sina 

drömmar ansåg de inte föreligga, eller som Inger förklarade, “vill man så klarar man nog det”, 

emedans två uppgav att det enda som kunde hindra dem skulle vara just nyss nämnda “viljan” i 

kombination med “ork”(Paris och John) 
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Hur eleverna såg på sin egen skola och uppfattningen om de övriga elevernas möjligheter och 

livschanser så var den allmänna uppfattningen att vill man så kan man. I diskussionerna så 

framkom det att ytterligheterna i de olika variablerna kan påverka elevernas möjligheter och 

livschanser. Med ytterligheter vill jag förtydliga. Etnicitet kunde påverka om man endast var 

nyanländ till Sverige och hade svårt med språket, “ Vilket land du kommer från spelar nog inte 

så stor roll”/../ ”dom som har problem med svenska som i sådana fall har det lite svårare, men 

annars är det samma, skulle jag tro”(John). Religion spelar ingen roll tyckte eleverna, “ingen 

bryr sig typ, hälften är från, nä men alltså, det är så mycket blandat så ingen bryr sig”som Steffie 

uttryckte det. Könstillhörighet spelade heller ingen roll enligt eleverna, My beskrev det med 

följande: ”Alltså, det spelar inte så stor roll, tror jag inte. För att vi blir behandlade rätt lika här 

så...”. Däremot så ansåg alla att om man var starkt troende muslim och tjej, så var 

framtidsmöjligheterna och livschanserna starkt påverkbara i negativ bemärkelse. Just denna 

kombination lyfts fram flera gånger i båda fokusgrupperna och en av eleverna, Steffie, var 

väldigt upprörd över denna kombination:” Om man är muslim så påverkar det jävligt 

mycket.Men är man katolik, buddist, det spelar inte någon roll. Men muslimerna har så stort 

troende, kvinnor skall bära slöja, kvinnor skall inte gå ut, de får inte kolla andra män i ögonen, 

allt det här och de skall ta hand om barnen”. Till detta skall det påpekas att fokusgrupperna 

bestod av kristna, muslimer samt en buddist.  

 

Klasstillhörighet spelar roll enligt eleverna mest beroende om en elev som vill gå en utbildning 

som finns på annan ort. Enligt eleverna så försvåras en elevs framtidsmöjligheter och livschanser 

beroende på om elevens familj har det ekonomiskt svårt, varvid eleven får det svårare att studera 

på annan ort, “det finns ju bidrag och så men det blir ju krångligare än att man har ett par 

föräldrar som har mycket pengar och kan betala för ens utbildning” (Inger). Sexuell läggning var 

båda grupperna rörande överens om att det har ingen påverkan alls gällande elevers 

framtidsmöjligheter och livschanser. En variabel som dyker upp i båda grupperna, berör 

mobbning. Båda fokusgrupperna ansåg att mobbning påverkar en elev mycket i sina 

framtidsmöjligheter och livschanser. Mestadels för att eleven mår dåligt och därför inte orkar bry 

sig så mycket om skolan i förhållande till vad eleven egentligen skulle. Steffie berättar:  
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“Man kanske har kapacitet att göra någonting bra och få bra betyg och sånt, men man bara 

känner att man orkar inte plugga eller någonting, jag går runt och deppar, känna att jag inte orkar 

någonting”.  

Båda grupperna resonerade kring varför en elev blir mobbad och ena gruppen kom fram till att 

om man inte hittar något att reta någon för så skapar man någonting att reta för. 

Avslutningsvis ansåg en elev att individens sociala kompetens kan överbrygga problemen, “är 

man jättetrevlig som person, så kanske de inte tänker så mycket på det då, då tänker de på hur 

personen är” (Inger).   

 

4.1.2 Innermalm 

De intervjuade eleverna från Västra Latin visar en relativt stor konsensus när det gäller uttryck 

för vad som anses vara en eftersträvansvärd framtid. Att läsa vidare på gymnasiet är inget som är 

något annat än högst naturligt, och avsteg från den principen känns främmande i de svar som 

gruppen ger - man förutsätts fortsätta på gymnasiet. Alice uttrycker det svåra valet såhär “Jag 

fick ångest om jag skulle välja sam eller natur, men sen blev det så att jag valde natur. Så.” 

(Alice). Valet handlar alltså i grunden om samhällsinriktning eller naturinrikting - andra val är ett 

avsteg.  I den dialog som förs inom gruppen framkommer också tydliga tendenser vad avser vad 

som skulle kunna anses som eftersträvansvärda värden - ekonomisk framgång och utbildning 

verkar här vara högt prioriterade, precis som att nå bra befattningar inom vissa områden. 

I de intervjuer som gjorts fanns alltså också en stark samstämmighet kring vilka inriktningar som 

var "rätt" gymnasieval - paradoxalt nog samtidigt som flera personer trycker på att "Man ska fan 

välja vad man tycker är kul." (Karl), så är det ändå så att nästan samtliga har sökt teoretiska 

program - naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt. En elev, Frances, var först inne på att 

läsa frisör, men har under terminen ändrat sig - samhäll känns nu som det som gäller. 

En annan elev, David, visar tydligt på hur det även är vissa val som förväntas och hur man är 

tvungen att legitimera andra val - i hans fall, precis som i Petras, finns också en tydlig känsla av 

att stå med en fot i innerstan och en någon annanstans - David har en pappa  boendes i en 

förortskommun, och Petra är uppvuxen på landet utanför stan. Dessa elevers balanserande i 

gruppens diskussion - man "helgar" de ambitioner som finns, men försöker även legitimera sin 

bakgrund - blir en komplex akt. För David har pappans erfarenheter ifrån byggbranschen gjort att 
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han ser att det är en möjlig väg, samtidigt som det i den förort där han bor byggs mycket - det 

verkar med andra ord även finnas en framtid inom branschen. För att legitimera detta för gruppen 

anför han argument som framförallt bottnar i ekonomi och utbildning, och det märks att han sagt 

dessa fraser förut och hur säkert han formulerar dem. När han i gruppen skall försvara valet blir 

dialogen denna: 

David: “Det är ganska många som snackar rätt mycket skit om de här linjerna ändå.. Många som 

säger att bygg är såhär slackers-linje, men om man ser på det, man får jobb direkt och om du vill 

plugga vidare och bli typ arkitekt så går det.” 

Alice: “Du har liksom en möjlighet att gå vidare?” 

David: “Ja.” (David och Alice) 

Vad gäller ekonomi trycker han på att man undviker studieskulder och snabbt kan få en god 

inkomst, samtidigt som han har som sin ambition att läsa kurser så att han i framtiden kan läsa 

vidare - yrken som ingenjör med mera stå till buds, och ger genast valet ökad legitimitet i 

gruppen. Annars är yrken som jurist, läkare eller ekonom ofta återkommande, och i det 

sammanhanget blir Bengts resonemang kring om man själv gör sitt val eller inte intressant - han 

kommer ifrån en familj där många jobbar inom juridiken, och har fått sitt beslut att sikta på att 

bli arkitekt, om inte ifrågasatt, så åtminstone diskuterat kring. Att dessa yrken traditionellt hör 

hemma i samma sociala skikt spelar i det sammanhanget inte så stor roll för Bengt, han har i sina 

ögon gjort ett tydligt eget val. 

I övrigt poängterar många att man gärna hör sig för med äldre kompisar angående 

gymnasievalet, men även grupperna i övrigt betonar att man ser det som ett i stor utsträckning 

eget val, eller som Patricia uttrycker det; 

"Folk väljer väldigt blandat liksom. Och nu är vi väldigt blandat med människor i gruppen, typ i 

klassen och sånt nu kommer det att bli mycket mer så här jag vet inte det känns som att man 

kommer bara att hamna med sådana som typ mer är som en själv liksom – lite tråkigt ändå." 

(Patricia) 

Föräldrarna har man pratat med, men man anser inte att de direkt försöker påverka en. Dock 

verkar det vara vanligt återkommande att föräldrarna bollar tillbaka genom att fråga hur man 

tänker kring ett visst val. Frances ändrade beslut (från frisör till samhäll) verkar bära spår av en 

sådan diskussion, och flera andra återger liknande berättelser; 
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"Först ville jag bli frisör. Det är ju bara för att det är yrket och inte värsta linjen, och sen så bara.. 

Nä, när jag är 60 år så vill jag inte stå och hålla på med hår. Jag kan typ inte byta då heller. Så 

jag vill inte bli det längre.." 

Föräldrarnas betydelse i den mån att deras yrke och utbildning påverkar kommer upp i den ena 

gruppen, där en av tjejerna hänvisar till att undersökningar visat att det påverkar ens studieval. I 

detta finns en tendens som tyder på att elever, något man återkommer till, ser just omständigheter 

som något som hänger ihop med vad man blir. Alice påtalar att hon nog inte hade fått välja 

precis vad som helst, man skall ju bli “något”. Bengt anser sig vara självständig i sitt val, men 

ifrågasätts av Alice - att välja arkitekt istället för juridik, är det så annorlunda? Och hade han 

kunnat praoa på en känd arkitektbyrå om han bott någon annanstans? 

Samtidigt med alla dessa tankar finns en tanke hos vissa att det löser sig längre fram, även om 

gymnasiet inte skulle bli exakt det man tänker sig. Karl uttrycker det som att om han skulle välja 

att läsa media nu, är det inget som hindrar honom från att sedan ta en ekonomisk inriktning på 

högskolan. Patricia å sin sida uttrycker en tanke som rör huruvida man kan nå de positioner där 

man verkligen kan påverka - i hennes fall idealt sätt inom exempelvis SIDA. 

"Jag tycker man kan säga så här det känns som om man typ och så skulle jag vilja göra det där. 

Jag skulle vilja jobba utomlands , jag skulle vilja typ rädda världen tror jag - men typ så här – det 

kommer ju aldrig att gå och nu är man så här att – ahhh- allting löser sig typ vad då man kommer 

att kunna bli det man vill och så – men egentligen kan man typ inte det. Alltså det är ju väldig få 

som blir så här som verkligen gör något som bli advokat eller nånting…" (Patricia) 

Det verkar inte här handla om att det är svårt att bli ett visst yrke, utan snarare en frustration 

kring att det är svårt att ta sig ända dit där det verkligen spelar någon roll. 

 

Man ser sig som en tämligen heterogen grupp, och tillerkänner gymnasievalet en stor betydelse 

när det gäller att sortera in och signalera vad, vem och inte minst vart (man är på väg). Att valet i 

stort väl återspeglar ens sociala skikt ser man dock inte som något som något problematiskt 

utifrån att dessa val är logiska om man vill något som individ. De som i sin tur väljer annorlunda, 

likt David, eller har lite andra tankar verkar tendera till att legitimera dessa utifrån detta 

tankesätt. 
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När det gäller situationen just i sin stad så ser man den som tuffare än på andra orter - ofta verkar 

man återkomma till att olika skolor har olika status, och att det på många program och skolor är 

svårt att komma in - till skillnad från hur man tycker att det verkar vara i resten av landet; 

"Patricia: Men i typ så här mindre städer – det är inte alls så här typ att det är svårt att komma in 

på vissa skolor så man bara kommer in där man söker så där .. 

Frances: Ja, Öregrund till exempel, där finns typ ett gymnasium. 

Patricia: ….. gymnasiet typ Växjö. Var dom väljer så kommer dom in. Det finns typ inte så där 

många elever så att det blir så där konkurrens." (Patricia och Frances) 

Själva har man komplexa val att göra, och framförallt skolans status verkar vara något som man 

reflekterar kring, något som samtliga ger bifall till på en direkt fråga på om det är något man 

diskuterar med sina kompisar. Fokusgrupp 2 diskuterar sedan i samband med detta kring hur 

bilden av de olika skolorna och de som går där ser ut, exempelvis "Kungsholmen är pluggisar." 

(Frances). 

 

4.2 Hur uppfattar eleverna "den andre" sett till dessa 

aspekter? 
 

4.2.1 Målafred 

Inledningsvis reflekterade en av fokusgrupperna att elever i innerstan har större möjligheter att 

förverkliga sina framtidsdrömmar att bli det dom egentligen vill bli, beroende på närhet till 

högskolor och som dom antog, att de har bättre lärare där, “de bor ju redan där, där högskolorna 

redan finns”// “deras innerstadskolor har bättre lärare eftersom lärare hellre söker sig till 

välbetalda skolor”(Inger). 

Eleverna i båda fokusgrupperna uppfattar att det finns ingen skillnad, för en elev i innerstan och 

dess möjligheter och framtidschanser, beroende på kön eller sexuell läggning. Eleverna anser att 

man är mer öppen i en innerstad för det finns så många människor att det märks inte lika tydligt 

som om man skulle vara till exempel homosexuell i deras samhälle, “det är storstad, det är inte 

en person som är det utan det finns flera och det är inte värsta grejen”// “här är det större nyhet” 
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(Veronika). När det gäller etnicitet så ansåg man inledningsvis att det inte spelade någon roll 

men efter att diskussionen utvecklades så kom man fram till att det inte finns så många 

invandrare i innerstan. Eleverna målade upp en homogen bild av eleverna i innerstan, att det inte 

finns många invandrare och att alla som bor där har hög klass i det sociala skiktet, “alla är 

likadana då, typ, vad finns det för olika skillnader, om alla har råd att bo där uppe då...” (Paris). 

Här ansåg eleverna att det inte var till fördel att man var rik utan tvärtom så kan det vara en orsak 

till att man inte blir det man egentligen vill bli. John och Steffie hade en samstämmig dialog om 

detta; “Ja de tror väl att allting bara kommer till dom, just för att dom har pengar så dom behöver 

inte bry sig om något” (John), “de tror att de har mycket pengar o sånt så de bara hoppa av och 

tror att det fixar sig” (Steffie).  

Beträffande variabeln religion så tror de att den spelar roll, just beroende av den ovannämnda 

homogenitet som eleverna tror att det finns i skolan i innerstan “vi har ju olika religion här och 

det är alla med på och alla förstår det i Målafred, men i innerstan kanske det är lite mer sällsynt 

och det kanske blir mer misstänksamhet” (Inger). När det gäller föräldrarnas utbildning så ansåg 

man att det spelar roll.  

 

Förort och att vara en elev där, så har man en ganska så samstämmig bild huruvida man är kille 

eller tjej, bilden som eleverna byggde upp var att killarna i förorten var mer oseriösa och 

“gangsta-wanna-be” emedan bilden på tjejerna i förorten var den seriösa, men ändå strikt hållna 

hemifrån, “ja, de kanske tänker att killarna ska ha så, bättre än tjejerna, att killarna ska ha jobb o 

inte tjejerna, så...” (Abdul). Killarna har friheten både i att göra som dom vill men även 

möjligheten att bli vad dom vill bli. Tjejerna skall hålla sig hemma och skall hjälpa till hemma. 

Variablen religion påverkar mycket här trodde alla eleverna och då i kombination med vilket kön 

man har. Likaså var det med variabeln klasstillhörighet, där fanns en bild om att elever på 

förorten har dålig ekonomi som försämrar chansen att flytta vidare och studera på högskola. 

Beträffande föräldrarnas utbildning så blev det en stark diskussion i den ena fokusgruppen om 

elevernas föräldrar i en förort har hög utbildning eller inte: “då hade man inte bott i Rosengård”// 

“om man hade haft bra utbildning så hade man skaffat sig ett bra jobb med den utbildning man 

har och  försökt hitta ett bättre liv för sig själv och sina barn” (Steffie), “har man inget jobb 

liksom, typ om man har värsta utbildningen så finns det typ inte plats där och så får du inget 

jobb”(Paris), “så måste du stanna kvar i Rosengård för att det inte finns inga” , (My), “dom har 
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ju vänner också, släkt...som bor nära och så” (John). Den andra gruppen kom fram till att om 

föräldrarna har hög utbildning så kan det påverka en del. 

 

Elever på en mellanstor stad har enligt fokusgrupperna lika stor möjlighet och framtidschanser 

oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet och klasstillhörighet. Återigen så byggs bilden upp 

gällande religion och då i synnerhet muslimska kvinnor och hur hårt bunden de är till religionen. 

Föräldrarnas utbildning kan påverka även här.  

 

4.2.2 Innermalm 

"Jag tror att klass och föräldrars utbildning, jag tror nästan att det lite hänger ihop att på sätt och 

vis för ens klass blir ju familjen.. Hursomhelst det är lite så här att om man har två rika föräldrar 

blir det lite så här… jamen kom igen du ska gå på, du ska väl ha liksom typ 290 p och gå på vad 

de nu heter de fina skolorna … och så. Kön – tjejer är duktiga i skolan./../"(Karl) 

 

"Jag tycker.. typ jag tror att det mest spelar in. Religion tror jag inte spelar in om man inte är typ 

så där – jag hoppas att det inte gör det men det känns som att vissa är typ så här man har slöja – 

såhär, typ shit – man vill inte att den ska jobba här typ. Man kan ju hoppas att det inte är så…" 

(Patricia) 

 

Eleverna pendlar på det här sättet mellan att problematisera huruvida dessa faktorer faktiskt har 

någon inverkan på hur någon behandlas, samtidigt som man likt Patricia betonar att det inte är 

något man själv vill vara en del av. När det gäller klass betonas att man inte tror att det har lika 

stor betydelse i Sverige, då utbildning är gratis tills skillnad från i exempelvis USA. Karl och 

Patricias dialogutbyte illustrerar diskussionen ganska väl; 

Karl: “Jag tycker att det är rätt just för egentligen skulle man – här i Sverige är det så att om man 

bara pluggar på så kan man bli vad fan som helst. Egentligen för vi behöver inga förutsättningar 

som pengar, college, eller man kan bo hur skitigt som helst bara man pluggar på.” 

Patricia: “Fast det spelar ju typ roll för att i skolan kan man ju typ få, det är ju mycket lättare om 

man har utbildade föräldrar som kan hjälpa en t ex. och sen typ var man bor man kanske bor, på 

klass mycket och föräldrars utbildning, hur mycket pengar man har och då leder ju till vilken 
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skola man går i och skolan dom borde vara lika bra, men dom är typ inte det. Alltså man kan 

men det känns som det är svårare. Det kan vara svårare men det är ju bättre än andra länder i alla 

fall..” 

/../ 

Patricia: ”Men det känns som att många som går här ändå - om man bor i (Stadsdelens namn).. 

det är ju inte så här att det är samhällets fattigaste människor och därför känns det som att vi har 

det ganska bra eller så här – lättare..” 

Karl: “Alla som bor här har fått.. ha det jävligt lyckligt lottat redan då – alla våra föräldrar måste 

ju ha rätt just med pengar för att ens kunna bo här och kunna liksom gå i dom skolor vi gör.” 

Patricia: “Men skolorna borde vara lika bra, annars är det typ så här orättvist. Det var någonting 

typ så här Rinkabyskolan det är ju tex ett ställe där det bor, kanske inte folk som är så här 

jätterika. De borde vara på precis samma nivå annars är det ju typ jättefel. Annars blir det ju så 

här att det bara går runt typ så här vi som har det bra här vi kommer att få pengar för vi går på en 

bra skola och så kan vi bo här igen och fostra våra barn och så kan dom få det bra." (Karl och 

Patricia) 

 

Detta är också en av de gånger man faktiskt kommer in tydligt på hur ens egna förutsättningar 

ser ut, samtidigt som man ändå stående trycker på individens möjligheter och att det i Sverige ju 

bör vara möjligt för alla att uppnå allt - skolorna bör ju vara lika bra överallt och är gratis. Detta 

är något centralt för merparten av eleverna, och man återkommer ofta, och även fördomar är 

något man erkänner finns men som man själva försöker ta avstånd från - som när William tar upp 

att han hört talas om en skola i Tensta som skall vara bra, dit många har sökt - inge han känner 

förvisso, men ändå. Att folk sedan blir chockade (som eleverna uppfattar det) över att det finns 

en bra skola där konkluderar William med att tyst säga "Fördomar bara..", varpå resten av 

gruppen hummar instämmande. Detta är något som också återkommer vid samtliga intervjuer, 

eleverna visar på en påtaglig rädsla för att uttrycka något som skulle uppfattas som att de själva 

är fördomsfulla eller okunniga - först därefter kan man våga sig vidare och diskutera kring vad 

man anser vara allmänna uppfattningar och föreställningar. Man reserverar sig, ursäktar sig och 

vet sedan ganska väl hur “folk” nog tycker.  

När vi sedan även lyfter in även geografiska beskaffenheter går diskussionen vidare enligt ovan, 

Patricia uttrycker det till exempel såhär, apropå att komma från en mindre ort "Och sen blir det 
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ju bara så här att man typ. Det känns om att jättemånga flyttar ifrån där. Alla bah..  /../ Vill ut ur 

min lilla håla typ.." (Patricia). en syn som verkar delas av många, och man kommer även in på 

hur man uppfattar de framtidstankar som personer på en mindre ort har. 

"Bli – det beror väl på .. det finns ju dom som bor kvar här dom kanske då anpassar sig till dom 

yrken som finns nån fabrik. Ja jag jobbar där, nån träfabrik eller nåt medans andra kanske vill 

prova lyckan i Stockholm eller nåt.. Nån som är bra i skolan eller nåt - jag vill blir här nere – ja 

gott om jobb så flyttar dom ner." (William) 

Detta bemöts av tankegångar om vad som är fördomar, och en elev påtalar att man ju inte är 

lyckad bara genom att bo i Stockholm. Karl fyller på med erfarenheter; 

"Lite så, kolla förut i Nynäshamn tex där min pappa bor då var det så här – hälften av stan 

jobbade på Telia eller Ericson – två stora skyskrapor typ. Och där jobbar alla IT-pappor tex, och 

sen då funkar hela stan och sen finns det en massa andra jobb så klart som det alltid finns – men 

det var liksom där som …. Jag tänker på filmen Bröllopsfotografen.. /../ ..då var det så här asliten 

stad och liten fabrik som tuffar så här – vi ska lägga ner fabriken..". (Karl) 

Frances utvecklar "En liten by – jag vet inte men det känns så här…alla stora jobb finns i 

Stockholm om man bor i en liten by så har man typ inte lika chanser tycker jag. Det finns inte så 

mycket att välja på." (Frances) 

David redogör såhär; “Ja, nämen det där om man kommer från en mindre ort. Jag har en polare 

vars farsa är murare, och han har valt för han skall börja på din farsas företag. Han skall mura, 

för det är han van vid. Han trivs ju, han vill ju inte hit utan stanna i Småland. Och han valde ju 

det utifrån pappa och leva det livet han har.” (David) 

Det är tydligt att man ser det mindre samhället som något som ofta styr mot förväntade val, och 

där några nog ser sig själva som är den som bryter upp och söker sig vidare medan andra gör 

traditionella val. Filippa är inne på att man kanske valt annorlunda;  

“Alltså, jag tänker att jag har bott i innerstan hela livet och då tänker jag att jag kan gå det och 

jobba med det. Men hade jag bott där i ett industrisamhälle, så hade det varit det jag sett, liksom. 

Det finns. /../ Alltså, jag vet inte.. vilken jag linje jag valt, men säkert något som varit inriktat 

mot fabrik eller så.” (Filippa)  

Man presenterar också flera gånger tankar om varför man vill något annorlunda, bland annat en 

tanke om att de som växer upp på dessa platser hellre jobbar ute, praktiskt med mera. 
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David funderar på vilket bemötande han, som valt en praktiskt inriktning skulle få i en mindre 

ort; 

“Välkommen till gruppen typ.. De flesta går ju, till exempel i Småland. Går ju bygg och så, det 

finns ju jobb, alla har någon slags kontakt.” (David) 

Flera tar också upp hur man uppfattar det som att de ungdomar som bor på dessa orter ofta har en 

uppfattning om dem som bortskämda och att de har det väl förspänt. Att folk kan tycka att de har 

de lättare - här blir tankar om att alla faktiskt måste kämpa och att alla har möjligheter centrala. 

  

När det gäller de i förort så utgår man ifrån att samma mål är önskvärda, och att om man vill ta 

sig till en skola så är pendling till exempel ett alternativ. "Jag tror inte dom heller eller så. Om 

man är är bra i skolan och bor i en förort då tror jag också att man skulle försöka komma in 

nånstans här i stan." (Karl) Intressant nog är det dock ingen tvekan om att det är skolorna i 

innerstaden som är efterstävansvärda. Man kommer också in på vad storstaden har att erbjuda, 

inte minst för den som då har någon typ av ambitioner. Man är också inne på att det är ett 

öppnare klimat i större städer, och Karl poängterar att han tycker det känns som att klass och 

utbildning hör till när man diskuterar de här frågorna. 

När vi pratar om etnicitet och vilken påverkan det kan ha så är eleverna samstämmiga i att detta 

nog är något man tänker mer på på mindre orter - där hamnar man i fokus och blir något som 

sticker ut, medan eleverna ser mångfald som en naturlig del i sin vardagen. Bland annat tar man 

upp ett exempel ur filmen Den bästa sommaren (som intressant nog utspelar sig på 50-talet), och 

där man i byn får se den första mörkhyade. Den ena gruppen tar också upp att föräldrar hög 

utbildning och invandrarbakgrund som inte får jobba som det man är utbildad till, “advokaten 

som kör taxi”, kan bli ett negativt exempel som påverkar synen på vilka chanser man har. 

 

4.3 Kan skillnader i synen på "den andre" utläsas, i relation till varandra 

och/eller de egna förutsättningarna - och hur kan dessa skillnader förstås? 

 

Eleverna anstränger sig genomgående för att uttrycka att individens kraft - och därmed också 

förmåga att vilja saker och uppnå dem - är det mest centrala. Ziehes teori (1993) om den enskilde 

individens egna påverkan och kraft stämmer bra in här och elevernas önskan att för en stund 
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bortse, likt Ziehe, från de sociala omständigheterna så att dessa inte ligger i fokus. Man 

tillerkänner dock också olika sociala faktorer som betydande vad avser vad man drömmer om för 

framtiden - men då kanske framförallt inte för sin egen räkning. Istället är det ganska 

genomgående så att för egen del är den egna viljan central, men när man ser till de områden som 

ingick i studien så börjar man allt mer prata om en strukturell påverkan, eller åtminstone ett 

strukturellt mönster. Man återkommer till att skolan i Sverige är öppen för alla, det finns inga 

hinder. Men många på landsbygden, till exempel, vill helt enkelt ofta bli samma sak som andra i 

närmiljön. Eller så flyttar man, det är den ambitiöses utväg enligt de elever som intervjuats. 

Uppfattningen om "den andres" drömmar är också genomgående att man vill dit där de är - 

antingen från förorten eller landet. Generellt så ser man också hur många som bor där vill bli 

andra saker, och ofta att det relaterar till vad till exempel ens föräldrar jobbat med. Om pappa 

jobbat på fabriken, så vill nog sonen det också. Och om fabriken lägger ner eller man inte får 

jobb, då blir det kris. Eller det "tragiska gap" som Bunar och Trondman (2001) så väl beskriver.  

 

De bilder som de båda intervjuade grupperna ger av “den andre” är generellt sett kanske 

stereotypa, och sammanfaller intressant nog väl med vad som kan legitimera tilltron till 

individens möjligheter. För Målafredseleverna gäller att man skapar en bild där man ser 

innerstadsbarnen som förslappade, medan innerstadsbarnen ser de drömmar de förväntar sig att 

Målafredsungdomarna skall ha, inte som misslyckanden utan som medvetna traditionella val. 

Bunar och Trondman (2001) lyfte begreppet stigmatisering som en del av förklaring till svårighet 

för ungdomar att ta sig ur gråzonen och där stigmatisering handlade om vilken självuppmålad 

bild man har om sin ort och som delas av utomstående. Här såg vi att Målafredseleverna och 

Innerstadseleverna själva inte har denna stigmatisering utan den effekten verkar utebli, trots att 

eleverna hade en socio-ekonomisk schablon över varandras geografiska belägenhet. 

 

Trondman och Bunars (2001) diskussioner kring hur samhället agerade för att åtgärda det 

tragiska gapet genom att erbjuda nya studiemöjligheter - bland annat genom utökat gymnasium 

och högskola - att på så sätt anpassa en struktur för att ge nya möjligheter verkar vara något som 

eleverna i Målafred tagit till sig och inlämmat i sin viljestruktur. Det är också något som numera 

verkar vara ett klart realistiskt alternativ för dem, och som tydligt ingår i dessa elevers 

framtidsdrömmar. Vad avser innermalmseleverna så har dessa fortsatt dessa möjligheter som en 
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del i sin framtidsplan, men har alltså inte en tydlig uppfattning om att även eleverna på 

landsbygden tänker sig detta, även om man är tydliga på att detta borde vara en möjlighet om 

man vill. 

Risken är också påtaglig att den konsekvens som ges av denna förändring, såväl i 

samhällsstruktur och individernas viljestrukturer är att utestängningen, eller skolans 

sorteringsmekanism, äger rum några år senare och blir mer abstrakt och ger upphov till, 

sannolikt, en större känsla av individuellt misslyckande när det kanske snarare hamnar om väl 

dold strukturell ojämlikhet och avsaknad av socialt och kulturellt kapital - det gäller inte bara att 

ta sig in på en högre utbildning, utan och rätt utbildning och på rätt lärosäte - nya fält, nya koder, 

samma hierarki.  

 

Skillnaden riskerar alltså att bli, att eleverna själva kommer att misslyckas och sortera ut sig, 

istället för att drabbas av en tydlig statiskt utsortering - det individualiserade misslyckandet är då 

uppenbart (Berner mfl 1977). Kjell Härnqvist (Åberg mfl 1992) påtalade att det har skett en 

utveckling från urval till val med ökade möjligheter som dagens elever har till högre utbildning, 

som medfört att de motivationsskapande faktorerna (som skall ses som kapitalform) i både hem 

och skola har blivit viktigare. Att man, i avsaknad av dess kapitalformer, även tar beslut som 

ligger efter, likt en slags fördröjning av det tragiska gapet, är också påtaglig. De examina och 

utbildningsvägar man väljer att satsa på kan ha innehaft en tydlig framtidspotential, men blotta 

närvaron av dessa "nybyggare" i utbildningssfären så riskerar statusen i utbildningen att sänkas. 

Utbildningslabyrinten förändras ständigt, och den med rätt förståelse, och föräldrar och familjer 

som förstår att stärka de rätta valen, har ett klart övertag. Att vissa utan dessa förutsättningar 

ändå lyckas, tenderar att bli ett bevis för att eventuella misslyckanden är just individuella, vilket 

Bunar och Trondman (2001) benämnde som individualisering. 

Just synen på samhället som något neutralt och lika för alla finns i de intervjuade grupperna en 

stor acceptans för - det som en neutral instans av eleverna, och där det bör vara flit och 

begåvning som belönas om bara viljan finns där. Detta i samband med att utbildningsväsendet, 

om än ifrågasatt, bibehåller sin roll som auktoritet vad avser förmedlandet av kunskap, gör att en 

eventuell sortering så att säga både blir legitim och och förmedlad av en auktoritet. 
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Den ökade tilltron till individens möjligheter kan alltså potentiellt vara förrädisk, inte minst då 

alltså innermalmseleverna inte har en klar uppfattning om att Målafredseleverna nu i stort önskar 

sig en liknande framtid - och därmed sannolikt inte skulle förstå vari misslyckandet ligger. 

Om man väljer att se de val Målafredseleverna gör utifrån vad exempelvis Ziehe (2000) skriver 

istället skulle dessa val kunna tolkas som ett uttryck för de nya möjligheter som ett förändrat 

samhälle gett oss - även i detta fall skulle dock den syn som innermalmseleverna förmedlar vara 

en tydlig risk för dessa andra elevers ambitioner och möjligheter att lyckas. Gamla normer och 

traditioner må ha förlorat mycket av sitt inflytande över Målafredseleverna, men samtidigt som 

det friställer dem som individer riskerar det att ge upphov till att man isoleras och står själv i de 

viktiga lägena - den gamla gemenskapen, även om den var en stigmatiserad sådan, erbjöd trots 

allt vissa trygghetsaspekter som i detta går förlorade.  

Den kulturella friställningen kan vara just en sådan, men kopplat till tankarna ovan finns en risk 

att det även kan bli en fallgrop. Även Ziehe (1993) problematiserar också det faktum att alla val 

inte är möjliga även idag - möjligheterna finns men är reella alternativ för alla individer. Vem 

som får ut något av den moderna världen och vilka som får betala förändras kanske inte alls i den 

utsträckning som det kanske verkar vid första anblick, utan reproduceras kanske helt enkelt bara 

på ett mer abstrakt och komplext sätt, än mer väl fördolt i en demokratisk mask. 
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5 Slutdiskussion och förslag på vidare 

forskning 
Det bör understrykas att vi inte har studerat tidigare generationer, och detta i kombination med 

det faktum att snedrekryteringen till högre utbildningen inte har förändrats tidigare gör att vi inte 

kan bedöma huruvida det finns en innebörd i realiteten - detta måste man återkomma till när den 

generation vi nu intervjuat är på väg in på högre utbildning och senare ut i arbetslivet. Dock kan 

ett intressant resultat ses i hur man uppfattar den andre, och man kan spekulera, inte bara i 

orsakerna, utan även kring konsekvenserna av denna uppfattning vad avser dessa elevers 

framtida påverkan på varandras liv, indirekt och genom möten med varandra. Den generalisering 

som eleverna har skapat om “den andra” kan möjligen utforma sig till en stigmatisering för vissa 

elever, man tillåter att den bild andra har om orten få bli sin egna bild. 

 

Eleverna i Målafred verkar som sagt i någon mån ha stängt gapet vad gäller diskrepansen mellan 

upplevd och faktisk möjlighetsstruktur - det räcker inte längre att bara “sköta sig för att få ett 

jobb”, och det verkar nu också börja finnas en allmän förståelse kring detta, den inbyggda tron  

till att “vill man så kan man nog” förstärker Målafredseleverna till att stänga gapet - denna 

förståelse verkar dock inte ha nått innerstadseleverna.  

En möjlig slutsats av detta skulle även kunna vara att detta innebär att Målafredseleverna har 

blivit mer konstruktiva vad avser att utnyttja dagens tillgång på information för att på så sätt 

hämta inspiration från ett större urval av källor - man torde ha sett att de val som 

föräldragenerationen gjort inte varit gångbara i den utsträckning som tidigare gällt och därmed 

låtit sig influeras från andra håll för att hitta nya vägar och anpassa sig - kan till exempel den del 

av ortsbefolkningen som har rötter utanför Sverige påverka den sociala strukturen så att den 

upplevs innehålla andra valmöjligheter?  

Eller har Målafredseleverna i sin närmiljö upplevt konkret att en förflyttning har skett från 

industrisamhälle till postindustriellt samhälle? 
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Detta medan innerstadseleverna underförstått antyder en relativt stark anknytning till föräldrar 

och omgivning där man lever, även om man som tidigare varit inne på, även här tydligt 

poängterar, det egna valet. Den vidare innebörd av den bild som innerstadsungdomarna har av de 

drömmar man hyser i de mindre orterna kan te sig oförarglig, men som ett uttryck för förståelse 

hos politiker och beslutsfattare finns det en påtaglig risk - till exempel genom att misslyckanden 

uppfattas just som individuella val och misslyckanden snarare än oförmåga att vinna mot en 

struktur där utbildningsfältet till exempel diffusserats och regeländrats.  

 

För att återvända till den formulering som hämtades ur Lpo94 i inledningen, så kan vi konstatera 

att skolans roll och funktion tål att än en gång aktualiseras – konsekvenserna av ett förändrat 

skolsystem och en förändrad samhällsstruktur och den påverkan detta ger på individen och dess 

förutsättningar torde vara en av grundbultarna i ett samhälle som avser sig vara demokratiskt och 

ge dess medborgare likvärda möjligheter. Skolans roll som förmedlare av denna likvärdighet kan 

lika väl bli en förmedlare av reproduktion av snedrekrytering, vilket historien och tidigare 

forskning tydligt pekar på har varit fallet. Att följa upp detta område och dess utveckling torde 

därför ha relevans inte bara för individen eller skolan, utan också samhället som helhet. 

 

Bland uppslag för framtida forskning finns framförallt ett intresse att följa upp hur dessa 

viljestrukturer kommer att förmå att förverkliga det drömmarna målar upp - en större studie, och 

en framtida återblick på de deltagande elevernas utbildningsval efter årskurs 9 och inträde i 

arbetslivet skulle kunna ge oss mer insikt i utbildningens sorteringfunktion, strukturella 

förändringar samt förändringar i synen på “den andre”.  

Något som också uppmärksammades i våra intervjuer och som var ett ämne för diskussion, är 

synen på vad som av eleverna betraktas som invandrare. Den bild som målades upp var att man 

är invandrare om man bär slöja, inte annars. Religion var en mycket starkare variabel än etnicitet, 

med betoning av starkare som ett synonym till samtalsskapare mellan eleverna. Etnicitet verkade 

vara en naturlighet emedan religionstillhörigheten var något som fick eleverna att reagera på. Då 

skall det även påpekas att i Målafred så var kristendom, buddism, och islam representerade i 

samtalen i form av elevernas religionstillhörighet. Ett annat förslag, härrör från vår ovanstående 

slutsats där en antydan till en frågeställning kan ses, nämligen om den del av ortsbefolkningen 
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som har rötter utanför Sverige påverkar den sociala strukturen så att den upplevs innehålla andra 

valmöjligheter. 
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högskolan, Stockholm: Carlsson Bokförlag AB. 
 
Utbildningsdepartementet (1994), Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 
skolformerna: Lpo 94 : Lpf 94, Utbildningsdep., Stockholm (Refereras som Lpo94) 
 
Wernersson, Inga (1992) ”Könsdifferentiering och socialisation i grundskolan” i boken Åberg, 
Rune red. (1992) Social bakgrund Utbildning Livschanser Stockholm, Carlsson Bokförlag AB  
 
Wibeck, Viktoria, (2009) Fokusgrupper, Om fokuserande gruppintervjuer som 
undersökningsmetod, Lund, Studentlitteratur AB 
 
Ziehe, Thomas (1993) Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet, Stockholm/Stehag 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion 
 
Åberg, Rune red. (1992) Social bakgrund Utbildning Livschanser Stockholm, Carlsson 
Bokförlag AB  
 

6.2 Intervjukällor 
 
Intervjuer genomförda vid skola kallad Västra Latin, Innermalm 
15/5 2010 kl 14, grupp 1, fem (5) elever 
22/5 2010  kl 14, grupp 2, fyra (4) elever (ett återbud) 
10/5 11.15 respektive 12/5 12.30, enskilda intervjuer, två (2) elever 
 
Intervjuer genomförda vid skola kallad Målafredsskolan, Målafred 
29/3 2010 kl 13:40 grupp 1, fyra (4) elever (ett återbud) 
1/4   2010 kl 09:00 grupp 2, fyra (4) elever (ett återbud) 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
 

Intervjuguide för fokusgruppsintervjuer 

Öppningsfrågor: 
Vi börjar med att presentera oss för varandra, vad vi heter och om/hur länge vi har känt 
varandra. 

Syfte 
Att få deltagarna att bli bekanta med varandra och känna att de hör ihop med varandra - öka 
graden av gruppkohesion.  

Klargörande frågor: 
Hur länge har ni gått i samma klass och/eller har Ni känt varandra sedan tidigare utanför 
skolmiljön? 

 

Introduktionsfrågor:
Brukar ni fundera mycket över framtiden? 
Vad Ni vill bli eller vilka chanser ni har framöver? 

Syfte 
Introducera ämnet som deltagarna skall diskutera. Men även för att bryta isen mellan 
deltagarna. 

Klargörande frågor: 
- 

 

Övergångsfrågor: Synen på de egna livschanserna och livsvillkoren. 

Syfte: Att klargöra hur de intervjuade ser på sina egna möjligheter och chanser i livet. Hur ser 
individernas upplevda möjlighetsstruktur ut. 

Klargörande frågor: 
Vad har Ni som elever för tankar inför framtiden?  
Vilka möjligheter  och hinder har ni som elever att förverkliga det ni vill? 
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Kärnfråga 1: 
Vilka möjligheter och förutsättningar har person X som går i en skola här på skolan beroende 
på: Kön, Etnicitet, Sexuell läggning, Religion, Klass (socialt skikt), Utbildning? 
Syfte:  
Ta reda på hur de intervjuades beskriver sin syn  på andras möjligheter och chanser i livet, 
delvis med stöd i olika kortfattade exempel. Här skall eleven beskriva sin syn på andras 
möjligheter och chanser i livet, visserligen "jobbar eleven på hemmaplan" dvs eleven skapar 
sin syn på andra elever som går i en skola på hemmaorten men "problematiken" läggs 
beroende på kön, etnicitet...osv 
Klargörande frågor:                                                                                                      
Vilka möjligheter och förutsättningar har person X?                                                                       
Vad har den för tankar om framtiden?                                                                     
Beröra upplevd skillnad 
Variabler som kan beröras; Kön, Etnicitet, Sexuell läggning, Religion, Klass (socialt skikt), 
Utbildning 

Kärnfråga 2:
Tre andra orter med tillhörande variabler. 

Syfte:  
Ta reda på hur de intervjuades beskriver sin syn  på andras möjligheter och chanser i livet, 
delvis med stöd i olika kortfattade exempel. Här skall eleven beskriva sin syn på andras 
möjligheter och chanser i livet, 

Klargörande frågor:                                                                                                      
Vilka möjligheter och förutsättningar har person X? 
Vad har den för tankar om framtiden?                                                                      
Variabler som kan beröras; Kön, Etnicitet, Sexuell läggning, Religion, Klass (socialt skikt), 
Utbildning 

Exempel på fraser för att stödja efterfrågat förtydligande: 
Innerstad Stockholm: Till exempel Vasastan, Östermalm och Norrmalm.  
Bruksort: Mindre samhälle som bygger eller har byggt mycket på en fabrik.  
Storstadsförort: Till exempel Rinkeby, Hammarkullen eller Rosengård.  
Mellanstor stad  (Till exempel Växjö eller Jönköping,50000-100000 invånare) 

Avslutande frågor:
Vill någon tillägga ytterligare något? Eller känner någon att vi har missat något? 
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Bilaga 2 - Fakta om “de andra” 

 
 

De olika platserna 
  
  
Innerstad Stockholm 
Stadsdel centralt i Stockholm. Exempelvis Vasastan, Östermalm eller 
Norrmalm. 
  
  
  
Bruksort 
Mindre samhälle, 4-15000 invånare. Mindre samhälle som bygger 
eller har byggt mycket på en fabrik. 
  
  
  
Storstadsförort 
Område utanför centrala delarna, ofta byggt under en kort tidsperiod 
60-70-tal. Till exempel Rinkeby, Hammarkullen eller Rosengård. 
  
  
  
Mellanstor stad  
Till exempel Växjö eller Jönköping, 50000-100000 invånare. Ofta 
högskoleutbildning på orten. 
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Variabler att förhålla sig till 
  
  
  

v  Kön 

  

v  Etnicitet 
  

v  Sexuell läggning 
  

v  Religion 
  

v  Klass (socialt skikt) 
  

v  Utbildning 
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Bilaga 3 - Brev hem för målsmans godkännande av 
intervju 

 
Hej!                  Växjö 2010-03-01 
 
 
Vi heter Gert Sjögren och Julius Sääf, och skriver uppsats på magisternivå (samhällsvetenskaplig 
inriktning) inom lärarutbildningen på Linnéuniversitetet (f.d. Växjö Universitet).  
  
I samband med detta behöver vi för vår undersökning intervjua ett antal elever, och behöver Ditt 
godkännande som målsman, då eleverna inte är myndiga. 
Intervjun kommer att handla om om synen på sina egna och andras livsvillkor och livschanser, med andra 
ord hur man ser på sin och andras framtid och möjligheter samt vilka tankar man har kring detta. 
Varken Ditt barns namn eller namnet på Ditt barns skola kommer att omnämnas, utan anonymiseras enligt 
gängse standard. 
  
 
  
Som målsman för ___________________________________________ (elevens namn) 
 
godkänner jag att mitt barn intervjuas enligt ovanstående.  
 
___________________________________________________ (din underskrift)  
 
Datum _____________________________  
 
  
Tack! 
 
Julius och Gert 
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