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Abstract
A free choice reform of compulsory schools was established in Sweden in the early 
1990s. This study is about how families have reasoned and acted in relation to this 
reform and how their children, as a result, are distributed to schools. 

The study has been carried out in two distinctly different areas in one of Stock-
holm’s district councils – a middle-class suburb consisting of villas, and another 
area made up of apartment houses with low income residents of mostly foreign 
backgrounds. Twenty-one families in different socio-economic positions were inter-
viewed because they had either chosen a popular school or their child had remained 
in a school that was less favoured. 

The concepts, practical sense, habitus, capital and distribution, as used by the 
French sociologist Pierre Bourdieu, constitute the theoretical framework and support 
the analyses. Interview methods are also borrowed from Bourdieu. 

The interviews with families are compiled into chapters based on the families’ 
practices, that is, to what schools their children are dispersed.   

Findings show that the families’ decisions about schools are not made along ra-
tional choice models, as assumed. Processes are complex and structural factors are 
of great importance. These factors together with the families’ resources decide how 
pupils are distributed to schools. Cultural, or informational capital are most signifi-
cant. Habitus and practical sense decide how choices are made in the family. Fami-
lies’ socioeconomic situation and the circumstances governing choices and decision 
making about schools vary regarding shortage and necessity on the one hand and the 
“luxury” of being ambivalent, on the other. These factors effect what schools the 
child ends up in. This may have significant implications for the child, since the qual-
ity of schools varies extensively. The system produces winners and losers, meaning 
that an equivalent educational system is difficult to maintain. 
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Förord

Skriva avhandling är ett ensamt arbete, det var mycket därför och för att få 
ägna sig grundligt åt ett ämne som jag bestämde mig för att skriva. Och det 
blev som jag hade hoppats, jag lärde mig att ensam genomföra ett arbete, 
men även grundlighet och disciplin. Jag har lärt mig mycket annat också, 
framför allt om mitt ämne. Nu när jag skriver det här förordet blir det tydligt 
att det inte alls bara var ett ensamt arbete. Det har funnits många människor 
runt mig, som har bidragit till att det blev ett glädjefyllt arbete trots mödan. 

Först och främst vill jag tacka de tjugoen familjer som så generöst bjöd in 
mig till sina hem, gjorde sig tillgängliga för mig och delade med sig av sina 
tankar om skolan och om sina liv. Utan er hade jag inte kunnat skriva den 
här avhandlingen. 

På pedagogiska institutionen finns det läsgrupper, min bestod förutom av 
min tålmodige handledare docent Lennart Grosin, av professorerna Anders 
Gustavsson och Birgitta Qvarsell som läste mina manus på det mest kunniga 
och seriösa sätt jag kan tänka mig och gav mig ovärderliga synpunkter.  

Professor Boel Englund vid lärarhögskolan anslöt sig mot slutet till läs-
gruppen. Hon läste mitt manus och gav mig synpunkter som jag haft stor an-
vändning av. Boel och docent Ingrid Heyman ledde tillsammans det Kultur-
vetenskapliga seminariet på Lärarhögskolan. Jag sökte ett sammanhang där 
jag fick möjlighet att diskutera Bourdieu, det här visade sig vara det. Det be-
tydde mycket för mig. Sedan jag träffat Boel, Ingrid och fil.dr. Eva Trotzig 
på lärarhögskolan upphörde avhandlingsarbetet att vara lika ensamt, de blev 
mina tre goda feer. Hela seminariegruppen läste delar av avhandlingen och 
kom med synpunkter jag har haft nytta av. 

Seminariet Utbildning, praktik och profession (UPP) på pedagogen i 
Uppsala var ett annat gott sammanhang där jag lärde mig mycket om Bour-
dieus sociologi. Det leddes av Ingrid Heyman och universitetslektor Karin-
Anna Petersen. Särskilt Karin-Anna gav mig synpunkter och förslag som 
förde mig vidare. Staf Callewaert, professor emeritus vid Köpenhamns uni-
versitet, höll inspirerande föreläsningar om Bourdieu på UPP. Staf intar en 
speciell ställning i det här sammanhanget. Han var en stimulerande samtals-
partner som med sina djupa kunskaper om Bourdieus sociologi gav mig för-
lösande förslag och lotsade mig vidare när jag fastnade. Det är jag oändligt 
tacksam för. 

I början möjliggjorde ett bidrag från Humanistiska och samhällsveten-
skapliga forskningsrådet (HSFR) att jag tillsammans med utbildningsbidrag 
från Pedagogiska institutionen kunde ägna mig åt avhandlingen på heltid och 
sedan på deltid. Under en period arbetade jag heltid, då låg avhandlingen på 
is. Mina chefer inom Stockholms stad, har utan knussel gett mig tjänstledigt 
och arbetsuppgifter som gått att kombinera med doktorandstudier, det upp-
skattar jag mycket! 



En person som har betytt mycket för mig och avhandlingens utformning 
är min goda vän journalisten Cristina Josefsson. Hon har outtröttligt läst 
mina manuskript, gett mig stilistiska och språkliga synpunkter och med sin 
känsla för texten, sin uppmuntran och sitt tålamod varit ett stort stöd. Goda 
vännen Pia Gillsäter offrade delar av sin sommarsemester för att läsa och ge 
bra synpunkter på slutmanus – det var till stor hjälp och glädje i slutskedet 
och det är jag djupt tacksam för.  

Jag vill tacka Dana Johnson, bokförläggare. För att hon som alltid var en 
vän, hon språkgranskade och förbättrade de engelska texterna. Med Bo 
Ljungström, formgivare hade jag ett nöjsamt samarbete om avhandlingens 
förpackning så att den blev bok. 

Bra doktorandkompisar och stöd på peddan har psykologerna Krassimira 
Gonzales, tidigare Nikolova och Ann-Margret Grewin varit. Docenten och 
psykoanalytikern Jurgen Reeders seminarier om bland annat etik stod för in-
tellektuell stimulans och var så inspirerande att jag nästan bytte avhandlings-
ämne. Ulf Hansson på stadsledningskontoret i Stockholm har varit en bra 
kollega som givit mig siffror avseende skolrörelserna i Stockholm. Psykolog 
Martin Forster, snabb och pålitlig hjälpte mig, att knåda statistik, som Utred-
nings- och Statiskkontoret i Stockholm (USK) så generöst försett mig med. 
Karl Westman var också hjälpsam med statiskbearbetning. 

Sist och inte minst tackar jag min dotter Anna, för att hon är så klok, för 
hennes goda sällskap, för hennes härliga mat som gjorde livet bättre, att hon 
tålmodigt och kärleksfullt har funnits där samtidigt som hon genomfört egna 
sjukgymnaststudier, det har varit en period av ömsesidig uppmuntran och 
stöd, och – för att hon gav mig den avgörande puffen att bli klar!

Utan dem och många fler, på universitet och högskolor, vänner och kol-
legor som på ett eller annat sätt varit delaktiga och bidragit hade denna av-
handling inte varit i Din hand nu. 
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Inledning
I början av 1990-talet pågick ett intensivt förändringsarbete och en 
diskussion om hur offentliga verksamheter, framförallt de kommunala, 
kunde drivas och organiseras. Verksamheterna hade vuxit och det fanns 
behov av att se över kostnaderna och samtidigt få ut lika mycket för 
pengarna. Frågor om demokrati och inflytande behövde också lösas. 
Förändringarna behövdes för att försvara verksamheternas legitimitet. Allt 
detta var lika mycket en kamp om vilka klasser och grupper i samhället som 
skulle ha makten och gynnas. Nyliberalismen, i framförallt Margret 
Thatchers skepnad hade fått ett uppsving. Jag var själv djupt involverad i 
diskussionen och aktiviteterna genom mitt arbete med Trosa kommuns nya 
tillblivelse. Hur skulle demokratin göras livaktig och medborgarnas 
inflytande säkras? Hur kunde kommunal verksamhet utvecklas, bedrivas 
effektivt och tillfredsställa medborgarnas behov utan att de samtidigt 
beskattades för hårt?  

I kölvattnet på det arbetet ville jag studera om den kommunala 
omvandlingen till mer marknadsliknande former var något medborgarna 
efterfrågade och om den mötte deras behov. Reformerna beskrevs ju som ett 
sätt att ge medborgarna större inflytande och bättre kommunal service. Eller 
var reformerna bara makthavare och sociala ingenjörers konstruktioner? 
Skolan intar en särställning, den berör alla och mötet med den kan bli 
avgörande för en ung människa. Skolan hade dessutom ganska nyligen blivit 
en kommunal angelägenhet.  

Det här var upphovet till min nyfikenhet och så började det. Ämnet har 
sedan dess efter hand formats till denna avhandling. Jag är särskilt glad att 
jag i ett tidigt skede kom i kontakt med Pierre Bourdieus sociologi, den 
avgjorde slutligen ämnets inriktning och kom att i alla delar inspirera 
avhandlingen

Med det fria skolvalet ställs familjer inför ett val med dignitet, det gäller 
framtiden för de egna barnen. 

Sociologen Zygmunt Bauman talar om den osäkerhet som finns i det 
moderna och senmoderna samhället.1 Han menar att där inte längre finns en 
sammanhållen struktur bestående av en överensstämmelse mellan religionens 
och samhällets värderingar och moral, som gäller på såväl individ- som på 
samhällsnivå. Bauman menar att modernitet är moderniseringens process, 
det är besattheten av och hängivenheten att modernisera. Ingenting är 
tillräckligt modernt. Det för med sig ett konstant tillstånd av stress och oro 
som skapas av behovet, eller snarare nödvändigheten, att göra val, lära sig 
nytt och glömma gammalt. Medborgaren har från att vara producent övergått 
till att vara konsument på en marknad och på marknaden sker bara 
affärstransaktioner vars enhetliga mått är pengar.2

                                                     
1 Bauman, 1996. 
2 Bauman, 1999. 
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Den här avhandlingen handlar om de tidiga utbildningsval som föräldrar 
och barn gör under grundskoleperioden och om förutsättningar och 
möjligheter att göra dem. Avsikten är att förstå hur eleverna sprids – eller 
distribueras – mellan skolor genom att beskriva och förstå hur familjers val 
av grundskola sker och hur familjer resonerar och agerar när de gör sina 
skolval eller ställningstaganden till barnens skolgång. 
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Kapitel 1 
Introduktion, orientering om avhandlingen, 
dess syften och frågeställningar 

I det här kapitlet vill jag föra in läsaren i avhandlingen och orientera om den. 
Kapitlet inleds med en kort bakgrund om skolval, en mer utvecklad bak-
grund ges i nästföljande kapitel. För att inte behöva läsa länge och undra vad 
avhandlingen handlar om, presenterar jag här avhandlingens syften och frå-
geställningar samt personer som läsaren kommer att möta och den plats där 
de bor. 

Det fria skolvalet 
Sedan ett par decennier pågår genomgripande förändringar av det generella 
välfärdssystemet. Enhetliga lösningar överges till förmån för mer individu-
aliserade former. Politiska och demokratiska processer ersätts av marknaden, 
där människor utövar sitt inflytande som konsumenter och kunder snarare än 
som medborgare. Marknadsliknande betingelser har införts med hjälp av 
beställar- och utförarsystem, kundvalsmodeller med kommunala intraprena-
der och privata entreprenader. Den uttalade avsikten har varit att eftersträva 
konkurrens för att höja kvaliteten på offentliga tjänster och samtidigt göra 
besparingar. Motiven för förändringarna har varit både ideologiska och eko-
nomisk-politiska. Denna utveckling har även berört utbildning och skola, 
framför allt genom ökade möjligheter till fria val såväl av skola som inom 
skolan.

Valfrihetsreformen inom skolväsendet genomfördes i början av 1990- 
talet av den borgerliga regeringen, men hade förberetts av dess 
socialdemokratiska företrädare. Parallellt genomfördes andra reformer som 
gällde skolans styrning. Det officiella motivet för reformen var att den 
enskilde genom att välja skulle få större inflytande och att tjänsteproducen-
ten driven av konkurrensen skulle förbättra sina tjänster och sänka priset på 
dem. Men om efterfrågan är större än tillgången uppstår säljarens marknad. 
Valfriheten var även ett mål i sig och lanserades som en medborgerlig 
rättighet.3

Bailey och Bridges menar att i ett modernt, demokratiskt och indust-
rialiserat samhälle är skola och utbildning primära nyttigheter och en förut-
sättning för människors frihet, kunskap och självkänsla samt möjligheter i 
samhälls- och arbetslivet4. Skillnader mellan människors olika kunskaper 
och förmåga att hantera nya tekniker, i synnerhet informationsteknologi, 
kommer att bli allt mer avgörande för möjligheterna att komma in på och 
behålla en position på arbetsmarknaden.  

3 Skolverket, 1996. 
4 Bailey & Bridges, 1983. 
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Utbildningspolitiken är inte entydig eller enhetlig utan en kompromiss, 
sammansatt med hänsyn till olika gruppers intressen och styrkeförhållandena 
mellan dem. Utbildningspolitiken är alltså inte resultatet av en entydig själv-
klar utveckling utan av en kamp mellan olika intressen. I Sverige hade 
utvecklingen av skolan under 1900-talet till stor del styrts av den uttalade 
ambitionen om en enhetlig och likvärdig utbildning för alla. Med likvärdig 
menar Skolverket en för landet likvärdig utbildningsstandard som uppnås 
genom att regelsystemet följs.5 Sett i ett historiskt perspektiv utgör den 
enhetliga allmänna skolan en förhållandevis kort epok i den svenska 
skolhistorien, kanske bara en parentes. Ändå återgår vi inte till situationen 
före den allmänna skolan, ingen ifrågasätter idag att alla barn ska gå i skolan. 
Skolan är inte bara en rättighet för barnen, den är också en nödvändighet för 
samhället, för den samhälleliga ordningen och för varje nations konkurrens-
kraft på den globala arenan. Valfrihetsdiskursen skapar ett system där lik-
värdighet är svår att upprätthålla och det är inte en självklarhet att alla barn 
får tillgång till utbildning med likvärdig kvalitet. Mellan valfrihetsdiskursen 
och retoriken om likvärdighet finns en konflikt.  

I och med det fria skolvalets införande öppnas för flera parallella utveck-
lingar. En möjlighet är att elitskolor utvecklas och legitimeras, men också att 
konfessionella riktningar befästs och fördjupas. I stället för att mötas i ett 
gemensamt sammanhang, kan särart och särintressen utvecklas i avskildhet. 
Varken friskolor eller kommunala skolor utgör homogena konstellationer 
vilket också bidrar till att göra skolvalet till en komplex fråga.  

Valsituationen och väljandet är en komplex process. Familjens val av 
skola går inte att se som en isolerad företeelse, det behöver sättas in i hela 
sitt sociala och rumsliga sammanhang som också är betingat av tidsaspekter. 
Hur någon vill att framtiden ska gestalta sig, det vill säga vilka ambitioner 
hon har för sig och sina barn är beroende av hennes förflutna, liksom hennes 
förutsättningar att förverkliga dessa ambitioner. För att förstå de aktuella 
omständigheter en familj befinner sig i och familjens ställningstaganden be-
höver man förstå de omständigheter som historiskt har disponerat familje-
medlemmarna. 

Så vad betyder valfrihetsbegreppet? I ordboken förklaras valfrihet med: 
”det att kunna välja utan inskränkningar”.6 Hoppsan, inga inskränkningar? 
Är det verkligen det som avses, när det talas om valfrihet av skola? Har det 
inte bara en möjlighet att välja mellan alternativ getts? Frågan är om begrep-
pet valfrihet i det här sammanhanget är en tautologi, eftersom redan möjlig-
heten att välja innebär en frihet. Egentligen finns det anledning att föra en fi-
losofisk diskussion om valfrihet och tvång – eller snarare om begränsade och 
villkorliga val, om valfrihet och frihet att välja. Hanna Arendt säger att kän-
netecknet för en fri handling är att den lika gärna kunde ha lämnats ogjord7.
Men skolval handlar alltså inte om total handlingsfrihet eller fri vilja utan 

5 Skolverket, 1996a.. 
6 Norstedts svenska ordbok, 1999. 
7 Arendt. 
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om preferenser – frihet att välja mellan givna alternativ, skolvalen är en del i 
en selektionsprocess. Grundskolan går ju inte att välja bort utan att bryta mot 
lagen, då återstår möjligheten att avstå från att göra ett aktivt val av skola, 
vilket också är ett val. Min uppfattning är att det oftast finns ett utrymme – 
om än litet, att göra personliga, moraliska och även praktiska val, även om 
de utifrån de rådande omständigheterna kan vara mycket svåra. 

Syften och frågeställningar 
Avhandlingens övergripande syften är att med hjälp av det lilla perspektivet 

 intervjuer med familjer om hur de resonerar och agerar när de väljer skola 
för sina barn  belysa och utmana det större perspektivet, den del av den nya 
skolpolitiken som handlar om möjligheten att fritt välja grundskola. Jag vill 
undersöka var elever hamnar på skolfältet och hur de sprids där. 

Val av skola och utbildning är betingat. Alla människor kan inte befinna 
sig på samma plats, alla elever kan inte gå i samma skola. Kartan är ritad, 
skolor och utbildningsvägar är givna, frihetsgraden är begränsad. Valet är en 
handling människor gör som medlemmar i ett politiskt och administrativt sy-
stem, det är en fråga om preferenser och selektionsprocesser  en skola bland 
flera föredras framför en annan. Vad bestämmer att elever hamnar där de 
hamnar?   

Jag har intresserat jag mig för valet av grundskola, främst därför att 
grundskolan är obligatorisk, men också därför att dessa tidiga val får bety-
delse för senare val. Det är alla barns plikt att gå i skolan. Det sätter in skol-
valet i en tvingande struktur, det fria valet sker inom ramen för ett tvång.  

Familjer lever under liknande sociala omständigheter som gör att de kan 
ses som representanter för grupper och sociala skeenden. Varje familj och 
person är dessutom unik och gör ställningstaganden utifrån sig själv, den 
person de är, den situation och de sammanhang de befinner sig. Ändå är det 
inte familjerna och de enskilda individerna som är objektet för min forsk-
ning. Objektet är hur elever har distribuerats – spritts på skolor och hur väl-
jandet, det vill säga agenternas resonerande och agerande kring valet av sko-
la, relaterat till deras förutsättningar och den omgivande verkligheten, har 
bidragit till det. Det är inte en högre makt som styr spridningen i det sociala 
rummet – eller distributionen som det är rimligt att tala om eftersom antalet 
platser i en skola är begränsat – den är en effekt av relationerna mellan grup-
per och individer och resultatet av deras pågående samspel och kamp om ka-
pital.

Syftet med min undersökning är att gå bakom siffror i kvantitativa under-
sökningar för att beskriva och förstå hur sammansatta valen och villkoren för 
valen är. Skolvalet görs i ett sammanhang som bland annat är beroende av 
föräldrarnas historia, särskilt deras utbildningshistoria, familjens nuvarande 
situation, vad de har för ekonomiskt och kulturellt kapital, var de bor och hur 
tillgången på skolor ser ut där. Personerna talar från den plats i det sociala 
rummet, där de befinner sig. En strävan har varit att läsaren ska kunna förstå 
hur familjerna resonerar och agerar och med hjälp av redovisningen av sam-
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talen kunna försätta sig på den plats där familjernas syn på världen blir själv-
klar. Med förstå menar jag inte bara att beskriva personernas förhållanden, 
utan framför allt att förmedla förståelse för personernas agerande, resoneran-
de och bevekelsegrunder. 

Valfrihetsdiskursen handlar om att valet är fritt, det vill säga det står öp-
pet för alla att välja fritt, i det här fallet skola. Det avsedda resultatet är att 
människor ska få det de vill ha och att utbudet bättre ska motsvara männi-
skors behov. Förespråkarna menar också att en effekt är att segregationen 
minskar, därför att elever inte bara hänvisas till de närliggande skolorna och 
att de på så sätt kan undkomma effekterna av bostadssegregationen.8 Men 
vilken verklighet döljs bakom retoriken och programförklaringarna, hur fun-
gerar det egentligen? Båda dessa argument har intresserat mig. Tillfredställs 
allas behov bättre, avhjälps segregationen? Jag vill fånga något av effekterna 
av det fria skolvalet utifrån de familjer jag har träffat.  

Syfte, forskningsfråga och metod i avhandlingen hänger intimt samman. 
Teori och metod har sociologen Pierre Bourdieu försett mig med. Hans 
forskning har inspirerat mig i val av perspektiv, ämne, metod för inhämtan-
de, bearbetning och presentation av data, alla led i avhandlingen hänger 
samman. Bourdieus system av begrepp utgör grund för avhandlingens fråge-
ställningar och analys. Särskilt relevanta är begreppen habitus, praktiskt sin-
ne och kapital. Jag använder hans begrepp som verktyg i analyserna. 

Personerna i avhandlingen 
I avhandlingen kommer läsaren att möta tjugoen familjer, från ett stadsdels-
område i Stockholm, som har samtalat med mig om hur de har förhållit sig 
till skolan, eventuella skolval och omständigheterna kring dem. De har barn 
som går i grundskolor dit många söker sig eller grundskolor som många ele-
ver lämnar. Några föräldrar är välutbildade och har relativt välbetalda arbe-
ten, andra har mindre utbildning och inkomst. Några bor i villor eller radhus, 
andra i bostadsrätter och några bor i hyreshus. Det är familjer med svensk 
och utländsk bakgrund. Särskilt föräldrar som är välutbildade och/eller med 
utländsk bakgrund väljer en annan skola än den barnet ”hör till”.9  Dem ville 
jag träffa, men även familjer som – i alla fall synbarligen – inte har gjort nå-
got skolval. Därför sökte jag mig till ett geografiskt område där alla dessa 
grupper finns representerade.

Några familjer får litet större plats, läsaren lär känna dem bättre medan 
mötet med andra blir mer summariskt. Begränsningar måste göras och jag 
har då valt att ge större plats åt dem som bäst eller mest tydligt företräder det 
som avhandlas i varje kapitel. I kapitlet som handlar om metod och genom-
förande framgår tydligare hur familjerna och det område där de bor har valts 
ut, hur jag har samtalat med dem och hur jag har valt att presentera samtalen. 

8 Skolverket 1996a. 
9 Skolverket, 1996a.. 
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Platsen där familjerna bor 
Ett argument för att införa valfrihet inom skolan har varit att råda bot på seg-
regation, det vill säga den klassmässiga, etniska och geografiska segregatio-
nen. Tanken är att elever ska kunna välja sig bort från skolor i det egna se-
gregerade området till skolor, som möjligen betraktas som bättre, i mindre 
segregerade områden för att undkomma segregationen och dess negativa ef-
fekter. Därför är jag intresserad av ”geografin” och platsen. Den bereder de 
boende deras dagliga miljö och sammanhang, särskilt barnen eftersom de of-
tast vistas inom sitt bostadsområde en stor del av dagen, de har sina kamrater 
där och tillbringar sin fritid där.

De flesta föräldrarna väljer, särskilt när barnen går i de lägre årskurserna, 
en skola i närheten av bostaden, med hänvisning till trygghet och rimliga 
skolvägar. Val av uppväxtmiljö för barnen och tillgången till skolor inom 
bostadsområdet är viktiga komponenter i familjers strategier för att reprodu-
cera eller förbättra sin sociala position. Därför kommer jag att uppehålla mig 
en del kring familjernas boende och deras val av boende.

Gamleby 
Gamleby består av flera små stadsdelar, bebyggelsen är blandad, med små, 
medelstora och nya stora, påkostade villor, en del radhus och flerfamiljshus. 
Tidigare var där skogsområden, åkrar och gårdar med torp. Området ligger i 
anslutning till en järnväg, vilket gjorde det möjligt att exploatera området. I 
början av nittonhundratalet avstyckades tomter och såldes för egnahemsbyg-
gen. Till de enklare områdena flyttade arbetare som arbetade på industrier i 
staden och längs järnvägslinjen. I de mer välordnade områdena bodde hant-
verkare, småföretagare och lägre tjänstemän. Området byggdes ut med nya 
småvillor på trettio- och fyrtiotalen och sedan dess har tomter styckats och 
hus rivits för att ge plats åt nya villor. Många gamla hus finns kvar och en 
stor del av dem är ombyggda. Det finns några små centrumanläggningar i 
området och ett litet större vid järnvägsstationen. I området finns fem skolor, 
en skola med klasser 1-9, en högstadieskola och två skolor 1-6, samt en 
friskola.   

Området är attraktivt och stabilt, det vill säga med relativt höga huspriser 
och en ganska liten utflyttning. Befolkningens socioekonomiska status är 
blandad men betydligt högre än i Nystad. Området domineras av medelklass-
familjer och i de nya stora villorna bor höginkomsttagare. Andelen personer 
födda utomlands eller med utländskt medborgarskap är cirka fjorton procent 
i Gamleby, att jämföra med omkring sextiofem procent i Nystad. 

Nystad
Nystad byggdes 1966-71 och var ett av Stockholms bidrag till miljonpro-
grammet. Området blev kritiserat för sin trista, inhumana arkitektur. Det 
gällde att bygga snabbt och billigt och arkitekturen anpassades till byggpro-
cessen snarare än tvärtom. Det fanns ändå ambitiösa tankar med området, 
bebyggelsen består bara av flerfamiljshus men är blandad med höga och låga 
hus och bostadsrätter och hyresrätter. Fordonstrafiken är separerad från 
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gångtrafiken, vilket gör det lätt att röra sig som fotgängare. Det är något som 
numera ifrågasätts ur säkerhetssynpunkt därför att det blir för litet liv på ga-
tor och vägar nattetid, både fotgängare och trafikanter blir för isolerade och 
den sociala kontrollen eller beskyddet för litet. Det finns mycket gröna om-
råden och en centrumbildning.  

Sedan 1975 går tunnelbanan hit, vilket gör att det går att snabbt, det tar 
ungefär tjugo minuter, komma in till de centrala delarna av staden, tvärför-
bindelserna är ganska goda. Efter hand byggdes också daghem och skolor, 
det fanns fyra låg- och mellanstadieskolor och två högstadieskolor samt ett 
gymnasium. För barnfamiljer var det ett ganska hyggligt område att bo i. 
Bostadsbristen i Stockholm var skriande och 1972 kunde omkring 16 000
människor beredas moderna bostäder. Unga familjer med barn fick sin första 
bostad här, som ofta blev den första anhalten i en fortsatt bostadskarriär. 
Omflyttningen är stor, från början var majoriteten av invånarna svenskar för 
att med tiden bli en allt större andel invandrade.  

Tidigare var servicen relativt väl utbyggd, det fanns bank och en hel del 
affärer i centrumgallerian. Nu finns bara post och stadsdelsförvaltningens 
kontor, ett bra bibliotek, några matvaruaffärer, ett par snabbmatsrestauranger 
och ett enkelt kafé kvar. Det är inte mycket med en befolkning på sexton tu-
sen.

Området har fått ett stigma, som alla är medvetna om - de som bor där 
och de som inte bor där.  

Om platsen 
I den här avhandlingen är platsen betydelsefull i fler bemärkelser. De famil-
jer jag har träffat, talar utifrån den plats där de befinner sig i det sociala 
rummet och det sociala rummet är inskrivet i det geografiska och fysiska 
rummet. Den plats där någon befinner sig innebär både en fysisk och social 
position, därför är boendet en så avgörande faktor. Var en familj bor får be-
tydelse för deras tillgång till skolor, andra samhälleliga och kommersiella re-
surser och det sociala sammanhanget. De kan påverka sina sociala omstän-
digheter genom att bo på ett ställe eller flytta därifrån. De föräldrar som har 
möjlighet att göra ett val av bostadsort, kan påverka hur deras barn sociala 
sammanhang kommer att se ut. För många är valmöjligheterna begränsade 
och de är mer eller mindre hänvisade att bo där de bor, eller i ett liknande 
område, vilket i sin tur får betydelse för vilken skola barnen kan gå i. 

I Outline of a theory of practice10 behandlar Bourdieu platsens och det 
fysiska rummets förhållande till det sociala rummet. I La misère du monde11

återkommer han till temat, där definierar Bourdieu plats som ort och utrym-
me. Människan med sin kropp, eller ett ting, befinner sig på en plats (lieu) i 
bemärkelsen läge, ort. Det är den punkt i det fysiska rummet där hon/det 
existerar, antingen som en lokalisering eller den position hon/det intar i för-
hållande till andra. Det sociala rummet kan översättas till det fysiska rum-

10 Bourdieu, 2000a. 
11 Bourdieu m.fl, 1993. 
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met. Agenten eller tinget upptar också en plats (place) i bemärkelsen att 
hon/det uppfyller utrymmet med sitt omfång i det fysiska rummet. Svårighe-
terna och trögheten i att förändra det sociala rummet har delvis att göra med 
att det är inskrivet i det fysiska rummet, sociala förändringar kräver också 
förändring av det fysiska rummet. Sådana förändringar är ofta drastiska, som 
rivningar eller flyttning av människor, institutioner eller ting.

En plats värde har att göra med vad som finns där och hur privata och of-
fentliga resurser är spridda inom området. Området definieras av den fysiska 
placering det har i förhållande till andra områden. Ett områdes position mås-
te analyseras utifrån den relation det har till andra områden och de resurser 
som finns där. I de centrala delarna av huvudstaden samlas kapitalet. De som 
har kapital föredrar att vistas där de har närhet till utbud, service och andra 
agenter med andra eller liknande tillgångar. En agents sociala position ut-
trycks genom den position han har i det fysiska rummet. De som inte har ka-
pital är hänvisade att leva antingen fysiskt eller symboliskt avskilda från för 
dem otillgängliga sociala tillgångar. De är hänvisade att leva med andra som 
inte heller har tillgångar och i ett socialt sammanhang som inte är eftertraktat 
av dem som har tillgångar. Bristen på tillgångar förstärker känslan av be-
gränsning ”den binder en till en plats”.

Ett bostadsområde kan också förändras. Stadsdelar och bostadsområden 
där de lägre klasserna bodde kan förvandlas till eftertraktade områden för de 
övre klasserna, det har skett med Gamleby. Ofta går omvandlingen via 
konstnärer och intellektuella som ”upptäcker” ett pittoreskt eller vackert om-
råde och som har råd att flytta dit därför att priserna är låga. Genom sin upp-
gradering av platsens estetiska värde gör de platsen intressant och attraktiv. 
Men vare sig de eller de ursprungliga invånarna har råd att bo kvar när om-
rådet blir attraktivt för grupper med ekonomiska tillgångar.12

 På samma sätt som det fashionabla områdets höga status färgar av sig på 
dess invånares status, färgar ett stigmatiserat område av sig på sina invånare 
och degraderar dem. Bourdieu talar om platsens/ortens effekter.13

Roger Andersson å sin sida talar om grannskapseffekter.14 Med det avses 
de effekter som kan uppstå om man lever i ett visst område. Området påver-
kar dem som bor där. Bostadens läge påverkar barnens interaktions- och so-
cialisationsrum. Beroende på var man bor, har eller har man inte tillgång till 
ett nätverk som kan vara till hjälp när man söker bostad, arbete eller utbild-
ning. Ett områdets stigma kan också ”smitta” av sig, så att människorna som 
kommer från området betraktas med misstänksamhet, till exempel när de sö-
ker arbete. I min undersökning är det flera som berättar att de inte säger att 
de bor i Nystad, utan i Gamleby som är postadressen.  

Ett områdes värde ”smittar” också på skolorna som finns i området. De 
värderas ofta på samma sätt som hela området. En stor andel elever i Nystad 
har inte fullständiga avgångsbetyg när de slutade nian jämfört med ett fåtal i 

12 Bourdieu, 2000. 
13 Effets de lieu i Bourdieu m fl 1993. 
14 Andersson, 1998. 
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Gamleby. Föräldrar anser att barnen inte kan lära sig tillräckligt bra svenska 
i en skola där majoriteten av eleverna har utländskt ursprung, de söker sig 
hellre till skolor med en stor andel svenska elever. Medier bidrar till att för-
stärka de negativa representationer som finns om skolorna. Skolorna får då-
ligt rykte och många som har möjlighet lämnar dem, vilket ytterligare för-
stärker det dåliga ryktet. Flera föräldrar vill inte att deras barn ska gå i Nys-
tads gymnasium även om skolan anses vara bra, därför att de tror att det 
kommer att ge ett negativt intryck när barnen söker sig vidare till utbildning 
och arbete.

I La misère du monde framhäver Bourdieu att en stor del av de principer 
som gör att ett område får ett stigma inte ska sökas i själva området utan nå-
gon annanstans utanför området – i samhälleliga och ekonomiska strukturer 
och beslut. Ett exempel är de amerikanska gettona, vilka definieras av sta-
tens och myndigheters frånvaro. Det är i det här sammanhanget viktigt att 
säga att Nystad inte kan definieras som ett getto. Varken staden eller staten 
har retirerat, snarare har det gjorts förstärkningar av samhälleliga resurser 
vilka har lett till att det i stället har uppstått en sorts biståndssituation. Både 
Bourdieu och Wacquant varnar för att jämställa de franska utsatta förorterna 
med de amerikanska gettona, där statens reträtt är så gott som total.15 Det går 
inte heller att jämställa Nystad med de mest förfallna franska förstäderna. 
Området är inte förfallet, bostäderna är relativt välplanerade, den offentliga 
servicen fungerar, även om det finns brister. Majoriteten av den vuxna be-
folkningen har arbete även om arbetslösheten slår hårdast här. Utifrån sett 
har området kvaliteter och verkar välskött, människor är i allmänhet vänliga 
och på gatorna känner man sig säker. Nystad är en plats som både geogra-
fiskt och symboliskt rätt tydligt är avskild från Gamleby, sina övriga omgiv-
ningar och resten av staden. På ett liknande sätt som mediernas negativa re-
presentationer präglar ett område finns en risk att vetenskapliga förklaringar 
och analyser på ett negativt sätt befäster det som är särpräglat och/eller mar-
ginaliserat.

15 Bourdieu m.fl, 1993. 
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Kapitel 2
Bakgrund, tidigare forskning 

Som bakgrund för avhandlingen tecknar jag i detta kapitel en bild som ska 
kunna ger en möjlig övergripande förståelse av senare tids 
samhällsutveckling, som bland annat har skapat förutsättningar för 
skolpolitiken och skolvalens utveckling. Dessutom redogör jag för en del 
svensk och utländsk forskning om skolval. 

Ett perspektiv på skolvalsreformen – demokrati eller 
marknad.
Thomas Englund erbjuder ett teoretiskt perspektiv för att analysera och för-
stå utvecklingen av de samhälleliga förändringar som påverkat omvandling-
en av skola och utbildning under det sena nittonhundratalet.16 Det synliggör 
och renodlar två olika, ideologiskt betingade sätt att förhålla sig till det of-
fentliga och dess plats i samhället, som han kallar public good och private 
good. Englund menar att den svenska skolan utvecklas från att ha varit präg-
lad av public good till alltmer private good, även om förändringen ännu inte 
är total. Denna utveckling har skapat villkoren för skolvalsreformen. Själv-
klart finns andra modeller för förståelse, jag valde den här, därför att den ge-
nom sin renodling tydliggör en politisk och ideologisk omorientering. I den 
följande framställningen har de båda förhållningssätten komprimerats och yt-
terligare renodlats. 

Public good – skolan som offentlig nyttighet 
Den svenska grundskolan har i relativt hög grad kännetecknats av och 
utgjort ett exempel på de principer som ryms inom public good. Den grund-
läggande utbildningen har, enligt Marshall, betraktats som en social rättighet 
för alla barn och ungdomar inom ramen för en enhetlig sammanhållen 
skola.17 Syftet med allmän bildning och medborgarfostran var att göra de 
medborgerliga, politiska såväl som civila rättigheterna tillgängliga för alla.

Skolan har utgjort en viktig institution i den allmänna välfärdspolitiken. 
Ett av de uttalade målen för skolan var ökad jämlikhet. Skolan har också 
betraktats som en förutsättning för medborgarnas individuella frihet, möjlig-
heter att delta i det politiska samtalet och att utöva sina demokratiska rättig-
heter.

En viktig egenskap inom public good är att välfärdsinrättningarna 
förankras och styrs parlamentariskt. Riksdagen fastställer en central och 
enhetlig läroplan som grund för en gemensam kunskaps- och värdebas. Både 
enhets- och grundskolorna har varit sammanhållna och centralt styrda. 

16 Englund, 1993. 
17 Marshall, 1991. 
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Pluralism och mångfald med avseende på kunskaper, värdefrågor och ideolo-
gi garanteras genom läroplanen och ryms inom varje skola.  

Enligt Englund är innebörden av public good att samhället tar övergripan-
de ansvar för barns och ungdomars kunskapsutveckling och fostran med 
syfte att upprätthålla demokratin. Föräldrarna förväntas påverka systemet 
framför allt via den politiska demokratiska processen medan deras direkta in-
flytande på barnens skola och skolgång är begränsat. Barnen ges därmed ett 
visst oberoende i förhållande till föräldrarna.

Eleverna hänvisades till den närmast belägna skola enligt närhetsprin-
cipen, vilket innebar att föräldrarnas möjligheter att välja skola var ytterst 
begränsad. Det finns exempel på former för ett mer direkt föräldrainflytande 
inom ramen för public good, föräldraföreningar är ett sådant. Andra former 
tillkomna på skolans initiativ kan också tänkas, till exempel om man från 
skolans sida skulle ta initiativ för att utveckla hemmets läroplan, det vill säga 
den inställning till studier som finns i elevens hem. 

Problem med public good 
Föräldrar upplevde många gånger att det var svårt att få inflytande genom 
direkt kontakt med barnens skola, vilket ledde till kritik, främst från medel-
klassen.18 Det bidrog till den diskursiva och politiska process som låg till 
grund för systemskiftet inom skolväsendet. 

Enhets- och grundskolan har emellertid inte på ett entydigt sätt karak-
täriserats av public good. De valmöjligheter, till exempel mellan allmän och 
särskild kurs, som rymts inom läroplanen har skapat ett betydande utrymme 
för private good. Läroplanen har inte heller präglats av den pluralism som 
krävs för att den helt skall uppfylla kraven på public good, anser Francia.19

Sådana faktorer är sannolikt en orsak till att grundskolan inte kunnat 
uppfylla de uttalade ambitionerna att skapa ökad jämlikhet. Eriksson och 
Jonsson har till exempel visat att den sociala snedrekryteringen till högre 
utbildning består.20 Det kan mycket väl ha bidragit till bristande legitimitet 
för grundskolan bland föräldrar.

Private good – skolan som marknad 
I ett skolsystem präglat av private good ligger enligt Englund rätten att be-
stämma över sina barns utbildning hos föräldrarna. Bland annat FN:s dekla-
ration om de mänskliga rättigheterna åberopas som stöd för en sådan 
hållning. Det är en patriarkal ordning där föräldrarna avgör sina barns bästa. 
Människosynen är possessivt individualistisk. Människor är individer som 
lever i familjer och familjens intressen avgör hur den väljer utbildningsväg, 
yrkesinriktning och försörjning. Familjen är suverän när det gäller att avgöra 
hur barnen ska socialiseras. Enligt detta synsätt äger individen även sin 
kompetens, vilken hon kan utveckla och investera i. 

18 SOU 1990:44. 
19 Francia, 1994. 
20 SOU 1993:85. 
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Utbildning ses i första hand som ett sätt att skaffa individuell kompetens 
och som en förberedelse för arbetsmarknaden, till skillnad från den syn som 
betecknar renodlad public good, där utbildning i större utsträckning är en 
förberedelse för deltagande i hela samhällslivet. Utbildning ska också ge fär-
digheter som bidrar till förmågan att utnyttja utbildningssystemet och andra 
system. Valfriheten behövs för att kunna välja och få tillgång till den utbild-
ningsväg som bäst realiserar dessa behov.  

Pluralism ska tillgodoses genom förekomsten av olika skolor och garante-
ras inte genom att stadfästas i en för alla skolor gemensam kunskaps- och 
värdebas.

Skolan som marknad 
Enligt den hållning private good företräder är det marknaden som ger 
samhället dess form och organisering. I det renodlade marknadstänkandet 
ersätter en decentraliserad fri marknad samhällelig politik och planering. 
Marknaden har ingen specifik moral och den frambringar en spontan opla-
nerad ordning baserad på ömsesidigt utbyte och prismekanismer. Det finns 
inga särskilda medborgerliga rättigheter vare sig till hälsa eller utbildning 
säger Hayek.21

Johanek beskriver Privat medborgarskap som en modifierad blandform.22

Medborgaren utövar sitt inflytande som konsument och de rättigheter hon 
skaffar sig blir konsumentens. Konsumentens makt ligger i att producenten 
måste tillfredsställa kunden för att upprätthålla relationen. Det fungerar så 
länge tillgången är större än efterfrågan. Är det tvärtom blir också maktför-
hållandena omvända. 

Den kritik som funnits mot statsmaktens näst intill totala kontroll av ut-
bildningssystemet var en av utgångspunkterna för tillämpningen av mark-
nadsteorin på offentlig verksamhet, bland annat skola och utbildning. Fried-
man23 och Friedman och Friedman 198024 förespråkade ett system med fritt 
val av skola samt ”skolpeng”. Det vill säga, skolorna skulle tilldelas medel 
motsvarande antalet elever i respektive skola.  

Teorin baseras på ett antal fundamentala antaganden om mänskligt och 
organisatoriskt beteende på en marknad där utbildningstjänster bjuds ut.25

Enligt teorin antas föräldrar och elever vara rationella och ambitiösa konsu-
menter som efterfrågar och upphandlar de tjänster de sätter främst. De antas 
också drivna av egenintresse, vilket är en förutsättning för marknaden. I det 
här fallet handlar det om både föräldrarnas och skolornas egenintresse, båda 
parter vill uppnå bästa möjliga villkor för sig själva – i föräldrarnas fall för 
sina barn. De förväntas bete sig som homo oeconomicus, enligt den 

21 Hayek, 1960.  
22 Johanek, 1992. 
23 Friedman, 1973. 
24 Friedman & Friedman, 1980. 
25 Se även s. 36. 
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rationella människomodell som bland andra Jon Elster26 förespråkar och 
sociologen Johan Asplund effektivt tillintetgör i Storstäderna och det 
forteanska livet. Asplund summerar: Vad utsäger denna modell om 
verkligheten? Strängt taget ingenting.”27 Avgörande för marknadstänkandet 
och dess rationella agerande är att konsumenterna har tillgång till 
information om de varor och tjänster som bjuds ut på marknaden så att de 
kan göra ett fritt och informerat val. 

Valfriheten har sin styrka framförallt i ett läge av god tillgång på tjänster, 
då den kan skapa en lyhördhet för konsumenterna och deras önskemål.   

Problem med private good och skolmarknad 
I ett system med en marknadsstyrd skola uppstår ojämlikhet och segregering. 
Ett marknadssystem bygger på konkurrens och skapar därmed vinnare och 
förlorare. Skolor som är dåliga kommer inte att dra till sig elever, de kommer 
att få sämre finanser. De riskerar att bli sämre därför att de förlorar elever, 
pengar och lärare och kan i slutändan tvingas att stänga. Den engelske 
skolforskaren Stephen Ball påpekar att eftersom skolor rankas utifrån 
elevernas resultat finns en risk att populära skolor, som kan välja mellan 
sökande elever, kommer att vara selektiva. De kommer att ta in elever som 
presterar bra och skapa hinder för elever som presterar sämre, för att därmed 
kunna visa upp goda resultat. Ball menar att skolorna, för att överleva 
kommer att vara intresserade av de effektiva eleverna och de som ökar 
skolans värde.28 Gewirtz, Balls och Bowes forskning, visade att de verkligen 
blev så.29

Elever vars föräldrar av någon anledning inte har haft förmåga eller möj-
lighet att göra ett aktivt val kan komma att bli hänvisade till en sämre skol-
gång. Marknadssystemet förutsätter å ena sidan att människor har kompetens 
och resurser och att dessa är ojämnt fördelade i befolkningen. Å andra sidan 
bortser marknadsteoretiker ofta från detta och menar att alla har samma för-
utsättningar. För att kunna delta i valfrihetskulturen och dra fördel av den 
måste man enligt Bourdieu och Passeron kunna ”dechiffrera och manipulera 
komplexa strukturer”.30 De påpekar vidare att skolmarknaden förutsätter ”att 
man innehar den kulturella koden som behövs för att kodifiera de föremål 
som exponeras”.31 Skolmarknaden blir en ny kulturell domän och ett nytt re-
lationellt koncept mellan utbildningssystemet och social klass – ett nytt sätt 
att artikulera sig, säger Conell.32 Gewirtz, Ball och Bowe konstaterar att ”… 
framgång på skolmarknaden i första hand inte är en funktion av familjens 
motivation utan snarare av föräldrars skicklighet, sociala och materiella för-

26 Elster, 1986. 
27 Asplund, 1992, s. 99. 
28 Ball, 1993. 
29 Gewirtz, Ball, Bowe, 1995. 
30 Bourdieu och Passeron 1990, s. 72. 
31 Bourdieu & Passeron, 1990, s. 51-52. 
32 Conell, 1982. 
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språng, barnets potential i reda siffror och i viss utsträckning rena turen”.33

De visar också att över- och medelklassföräldrar är mest benägna att ge sig 
in i skolmarknaden och skickligast på att utnyttja den till sina barns fördel. 
Barnen blir belönade i relation till sina föräldrars skicklighet och intresse. De 
menar att det existerar två konkurrerande definitioner av jämlikhet, den ena 
bygger på egenintresse och individualitet och den andra på kollektivism. En-
ligt det första synsättet är jämlikhet förtjänstbaserat - det goda ska distribue-
ras i enlighet med meriter eller efter förtjänst. Det andra synsättet är behovs-
baserat vilket innebär att utbildningssystemet ska gynna dem som har störst 
utbildningsbehov och dem med knappare privata tillgångar. 34

Skiktning och skillnader mellan skolor och skolor som gör 
skillnad
Utbildning är ett kapital påpekar Bourdieu.35 Den ger den enskilde och fram-
förallt familjen möjlighet att skaffa och skapa nya tillgångar. Därför blir re-
dan valet av grundskola allt mer avgörande för den ungas möjligheter till 
framtida val av studier och arbete.  

Broady, Börjesson med flera visar i sina undersökningar hur en skiktning 
växer fram bland gymnasieskolorna och att det pågår en kamp på horisontell 
nivå mellan olika grupper om de mest prestigefyllda utbildningsmöjligheter-
na och framväxten av nya elitutbildningar.36 Det får betydelse för valen till 
och i grundskolan. För att komma till de mest prestigefyllda gymnasierna 
måste eleverna redan i grundskolan förse sig med ett utbildningskapital i 
form av betyg som de kan förvalta i gymnasiet, för att därefter använda i 
kampen om de utbildningsplatser på högskolenivå som har högst status. I 
och med att intagningen till gymnasiet i Stockholm nu sker på grundval av 
betyg har det meritokratiska kapitalet fått ett förstärkt värde vid övergången 
till gymnasiet. Det blir alltså viktigt att skaffa sig bra betyg redan i grund-
skolan. Detta är inte en möjlighet som är jämnt fördelad på alla. Dessutom 
kommer betyg från alla skolor troligen inte att vara lika mycket värda i prak-
tiken.

I det område där undersökningen är genomförd skedde 1999 de flesta va-
len mellan de kommunala grundskolorna. Av samtalen att döma finns stor 
skillnad mellan dessa skolor, skillnader som kan bli avgörande för det en-
skilda barnet. Skolans kvalitet har särskilt stor betydelse för elever med låg 
socioekonomisk status, som har utländsk bakgrund eller bristande skolförut-
sättningar och vars föräldrar väljer att inte välja skola. Flera forskare har vi-
sat att skolan i sig påverkar och har effekt på elevernas resultat,37 det vill 
säga att skolor kan vara olika framgångsrika med sina elever. De skolor som 
är mest framgångsrika är de som undervisar och påverkar sina elever så att 

33 Gewirtz, Ball & Bowe ,1995, s. 189. 
34 Gewirtz, Ball o Bowe, 1995, s. 181. 
35 Bourdieu, 1995 s. 31. 
36 SOU 2000:39. 
37 Brookover m fl, 1979, Rutter m fl, 1979, Rutter 1983, SOU 1997:116, Grosin, 2004. 
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även de med sämst förutsättningar klarar sig eller till och med klarar sig bra. 
Skolan kan alltså kompensera elevens dåliga skolförutsättningar. Men Gro-
sin visar att det inte alltid är säkert att de populäraste skolorna är de bästa 
med avseende på elevernas prestationer.38

Den tydligaste skillnaden mellan skolorna i undersökningen, som också 
blir avgörande för eleverna, är vilka betyg de får och hur bra de lär sig 
svenska. Det går delvis att utläsa ur skolornas resultat på de nationella pro-
ven.39 Provresultaten ger ett mått på hur bra skolan lyckas med sitt pedago-
giska uppdrag. Ett annat mått är hur många elever som kan lämna nian med 
betyg som ger behörighet till de gymnasielinjer vilka i sin tur ger behörighet 
till högskolestudier. Fullständiga betyg får stor betydelse för elevernas möj-
ligheter att gå vidare. Att prata bra svenska och ha fullständiga betyg är än så 
länge den bästa inträdesbiljetten på den svenska arbetsmarknaden. 

Forskning om valfrihet 
Den typ av förändringar av utbildningspolitiken som skett i Sverige har ägt 
rum tidigare i en rad andra länder. Där påbörjades också forskning kring val-
frihet tidigare, särskilt i England, Skottland och USA. Undersökningar som 
hittills gjorts i USA ger mycket begränsat stöd för marknadsteorin inom 
skolväsendet, visade Goldring.40 Maddaus fann att föräldrar ofta valde med 
utgångspunkt från en rad faktorer som hade föga med skolans kvalitet att 
göra. Den enda påtagliga och systematiska effekten av valfriheten tycktes 
vara att föräldrar med egen lång utbildning och med relativt större ekonomis-
ka resurser tenderade att placera sina barn i skolor där prestationsnivån är 
högre än genomsnittligt.41 Echols och Willms redovisade samma tendenser 
från skotska undersökningar, medelklassföräldrar utnyttjade valfriheten i 
högre grad än föräldrar i arbetarklassen.42

Maddaus såg också att det framför allt var föräldrar i den afro-amerikan-
ska medelklassen i amerikanska storstäder, som utnyttjade rätten att välja 
skola.43 Föräldrar tillhöriga invandrar- och minoritetsgrupper i USA tende-
rade att utnyttja valmöjligheterna i högre grad än fattiga, lågutbildade vita 
familjer, visade Goldring med flera.44 Ökad valfrihet tycktes alltså leda till 
att den socioekonomisk-demografiska segregeringen kompletteras med en 
sociokulturell. Däremot utmärktes inte privata skolor eller offentliga som 
hade relativt fler elever vars föräldrar valt skolan i fråga, av större innovativ 
förmåga och de var inte mer profilerade än skolor i allmänhet, enligt Gold-
ring.45

38 Grosin,1993. 
39 Stockholms stad, 1998 och 1999. 
40 Goldring m fl, 1994. 
41 Maddaus, 1990. 
42 Echols & Willms, 1993. 
43 Maddaus, 1990. 
44 Goldring m fl, 1994. 
45 Goldring m fl, 1994. 
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I Frankrike, där det finns offentliga och privata skolor, genomförde Lang-
ouet en longitudinell undersökning. Han kunde se att föräldrar väljer den typ 
av skola för sina barn de själva har gått i. De privata skolorna är ofta katols-
ka, men väljs inte enbart av den anledningen utan för att lösa ett problem 
med skolan för eleven. Han såg också att så många som fyrtiofem procent i 
undersökningen bytte fram och tillbaka mellan privata och offentliga skolor 
– de ”zappade”. Barnen bytte skola och gick ibland om, som en strategi att 
förbättra sina skolresultat. Barn som hade problem i skolan gynnades av 
möjligheten att byta skola. Tre gånger fler bland de privilegierade använde 
sig av den möjligheten, samtidigt hade de lättare för sig i skolan. Arbetar-
barn lyckades generellt sämre i skolan än medelklassbarn. Andelen arbetar-
barn som tog studenten var större i privatskolor. Langouet såg också att skol-
strategier reproduceras från generation till generation. 46

Fowler påpekar att debatten om fria skolor väcker flera viktiga frågor om 
autonomi och kontroll och om de rimliga relationerna mellan stat, familj och 
kyrka.47 Den avslöjar också inbyggda spänningar mellan de demokratiska 
värderingarna avseende frihet, jämlikhet och solidaritet. Dessutom berör den 
många viktiga områden som barn, ideologi, religion, ras, social klass och 
kulturella identitet som är betydelsefulla för vad det innebär att vara männi-
ska.

Stephen Ball har i sin forskning funnit att det är bland medelklassen de 
aktiva skolvalen görs och att medelklassfamiljer är beredda att låta sina barn 
resa till en skola som inte ligger i närområdet. Familjer från arbetarklassen 
låter sina barn gå i skola i området där de bor, de föredrar trygghet och när-
het till skolan.48

Svensk forskning 
Undersökningar som gjorts i Stockholm stad och av Skolverket bekräftar i 
stort sett Stephen Balls forskning och visar att val till friskola är vanligare 
bland föräldrar med eftergymnasial utbildning, oavsett ursprungsland. För-
äldrarnas utbildningsbakgrund är alltså den mest avgörande faktorn vid skol-
val.

En undersökning genomförd av Skolverket 1993 visade att en mindre 
grupp, företrädesvis föräldrar ur medelklassen, valde skola och att de efter-
frågade kvalitet på undervisningen och ett bra socialt klimat. 49

Rätten att välja skola har utvärderats i en rapport från Skolverket.50 Rap-
porten visar en tendens till ökad socioekonomisk segregation mellan skolor. 
Existerande sociokulturella skillnader mellan olika områden har befästs. 
Skolor som har ett utflöde av elever får svårigheter som är strukturellt be-
tingade. Fördelarna med skolvalet har varit att en livligare diskussion om 
skolans arbetssätt och en utveckling ibland har kommit igång.  

46 Langouet, 1994. 
47 Fowler, 1990. 
48 Ball m.fl. 1995, Gewirtz m.fl. 1995. 
49 Skolverket, 1993. 
50 Skolverket, 1996. 
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Resultaten i Skolverkets rapport stöder tidigare utländsk forskning: Barn 
till föräldrar med eftergymnasial utbildning oberoende av födelseland byter 
oftare till friskola. De söker sig också till skolor med starkt inslag av barn till 
andra högutbildade. En större andel elever med utländsk bakgrund byter sko-
la jämfört med elever med svensk bakgrund. Den största andelen skolbyten 
sker bland elever med nordisk men inte svensk bakgrund, oavsett föräldrar-
nas utbildningsnivå och det gäller framförallt elever med finskt ursprung.51

Elever med utländsk bakgrund byter skola framförallt i områden med många 
högutbildade och tjänstemän och få invandrade samt i områden med en stor 
andel invandrade och stor andel arbetare. Även där är det särskilt föräldrar 
med eftergymnasial utbildning som gör skolval. I områden där cirka sjuttio 
procent av befolkningen har svenskt ursprung och andelen tjänstemän och 
arbetare är lika stor är det elever med utländsk bakgrund och föräldrar som 
har förgymnasial utbildning som gör de flesta valen.52

Byten till kommunala skolor sker framförallt inom samma geografiska 
område och till skolor med samma sociala struktur. Mellan dem som byter 
och dem som inte byter kommunal skola till ett annat geografiskt område 
finns inte någon sociokulturell skillnad.53

Högutbildade utomnordiska familjer gör aktiva val, visar även en under-
sökning utförd av Stockholms skolförvaltning. I sin avhandling analyserar 
Ann-Christin Kjellman, som även utfört skolförvaltningens undersökning, 
skolvalen i Stockholm utifrån Bronfenbrenners ekologiska modell.54 Ande-
len elever i friskolor i Stockholm var elva procent år 2000. Kjellman säger 
att valfriheten ska ses i perspektivet av en kamp om makt och sociala posi-
tioner i samhället. Kjellmans undersökningar visar på samma resultat som 
Skolverkets, men Kjellman kommer fram till att hennes undersökningar inte 
kan styrka att den sociala segregationen har ökat i kommunala skolor på 
grund av valfriheten. Hon menar att det är för tidigt att dra några slutsatser 
om effekterna av friskolor eftersom de är ett innerstadsfenomen. De som hu-
vudsakligen väljer friskolor är högutbildade oavsett härkomst, en grupp som 
finns i innerstaden där friskolorna finns, noterar hon. Jag ser det snarare som 
att friskolorna finns där högutbildade föräldrarna bor och tillför ytterligare 
resurser till resursrika områden. Det är däremot inte lika vanligt att högutbil-
dade föräldrar väljer en annan kommunal skola.  

Kjellmans slutsats är att valet av skola har att göra med faktorer hos de 
enskilda skolorna. Samtidigt visar hon att i ett område med många högutbil-
dade som väljer friskolor, har även föräldrar med lägre utbildning en tendens 
att välja friskolor. Det tyder på att den sociala omgivningen och förekomsten 
av friskolor påverkar alla boende i området, man kan alltså tala om en grann-
skapseffekt eller en platsens effekt.55 Bostadsområden skiljer sig åt på ett se-

51 Kjellman, 2001, Skolverket 1996. 
52 Skolverket 1996. 
53 Skolverket 1996. 
54 Kjellman, 2001. 
55 Se även under rubriken, 8.Om platsen s.
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gregerande sätt, vilket förstärks av deras rykte och representationerna om 
dem. Grannskapseffekten innebär att områdets karaktär har betydelse för och 
påverkar dem som bor i området.  

Kjellman och jag gör olika tolkningar av denna effekt. Hon ser möjlighe-
terna för föräldrar med olika bakgrund som bor i områden med många hög-
utbildade att välja friskolor och att det får en ”uppluckrande” effekt, vilket 
det kanske får. Jag däremot ser att skolvalen också befäster eller förstärker 
segregationen genom att förekomsten av friskolor och val till dem blir 
ytterligare en indikator på att ett område är privilegierat eller exklusivt. 
Dessutom visar både Kjellmans och Skolverkets undersökningar att föräldra
med eftergymnasial utbildning flyttar sina barn från kommunala skolor i 
områden med stor andel lägre utbildade föräldrar till områden där det finns 
en större andel föräldrar med eftergymnasial utbildning och mindre andel 
elever med utländsk bakgrund. Det innebär att de resursstarka ”flyr” från 
skolor i mer resurssvaga områden till förmån för skolor i resursstarka om
den. Men Kjellman ser inte heller att effekten av det förstärker segregatione
mellan skolor och bostadsområden.  

Arnman, Järnek och Lindskog har analyserat och sammanställt utvärde-
ringar genomförda bland annat av Skolverket, som berör valfrihetsreformen. 
Författarna beskriver en utveckling från det tidiga nittonhundratalets urvals-
skola vars syfte var att sortera fram läsbegåvningar, vidare till den politiska 
intentionen att skapa en så enhetlig skola som möjligt, till valfrihet som in-
neburit att skillnader i kunskap ökar på nytt. Författarna säger att: ”Valfrihe-
ten är ett politiskt projekt, de vältaligas reform.” De menar att valfrihetsre-
formerna har drivits av dem som har haft tillgång till hela systemet i syfte att 
legitimera denna tillgång. De summerar att differentieringen åter har ökat 
och lett till ökad segregering bland eleverna. Elever med stor studievana har 
genom skolval och större möjlighet att välja inriktning skiljts från elever 
med mindre studievana. Ökad konkurrens har bara i undantagsfall lett en ef-
fektivare användning av resurser.56

Sammanfattningsvis tycks valfriheten främst leda till att skolor som redan 
har genomsnittligt bättre prestationsnivåer drar till sig elever vars föräldrar 
har egen längre utbildning samt starkare ekonomisk och social ställning. Vi-
dare förbättrar valfriheten de pedagogiska villkoren för skolledning och lära-
re i skolor som blir valda genom att såväl föräldrarna som eleverna blir mer 
positiva till skolan. En konsekvens är att de pedagogiska villkoren för skol-
ledare och lärare försämras i de skolor som blir bortvalda, därför att de får 
färre elever och därmed ett mindre ekonomiskt underlag. 

Faktiska förutsättningar och sannolikheter för högre studier
”En av de viktigaste strukturerande faktorerna i gymnasieskolan är elevernas 
tidigare erövrade skolkapital i form av medelbetyg från grundskolan.” skri-
ver Broady med flera.57 Med andra ord, de tidiga val och utbildningssats-

56 Arnman, Järnek, Lindskog, 2005. 
57 SOU 2000:39, s.66. 
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ningar elever gör i grundskolan får avgörande betydelse för deras fortsatta 
möjligheter till utbildning. Även Svensson visar i sin undersökning att valet 
av gymnasieprogram är ett kritiskt skede för den sociala snedrekryteringen 
till högre studier. Socialgrupp ett var starkt överrepresenterad och social-
grupp tre klart underrepresenterad bland dem som började på gymnasiesko-
lans två studieförberedande programmen 1998. Han menar att orsaken till 
detta måste sökas i tidiga stadier i utbildningssystemet.58

Enskilda familjers utbildningsstrategier och -val är i hög grad beroende 
av deras kunskap om hur sannolikheten ser ut för att genomföra högre studi-
er. Därför redovisar jag här Broadys med fleras forskning om utvecklingen 
av skolan under 1990-talet och framför allt rekryteringen av elever i över-
gångarna mellan grundskola och gymnasium och gymnasium och högskola. 
Den visar nämligen att sannolikheten för att i första hand välja ett studieför-
beredande program i gymnasiet och i andra hand högskolestudier skiljer sig 
åt mellan olika klasser. Det är en kunskap som behövs för den vidare läs-
ningen av avhandlingen och för att förstå vikten av de tidiga val som görs. 
De flesta familjerna tycks också ha en mer eller mindre explicit och medve-
ten kunskap om dessa förhållanden och vilka sannolikheterna är för deras 
barn att genomföra högre studier. Sannolikheten för att något ska vara möj-
ligt att genomföra påverkar individens val och ageranden. 

Under senare delen av 1900-talet har högre utbildning blivit allt mer till-
gänglig, platserna på gymnasieutbildningen och högskolan har ökat avsevärt. 
Samtidigt består den sociala snedrekryteringen. Broady med flera analyserar 
i Välfärd och skola mekanismer som upprätthåller snedrekryteringen.59 Sam-
tidigt som en social mobilitet finns, är det fortfarande mer ovanligt för barn 
ur lägre klasser att fortsätta till högre studier än för barn från högre klasser, 
där högre studier är regel.

Gymnasieskolan expanderades och antalet program vidgades i och med 
den senaste gymnasiereformen på 1990-talets början. De naturvetenskapliga 
och samhällsvetenskapliga programmen är de enda som ger tillträde till ett 
stort spektrum av högre studier. Till en början kunde elever och föräldrar få 
intrycket att samtliga program gjorde det. Det stora utbudet av olika program 
har gynnat de högre klasserna, därför att de har den kompetens som krävs för 
att orientera sig bland dem och bland skolor.  

För att komma in på gymnasiet måste eleven ha godkänt i svenska, eng-
elska och matematik och för att komma in på ett studieförberedande gymna-
sieprogram måste eleverna dessutom ha bra betyg från grundskolan. Det är 
betydligt vanligare med höga medelbetyg från grundskolan bland barn från 
högre sociala skikt.60 Flickor fortsätter i större utsträckning än tidigare på 

58 Svensson, 2002. 
59 SOU 2000:39. 
60 Drygt en tredjedel av flickorna därifrån fick 1998 medelbetyg över 3,9 medan endast 
en tiondel av flickor med föräldrar som var arbetare med låg utbildning fick det. Betyg 
under 3,0 uppvisar motsatt bild.60 En fjärdedel av pojkarna från de högre skikten fick 
medelbetyg över 3,9. jämfört med var tjugonde pojke vars föräldrar var arbetare med 
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gymnasiet och dessutom på naturvetenskapliga programmet, som tidigare 
dominerades av pojkar och nu har den jämnaste könsfördelningen. Broady 
med flera visar att chansen var dubbelt så stor att elever från de högre sociala 
skikten valde studieförberedande program, särskilt naturvetenskapliga, jäm-
fört med elever vars föräldrar var outbildade arbetare.61

Naturvetenskapliga programmet fångar upp eliten bland eleverna i hög-
stadiet, både de som har höga betyg och hög klasstillhörighet. Betygsnivån 
för dem som går ut naturvetenskapliga programmet är högre än på de andra 
programmen. Hög klasstillhörighet och betygsmeriter är de faktorer som tyd-
ligast avgör fortsatta studier. Det finns en konflikt mellan hög social ställ-
ning och meriter. De som tillhör lägre samhällsklasser och enbart tar sig fram 
på meriter hotar de övre klassernas privilegierade ställning. 

Även om elever från högre sociala skikt hade relativt låga medelbetyg 
hade de i högre grad än elever från lägre klasser börjat på gymnasiets studie-
förberedande program. Elever från högre skikt söker till studieförberedande 
program, oavsett prestationer, de låter sig inte hindras av att inte ha toppbe-
tyg. Inte förrän på medelbetygsnivån över 4,4 är andelen som har börjat på 
studieförberedande program lika stor bland de övre som de lägre skikten. 
Det betyder att barn från arbetarklassen som tar sig vidare till högre studier 
är hårdare selekterade avseende prestationer än barn från andra klasser. Barn 
från lägre klasser behöver mycket höga betyg för att ta steget att söka till 
studieförberedande gymnasieprogram oavsett betyg. Det ingår inte som en 
självklarhet i deras förväntningar att gå dessa program. De söker sig i högre 
grad till yrkesförberedande program – flickorna i första hand till barn- och 
fritidsprogram och pojkarna till fordonsprogrammet. Men för flickor från de 
lägre klasserna kommer samhällsvetenskapliga programmet som tvåa bland 
mest valda programmen. 

Broady med flera tydliggör en differentiering mellan en kulturell och 
ekonomisk pol i elevernas val av gymnasieutbildningar. De strategier som 
används för att gå vidare till elitutbildningar och andra attraktiva utbildning-
ar på högskolenivå – utbildningar med europeisk och internationell inrikt-
ning hör till dessa – är att i gymnasiet, förutom naturvetenskapliga pro-
grammet, välja profilerade gymnasieutbildningar och vissa friskolegymnasi-
er. Alla internationella eller ekonomiska gymnasieutbildningar har inte 
samma status och värde för fortsatta studier. För att komma in på de ”rätta” 
utbildningarna behövs höga betyg och för att finna dessa utbildningar krävs 
ett stort informationskapital. Det är kunskap familjer behöver ha för att kun-
na maximera barnens utbildningskapital.  

Gymnasiets individuella program intar en speciell roll i sammanhanget. 
Dit slussas de elever som inte har klarat högstadiet och inträdeskraven för 
gymnasiet. Avsikten är att de ska få möjlighet att hämta in kunskaper för att 

låg utbildning. Det är vanligare att flickor får bra betyg och att de väljer studieförbere-
dande utbildningar. 
61 SOU: 2000, s. 66-69. 
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sedan fortsätta på ett vanligt nationellt program.62 Programmet rekryterar 
främst elever från lägre arbetarklass och bland nyinvandrade, men även tidi-
gare invandrade elever. Många studieavbrott och avhopp sker inom ramen 
för individuella programmet. 

62 Under läsåret 1998/99 sökte 97 procent av grundskoleleverna till gymnasiet, av dessa 
började åtta procent på ett individuellt program. Från år 1992 har antalet elever som 
började på individuella programmet ökat från 10 500 elever till 17 741 läsåret 1998/99. 
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Kapitel 3
Teoretiska utgångspunkter
I den första delen av kapitlet motiverar jag mitt val av Bourdieus sociologi 
som teoretisk grund för min avhandling i pedagogik. Därefter presenterar jag 
Bourdieus centrala begrepp för att ge den teoretiska referensramen och för 
att i empirikapitlen kunna använda dessa begrepp utan att varje gång ge refe-
renser till Bourdieulitteratur. Den som är bekant med Bourdieus begrepp och 
teori kan läsa mer summariskt.  

Särskilt behandlas de begrepp som kommer till användning och skapar 
förståelse i avhandlingen. Eftersom de är svåra att ta ur sitt sammanhang tas 
några av hans andra begrepp, som har betydelse för att förstå hela teoribild-
ningen, också upp. Begreppen definieras bäst inom ramen för den sociologi 
och det teoretiska system de bildar.63

Avhandlingen och Bourdieu 
Syftet med avhandlingen är att gå bakom statistiken och förstå hur familjer 
som ett led i sin reproduktion, resonerar och agerar när de väljer skola till 
sina barn, hur villkoren för dessa val ser ut och hur det har bidragit till det 
sätt barnen har spritts på skolor. Den bästa teoretikern jag kunde föreställa 
mig som ledsagare och tankepartner för att göra det var Bourdieu. Bourdieu 
var en av de mest framträdande utbildningssociologerna under senare delen 
av nittonhundratalet. Från 1964 och framåt var hans forskning till stor del in-
riktad på tillgång till information och utbildning som viktiga kapital samt ut-
bildningssystemets funktion i den sociala reproduktionen. Han studerade 
dessutom hur människor genom sina val och preferenser  smak – i vid be-
märkelse, urskiljer sig gentemot varandra och befäster sina sociala positio-
ner.

Bourdieu utvecklade metoder och begrepp för att undersöka den sociala 
världen och beskriva dess relationer och skeenden. Han betraktade dem inte 
som en teori, utan som begrepp avsedda att sättas i praktiskt arbete på ett 
systematiskt sätt.64 Begreppen kapital, fält och habitus hänger samman och 
bildar ett system som gör det möjligt att beskriva kamp om dominans och in-
tressen i flera dimensioner. Därför kan det ändå vara befogat att tala om en 
teori eller ett teoretiskt system. 

Bourdieus och hans medarbetares sätt att samtala med femtioåtta män, 
kvinnor och ungdomar i La misère du monde, har inspirerat mig, i nästa ka-
pitel återkommer jag mer utförligt till det. La misère du monde är en livskva-
litets- och levnadsundersökning som publicerades i bokform 1993 och blev 
en av det årets bästsäljare i Frankrike. Boken består av hela och utdrag ur 
samtal, där enskilda fransmän berättar om sina liv och svårigheter i det 
franska samhället på åttio- och början av nittiotalen. Bourdieu och hans me-

63 Bourdieu & Wacquant, 2002, s. 96. 
64 Bourdieu & Wacquant, 2002 s. 96, Broady, 1991. 
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darbetare ger dem en röst. Bourdieu skriver: ”Vi överlämnar här vittnesmål 
som män och kvinnor har anförtrott oss angående sin existens och sina svå-
righeter att existera.”65 Den meningen innefattar det väsentliga, nämligen att 
återge människors vittnesmål om sina svårigheter i Frankrike under tidsperi-
oden. I forskningshänseende är La misère du monde dock inte typisk för 
Bourdieus senare forskning, vars brett upplagda undersökningar om sociala 
fält till stor del är baserade på data från stora populationer.

Bourdieus analyser av hur olika samhällsskikt urskiljer sig gentemot var-
andra genom sina preferenser och sin smak i Distinction har hjälpt mig att 
förstå och förklara familjernas val.66

Jag har inte sett det som min uppgift att utmana Bourdieus begrepp, efter-
som de är funktionella redskap i mitt arbete, men jag har varit öppen för att 
empirin skulle kunna ”göra motstånd” mot dem. Begreppen är sociologiska, 
vilket innebär att de i första hand används för att förstå vad som händer i de 
sociala rummet snarare än att förstå världen ur den enskilda individens per-
spektiv. Vilket inte utesluter att de kan användas för att förstå enskilda per-
soners situation och livsbana – men ur ett sociologiskt perspektiv. Det är inte 
alltid jag använder Bourdieus begrepp explicit, ibland används synonyma 
ord och begrepp, till exempel används tillgångar och resurser mer eller mind-
re synonymt med kapital.  

Den utbildningssociologiska ingången ger möjlighet att utforska samhäl-
leliga villkor för utbildning och pedagogik. Pedagogikämnet är, enligt Peda-
gogiska institutionen i Stockholm, vidsträckt och innefattar bland annat om-
råden som rör människors livsvillkor och utvecklingsmöjligheter inom och 
utanför de institutionaliserade formerna för pedagogisk och social påverkan. 
Det berör också skolans möjligheter att bidra till social utjämning67.

Bourdieu, fyrfaldig vägledare 
Bourdieuperspektiven kommer till användning i framför allt fyra avseenden. 
Det första är att jag i mina samtal vägleddes av den metodik Bourdieu och 
han medarbetare har använt i samtalen i La misère du monde. Det andra är 
att som Bourdieu ge röst åt dem jag har samtalat med och beskriva hur deras 
verklighet gestaltar sig. Det tredje är att förstå hur de har resonerat och age-

65 Min översättning. 
66 Bourdieu, 2000. 
67 ”Forskningen och utbildningen vid Pedagogiska institutionen representerar ett vid-
sträckt spektrum av problemområden, som rör livsvillkor och utvecklingsmöjligheter 
för människor både inom och utanför de institutionaliserade formerna för pedagogisk 
och social påverkan. Olika samhällsområden berörs, och det gemensamma är inrikt-
ningen mot studier av pedagogiska villkor för lärande och socialisation, för kunskaps-
bildning och utveckling.  
Temat skola behandlar de normativa, pedagogiska, sociala och organisatoriska förut-
sättningarna för utveckling och lärande för såväl elever som lärare. Bland annat berörs 
samhälleliga och skolpolitiska förutsättningar för arbetet i skolan, exempelvis läroplans-
frågor; ”framgångsrika skolor”; skolledarskap; skolans pedagogiska och sociala klimat; 
skolans möjligheter att bidra till social utjämning, metodisk/didaktiska frågor.” Pedago-
giska institutionens vid Stockholms universitets hemsida, www.ped.su.se,  oktober 2004. 
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rat. ”... förstå och förklara är ett” (comprendre et expliquer ne font qu’un),
säger Bourdieu.68 Att förstå gör det möjligt att förklara vilket gör det möjligt 
att analysera materialet. Under rubriken Sätt att samtala utvecklar jag hur 
denna förståelse uppstår.69 Det fjärde är att jag använder Bourdieus begrepp 
och tankesystem  teori om man så vill  för att analysera samtalen och för-
stå familjernas agerande utifrån de villkor och sammanhang de befinner sig i. 
Förklaringen och analysen kan inte bara stanna vid att förstå, analysen ska 
sätta in familjernas agerande och resonerande i ett större sammanhang. De 
vetenskapliga begreppen och redskapen används i analysen för att bearbeta 
empirin och slutföra objektiveringen.  

Sättet att samtala har givit empirin, alla delar i processen är ett resultat av 
det Bourdieuinspirerade angreppssättet. 

Bourdieus begrepp 
Inledning
Pierre Bourdieu utvecklade sina begrepp och sitt sätt att se på sociala feno-
men genom sin forskning bland berberbefolkningen i Kabylien i Algeriet i 
slutet av 1950-talet. Begreppsbildningen och förståelsen av samhällen växte 
fram ur studierna av det traditionella kabylska bondesamhällets möte med 
det industrialiserade västeuropeiska samhället och av mäns och kvinnors re-
lationer till varandra, till släkten, till andra män och kvinnor, till det kabylska 
huset, marken, grödorna, djuren och årstiderna. Bourdieu intresserade sig 
särskilt för de kabylska böndernas hederskänsla och fann den avgörande för 
deras samhällsordning. Hedern – anseendet, var en tillgång, det vill säga ett 
symboliskt kapital, som värderades i transaktionerna i ett samhälle utan pen-
ningekonomi.70

Bourdieus sociologi är relationell i alla avseenden. Den studerar det so-
ciala livet i relation till sitt historiska och rumsliga sammanhang, pågående
konstruktioner av relationer mellan individer skapar sammanhanget. Särskil-
jande relationer mellan individer, grupper och institutioner avgör var och ens 
position i det sociala rummet. Den position någon har – den hon är – har hon 
i relation till andra som har en annan position. Relationerna är beroende av 
individers och gruppers tillgång på ekonomiskt och kulturellt kapital och vad 
som erkänns som kapital. Sociologin kan studera och förstå individers och 
gruppers uttalanden och praktiker utifrån var inom ett fält de befinner sig.  

Fält är en sociologisk konstruktion för att beskriva en social verklighet 
och inte en modell för samhällen. Fältet består av individer, men som agen-
ter, inom fältet är de inte biologiska varelser, aktörer eller subjekt. Individen 
uppstår ur fältet, en författare finns som författare därför att det finns ett litte-
rärt fält.71

68 Bourdieu m fl, 1993, s. 910. 
69 s.47 
70 Bourdieu, 1999:a, 2000:a.
71 Bourdieu &Wacquant 2002, s. 107. 
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De sociala strukturerna, materiella och kulturella tillgångar, makt och 
dominansförhållanden är den verklighet agenter lever i och skapar – och som 
skapar dem. Tidsfaktorn är viktig och därmed historien. Sådant som har hänt 
och sådant som individer har gjort lagras i deras kroppar och i den sociala 
världen och dess strukturer. De sociala händelserna i sin tur lagras i indivi-
dernas kroppar, det är en pågående ömsesidig process.72 Förutsättningar, po-
sitioner och maktförhållanden förändras därför att en ständig kamp om kapi-
tal, det vill säga makt pågår inom de sociala fälten.  

Bourdieu menar att sociologin måste befria sig ifrån det sunda förnuftets, 
vardagliga, dualistiska tänkande och utmanar sådana dikotomier som inifrån 
och utifrån. Han eftersträvar en vetenskap som kan förena struktur och agent,
system och aktör, kollektiv och individ.73 Man kan argumentera att Bourdieu 
ändå styrs av och lever i dessa dikotomiers värld eftersom det är dem han 
stångas mot, förmodligen vore något annat en historisk omöjlighet. I Bour-
dieus sociologiska perspektiv är individen med sin subjektivitet och person-
lighet socialt betingad. Habitus är en socialiserad subjektivitet. Därför anser 
Bourdieu att samhällsvetenskapens objekt inte är individen eller grupper av 
individer utan det ömsesidiga och inte klart avgränsade förhållandet mellan 
habitus och fält – ”… relationen mellan två förverkliganden av historiskt 
handlande, i kroppar och i ting.”74 Allt som har fötts ur den relationen, näm-
ligen sociala praktiker och representationer eller fält som är deras förverkli-
gade form, är samhällsvetenskapens objekt. Habitus, som består av varaktiga 
och överförbara system av mönster för varseblivning, omdömen och hand-
lande, är resultatet av det socialas inträde i kroppen. Fält är system av objek-
tiva relationer vilka är resultatet av det socialas inträde i tingen. 

Det praktiska sinnet - le sens pratique 

Praktiskt sinne är ett förvärvat system av preferenser, principer för 
att betrakta och göra distinktioner (vad man egentligen kallar smak), 
stabila kognitiva strukturer (vilka väsentligen är en produkt av att 
agenterna har införlivat objektiva strukturer) och handlingsscheman 
som styr hur situationen skall uppfattas och vilken reaktion som är 
mest ändamålsenlig. Habitus utgör detta slags praktiska sinne för 
vad som bör göras i en given situation – det som man inom idrotten 
brukar kalla ”bollsinne” eller ”speluppfattning”, dvs att man har för-
måga att uppfatta latenta möjligheter som finns i det pågående spe-
let.75 

Praktiskt sinne är just den funktion som aktiveras när någon tar ställning 
till skola och utbildning. Bourdieu använder sig av flera liknande och paral-
lella begrepp för att beteckna det praktiska sinnet eller förnuftet – le sens 

72 Se vidare om habitus s. 32. 
73 Bourdieu, Wacquant 2002, s. 15. 
74 Bourdieu, Wacquant, 1996, s. 126. Min översättning. 
75 Bourdieu, 1999, s. 37. 
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pratique eller raison pratique.76 Bourdieu leker med orden och använder ofta 
ord och begrepp som är mångtydiga för att vidga tankebanorna. En del ut-
tryck sätts i nya sammanhang och får på så sätt en vidgad och ibland klargö-
rande betydelse, kapital är ett exempel. Jag föredrar begreppet praktiskt sin-
ne framför praktiskt förnuft. I mina öron ligger i ordet förnuft redan en prak-
tisk valör, den förnuftige tänker praktiskt, medan sinnet är vidare än så. Sin-
net tar in och bedömer information fysiskt, emotionellt, psykiskt och intel-
lektuellt – med hela kroppen – och utifrån det orienterar det sig och agerar, 
vilket stämmer bra överens med den betoning Bourdieu ger kroppen. Detta 
hindrar inte att jag kommer att använda mig av båda uttrycken. För praktiskt
förnuft markerar samtidigt en praktisk klokhet som styr agerandet. 

Praktiskt sinne är tillsammans med habitus, reproduktion, kulturellt kapi-
tal eller informationskapital och distribution, det vill säga spridning, av-
handlingens nyckelbegrepp. Praktiskt sinne betecknar det sociologin ibland 
har så svårt att förstå och beskriva, nämligen människors till synes irrationel-
la men samtidigt ofta logiska sätt att handla. Logiskt, om man sätter sig in i 
personens situation och bevekelsegrunder. Det praktiska sinnet står för både 
handlingsberedskap och orientering. Det är känslan för spelet, att göra alla 
de avvägningar man hela tiden gör i samspelet med andra och i alla dagliga 
situationer. Det vi i dagligt tal kallar finkänslighet, takt, belevenhet och om-
döme – att delta i spelet utan att tappa sansen. Det är förmågan att i mötet 
mellan habitus och ett fält praktiskt bemästra det dagliga. Praktiker utvecklas 
över tiden och är, som tiden, oåterkalleliga. ”… eftersom den helt och hållet 
är nedsänkt i tidens strömmar, är praktiken oskiljaktig från temporalitet, inte 
bara därför att den utspelar sig i tiden, utan också därför att den spelar strate-
giskt med tid och särskilt med tempo”, säger Bourdieu.77 Det praktiska sinnet 
grundar sig på tidigare erfarenheter och utifrån dem förutser det vad som kan 
hända och vad ett agerande kan leda till.78 Det orienterar ställningstaganden 
och val, som blir systematiska även om de inte var överlagda och som när 
man ser tillbaka på dem tycks laddade med avsikt.  

Bourdieu illustrerar det praktiska sinnet med de blixtsnabba övervägan-
den och rörelser en spelare mer eller mindre automatiskt gör på en fotbolls- 
eller rugbyplan. Spelaren anpassar sig till vad han förutser och inte till vad 
han just då ser. Han passar inte bollen till den plats där hans medspelare står 
just nu men kommer vara när bollen når honom. Den inriktning på framtiden 
som deltagande i ett spel innebär skapar en känsla av angelägenhet, som ut-
gör en del av praktikens väsen.79 Spelaren vid spelbordet sitter med olika 

76 Enligt Fransk-svensk ordbok 1995, Natur och Kultur, översätts sens med: Sinne, sans, 
förstånd, förnuft, riktning, utvecklingslinje, tendens. Raison översätts med 1: förnuft, 
förstånd, klokhet, 2: skäl, orsak och grund. Titeln Raisons pratiques (Bourdieu, 1994) 
översatt till danska är Av praktiska skäl (Andersen o Kaspersen, 2003) medan den 
svenska titeln på boken har blivit Praktiskt förnuft (Bourdieu, 1999). Den danska över-
sättningen är mer i överensstämmelse med den franska titelns betydelse. 
77 Bourdieu, 1999:a, s. 81. 
78 Bourdieu 1999a, s. 66. 
79 Bourdieu 1999:a, s. 81-82. 
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kort på handen, som motsvarar hans kapital. Spelkort i kombination med 
spelarens förutsättningar – dispositioner – avgör hur skickligt och fram-
gångsrikt han kan spela spelet.80

Kapital och särskilt symboliskt kapital 
Genom sina tidiga studier av det kabylska samhället i Algeriet kom Bourdieu 
att intressera sig för det som värderas i ett samhälle – kapital, i en vidare be-
märkelse. Där existerade knappast ett penning- och varuutbyte, utan en arka-
isk ekonomi med ett utbyte av gåvor och tjänster som gavs utan krav på gen-
gåvor eller -tjänster. Det var underförstått att de skulle komma att återgäldas 
på något sätt, men om, hur och när var osäkert.81 Medlemmarna i det kabyls-
ka samhället räknade med hjälp av släktingar och anförvanter i jordbruket 
och att goda kontakter och släktskapsband skulle innebära förmånliga villkor 
vid lån av jord och anskaffande av husdjur. En mans heder – rykte, anseende 
eller prestige hade ett högt värde, med den kunde han gå i god för transak-
tioner, hedern var ett symboliskt kapital, sammanvävt med det materiella 
kapitale

Allt kapital, symboliskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt är ackumulerat 
arbete, som tillåter enskilda eller grupper att tillägna sig varor och tjänster. 
Ekonomiskt kapital går att tillägna sig snabbt, till skillnad  från de andra ar-
terna som tar lång tid att förvärva, vilket bidrar till deras prestige och kraft. 
Kapital som tar tid att ackumulera har en benägenhet att behålla sin förmåga 
att reproducera sig själv och skapa vinster, men det är inte oföränderligt. Ka-
pital innefattar också förmågor och möjligheter att orientera sig och handla. 
Den förmågan gör att möjligheter och begränsningar inte är lika fördelade 
för alla. Strukturen på fördelningen av olika typer av kapital vid en given 
tidpunkt motsvarar den sociala världens struktur, med sina restriktioner, vil-
ken avgör möjligheterna för olika praktiker att lyckas.82

Kapital är ett relationellt begrepp, tillgångar är värda något därför att de 
erkänns och värderas i relation till annat, som inte värderas. I samhället ut-
spelas ständigt kamper mellan och inom grupper om vad som ska anses ha 
ett värde. I stället för att tala om fixa samhällsklasser är det mer meningsfullt 
att tala om ett socialt rum, som kännetecknas av att dess invånare befinner 
sig i positioner på ett visst avstånd från varandra. Avgörande är de faktorer 
som förenar och skiljer individer och grupper åt och styrkan och egenska-
perna hos de olika formerna av kapital som gör det möjligt att tillägna sig 
knappa nyttigheter och som kan ge styrka, makt och därmed vinst åt inneha-
varna.

80 Bourdieu använder sig ofta av liknelser om rugby och fotboll. I sin ungdom spelade 
han rugby med framgång. Jag föreställer mig att det, bland mycket annat har bidragit till 
hans habitus och påverkat hans syn på den sociala världen, hans begreppsanvändning 
och intresse för kroppen och hans medvetenhet om det kroppsliga. Se vidare under 
strategier, s. 36. 
81 Callewaert, 1992. 
82 Bourdieu 1986, s. 46. 
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Kapitalets värde kännetecknar olika sociala fält. Det uppenbarar sig i tre 
grundläggande skepnader, nämligen som ekonomiskt, kulturellt och socialt 
kapital beroende på i vilket fält det är verksamt. I första hand är det ekono-
miskt kapital som omedelbart kan omvandlas till pengar och institutionalise-
ras i ägande. Kulturellt kapital, eller snarare informationskapital, kan under 
vissa omständigheter växlas till ekonomiskt kapital och kan institutionalise-
ras i form av formella utbildningsmeriter. Förmågan att skaffa sig en utbild-
ning som kan ge utdelning är till största del beroende av tillgång på relevant 
information, informationskapital – alltså förmågan att skaffa och bedöma in-
formation om utbildningsvägar och deras värde på arbetsmarknaden. En 
tredje skepnad som kapital kan ha är social, som består av tillgångar basera-
de på sociala plikter, kontakter och medlemskap i grupper. Ibland kan det 
växlas in i ekonomiskt kapital och institutionaliseras i exempelvis en titel. 
Det sociala kapitalet styrs så helt av erkännandets och kunskapens logik att 
det alltid fungerar som symboliskt kapital.83

 Bourdieu återerövrar begrepp och vokabulär som vanligen förknippas 
med den penningekonomiska världen för att beskriva utbytenas praktiker. 
Bourdieu menar att man behöver förstå vad kapital och vinst i alla dess for-
mer är och finna de lagar som styr hur de olika sorternas kapital – eller makt, 
som är samma sak – omvandlas till varandra. Enligt Bourdieu går det inte att 
studera den sociala världens strukturer och funktioner om man inte återintro-
ducerar kapital i alla dess former och inte bara den form som erkänns av den 
ekonomiska teorin. Den ekonomiska teorin reducerar alla utbyten till han-
delsutbyten inriktade på att maximera vinster i eget intresse och definierar 
därmed alla andra utbyten som ickeekonomiska och i avsaknad av privat-
ekonomiska intressen, vilket innebär en begränsning.84

Symboliskt kapital 
De symboliska tillgångar som uppfattas som mer värda än andra utgör ett 
symboliskt kapital. Broady definierar det så här: ”Symboliskt kapital är det 
som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde.”85

Det måste alltså finnas grupper som erkänner och uppskattar en speciell 
egenskap och ger den ett värde, till skillnad från andra egenskaper. 

Symboliskt, blir den form olika typer av kapital får när de uppfattas och 
erkänns som legitima i relation till annat. ”Den symboliska makten är en 
makt att göra saker med ord.” säger Bourdieu.86 Broady menar att kulturellt 
kapital är en underavdelning till symboliskt kapital.87 De ekonomiska och 
symboliska kapitalen är sammanvävda. Det ekonomiska kapitalet är mer värt 
om det kombineras med ett symboliskt kapital, vars värde varierar beroende 
på i vilket fält det värderas. Ett släktnamn med hög prestige kan skänka ett 

83 Bourdieu, 1986. 
84 Bourdieu 1986, s. 46- 47. 
85 Broady 1991, s 169. 
86 Bourdieu, 1987 i Broady 1991, s. 171. 
87 Broady 1991, s. 169. 
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ekonomiskt kapital ett ännu högre värde. När rika direktörer i näringslivet 
missbrukar sin ställning för att på ett otillbörligt sätt tillskansa sig förmåner 
ifrågasätts deras trovärdighet och heder, det vill säga deras symboliska kapi-
tal devalveras, deras ekonomiska kapital får därmed mindre värde och poten-
tial.

Det symboliska kapitalet verkar med kraft och kan överföras eller tran-
formeras till annat kapital. Erkännandet – reconnaissance – har enligt Bour-
dieu en viktig funktion i det sociala livet. Människor ”… tillerkänner vissa 
tillgångar värde, för det andra misskänner eller missförstår de reella funk-
tioner som samma tillgångar fyller”.88 Erkännandet är en förutsättning för 
det symboliska kapitalet, samtidigt har det symboliska kapitalet en del av sin 
verkan i det som inte erkänns – méconnaissance89 – det som inte går att tän-
ka, det otänkbara, det misskända. Det symboliska kapitalet får en stor del av 
sitt värde genom att inte öppet erkännas i ekonomiska termer. Det skulle un-
derminera dess värde och innebära att det sociala umgängets underförstådda 
och överenskomna förtrollning bröts. Bland intellektuella och i kulturlivet, 
där kulturellt kapital värderas till skillnad från ekonomiskt, bygger prestigen 
på erkända förmågor samtidigt som egenintresse och ekonomisk vinning 
förnekas och misskänns.90

Kulturellt kapital eller informationskapital  
I det sammanhang som denna avhandling utgör är det relevant och klargö-
rande att tala om informationskapital, enligt Bourdieu det samma som kultu-
rellt kapital. Begreppet kulturellt kapital uppstod som en teoretisk hypotes 
för att kunna förklara att barn från olika sociala förhållanden hade olika stor 
framgång i skolan, beroende på hur det kulturella kapitalet var fördelat mel-
lan olika samhällsklasser. Den förklaringen innebar en brytning med var-
dagsföreställningar om att akademisk framgång beror på medfödda förmå-
gor. Förmåga, begåvning eller talang är i stället resultatet av investeringar i 
form av tid och kulturellt kapital. Det förstärks i skolan därför att det är den 
typen av kompetens som skolan premierar och som uppskattas av lärarna ef-
tersom de själva är en del av utbildningssystemet.91

I hemmet sker den överföring av kulturellt kapital, som är den mest dolda 
och socialt mest avgörande utbildningsinvesteringen,. I en familj med stort 
kulturellt kapital påbörjas samlandet av sådant kapital redan från barnets för-
sta dag och är en förutsättning för att snabbt och enkelt fortsätta att samla 
användbart kulturellt kapital. En sådan bildning sker genom en process av 
inkorporering som tar tid eftersom den kräver prägling och anpassning, en 
investering som bara kan göras av personen själv. Ett förkroppsligat kapital 

88 Broady 1991, s 200. 
89 Méconnaissance översätts med bristande förståelse (insikt) okunnighet. Broady över-
sätter det motvilligt till misskännande, därför att det leder litet fel men som ändå är ac-
ceptabelt i brist på annat. (Broady, 1991, s. 200, not) 
90 Bourdieu, 1986, Bourdieu, 1999:a, Broady, 1991. 
91 Bourdieu 1986, s. 47. 
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som har blivit en habitus – en integrerad del av personen – kan inte som 
pengar snabbt byta ägare och är därför svårt att exploatera ekonomiskt.  

Präglingen sker ofta inte avsiktligt och är därför omedveten, de sociala 
förhållandena är dessutom mer maskerade när kulturellt kapital överförs än 
när ekonomiskt kapital överförs. Det innebär att kulturellt kapital kommer att 
fungera som symboliskt kapital och kommer därmed inte att erkännas som 
kapital, men som legitim kompetens och får auktoritet i kulturella och intel-
lektuella sammanhang där ekonomiskt kapital inte är lika erkänt. Sällsynt 
kulturell kompetens är speciellt värdefull och ger sin ägare särskiljandets 
vinster. Den vinst ett kulturellt kapital ger i ett klassuppdelat samhälle byg-
ger på att kapitalet är begränsat och att alla inte har ekonomiska och kulturel-
la tillgångar som gör det möjligt för dem att satsa på utbildning för sina barn.  

Ekonomiska teorier kan bara beräkna vinster som ekonomiska och ut-
bildningsinvesteringar ger, förutsatt att de är gjorda i form av tid eller 
pengar. Dessa teorier, säger Bourdieu, tar inte hänsyn till att olika marknade
erbjuder agenter eller klasser olika möjligheter till vinst beroende av 
volymen och sammansättningen på deras kapital vilket förklarar att olika 
agenter eller klasser satsar olika mycket på pengar eller u

Det kulturella kapitalet existerar i tre former, i förkroppsligad form, det 
vill säga som varaktiga kroppsliga och mentala dispositioner, i förtingligat 
tillstånd som kulturella produkter och institutionaliserat som examina och 
utbildningskvalifikationer. Symboliska tillgångar kan lagras och bytas mot 
andra kapitalarter förutsatt att uppnådda resultat, betyg, titlar och utnäm-
ningar går att dokumentera. Grupper kan skaffa sig och vinna kampen om 
makt inom sitt fält genom att behärska metoderna och instrumenten för att 
tillägna sig sådana tillgångar. Enligt Bourdieu gäller striderna inom ut-
bildningssystemet vem som ska förfoga över dessa instrument och därmed 
de viktiga symboliska tillgångarna.93

Socialt kapital 
En medlem i en grupp eller i ett nätverk med gemensamma tillgångar har so-
cialt kapital. Gruppens gemensamma kapital stödjer den enskildes och utgör 
en borgen som ger var och en trovärdighet – det vill säga kredit i vid bemär-
kelse. Medlemmarnas relationer i gruppen är ömsesidiga och bygger på er-
kännande. En persons egna kapital inom gruppen och storleken på det nät-
verk han kan mobilisera avgör hur stort hans sociala kapital är. Ett socialt 
kapital är inte något man skaffar sig en gång för alla, det innebär ett stort ar-
bete som kräver tid och energi. Relationerna behöver underhållas genom ri-
ter och ett ständigt utbyte av gåvor och ord. Det arbetet resulterar i kontakter 
och förbindelser som kan bidra till att ge materiell och symbolisk utdelning. 
En förutsättning är att personen har kunskap om vad som är en verklig för-
bindelse och hur den kan användas och att hon dessutom har en förmåga att 
skaffa och behålla sådana förbindelser. Det kan ge stor utdelning i förhållan-

92 Bourdieu 1986, s. 48. 
93 Bourdieu, 1986. Callewaert, 1992, s. 191. 
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de till kapitalets storlek. Personer eller familjer med ett ”gott” namn och ryk-
te, särskilt om de har gått i arv, är eftertraktade för sitt sociala kapital. Utby-
tet med socialt kapital kräver en annan tidsekonomi än vanligt ekonomiskt 
utbyte eftersom socialt kapital bygger på god tro, vilket gör att det inte heller 
erkänns som kapital.94

Reproduktion
Callewaert skriver att begreppet reproduktion ”… omfattar alla aspekter av 
den inbyggda trögheten i den sociala dynamiken. Allt det som gör att livet 
inte förlöper genom intention och vilja. Allt det som gör att förändring är 
något som måste erövras gentemot en inbyggd tendens till reproduktion.”95

Med andra ord, reproduktionen reproducerar de existerande förhållandena. 
Skolan, som en del av utbildningssystemet bidrar till att reproducera fördel-
ningen av kulturellt kapital. Reproduktionen sker i samspel mellan skolan 
som institution och familjernas reproduktionsstrategier. Familjerna strävar 
att bevara eller förbättra sin position inom det sociala fältet på många sätt, 
genom antal barn, val av utbildning för barnen och senare yrke. Val av äk-
tenskapspartner och det sätt som olika kapital förs vidare är delar av famil-
jens reproduktionsstrategier. Reproduktionsstrategierna kan vara både trög-
rörliga – befästande – och förändrande. De är beroende av vad som ger ut-
delning i förhållande till andra positioner inom det sociala rummet och vad 
som pågår där. En familj kan med hjälp av sitt agerande förändra sin position 
i relation till andra familjer och grupper. Samtidigt avgör de materiella vill-
koren vilka strategier som blir funktionella. 

Habitus
”The body is in the social world but the social world is in the body.”96

Avhandlingens objekt, utöver distributionen av elever på skolor, är familjers 
agerande och sätt att resonera, vilket gör habitusbegreppet centralt. Det är ett 
så sammansatt och dynamiskt begrepp att jag vill citera Bourdieus egen de-
finition:

... habitus, ett system av varaktiga och överförbara dispositioner, 
strukturerade strukturer, som är ägnade att fungera som strukture-
rande strukturer, det vill säga som strukturer som genererar och or-
ganiserar praktiker och representationer, vilka kan vara objektivt 
anpassade till sina mål utan att förutsätta någon medveten målin-
riktning, och utan att förmågan att bemästra de operationer som 
krävs för att nå dessa mål behöver vara artikulerad. Dessa system av 
dispositioner är objektivt ”reglerade” och de är ”reguljära” utan att 
alls vara resultatet av att man åtlyder regler. Allt detta gör att de är 
kollektivt orkestrerade utan att vara en skapelse av en orkesterdiri-

94 Bourdieu, 1986. Bourdieu, 1987. 
95 Callewaert i Andersen& Kaspersen 2003, s. 382. 
96 Bourdieu & Wacquant, 2002, s. 20 not 35  
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gents organiserande handlande.97

Människan kommer till världen med en uppsättning anlag, som är dispo-
nerande och kommer från första ögonblicket att präglas av sin omgivning. Så 
inkorporeras och skapas nya dispositioner98, med vilka hon möter världen. 
Händelser och erfarenheter sätter sig i människans kropp. Det är sådant som 
kan iakttas i hur en person rör sig och för sin kropp i rummet. En person från 
den urbana överklassen och en bonde rör sig på olika sätt, även i relation till 
fysiska miljön, liksom kvinnor och män. Första gången jag träffade Nuriye99,
från den turkiska landsbygden, satt hon på golvet med benen i kors, jag kan 
inte tänka mig att Bente100, dansk prästdotter i medelåldern, skulle kunna ha 
gjort det. Bourdieu talar hellre om förkroppsliganden och inkorporering än 
internalisering eller socialisering, eftersom de senare begreppen anger en di-
kotomi bestående av ett utanför och innanför individen och hennes kropp.101

Världen finns lika mycket i individen som utanför och grundat på alla hen-
nes tidigare erfarenheter fungerar hennes uppfattning om världen selektivt. 

Habitus är ett system av dispositioner, en strukturerande mekanism som 
avgör hur individen ser på och praktiskt bemästrar världen. Med sin habitus 
påverkar hon genom sina handlingar också sitt sammanhang, särskilt som del 
av en grupp. Habitus finns på gruppnivå, grupper påverkar, formar och be-
kräftar sina sammanhang. Denna ömsesidiga påverkan och formering pågår 
ständigt. Habitus har formats av det liv en människa levt och det styr hennes 
föreställningar och handlingar. På så sätt återskapas eller förändras den soci-
ala världen beroende på om det finns en överensstämmelse eller inte mellan 
människors habitus och den sociala världen. Tänkandet som är resultatet av 
uppfostran och utbildning sätter gränserna för individen, förutsatt att hon 
inte blir medveten om att det förhåller sig så. En sådan medvetenhet ger hen-
ne större frihet att förhålla sig till sina dispositioner. 

Den habitus som förenar och skiljer grupper av människor är mer intres-
sant för sociologin att studera än enskilda individers. Bourdieus forskning 
beskriver ofta mötet mellan habitus och de sociala omständigheterna, vilka i 
stort sätt täcks in av begreppet sociala fält. Det är i dessa möten som det 
praktiska sinnet verkar och strategierna uppstår. Habitus innefattar till exem-
pel förmågan att värdera och särskilja konstnärliga uttryck, det vill säga att 
ha smak eller bildning. Alla människor har en habitus men vissa människors 

97 Bourdieu, 1999:a, s. 53. Översättningen hämtad från Broady, 1991 s. 225. 
98 I en not (Bourdieu, 2000a, s. 214 not 1) förklarar Bourdieu att han använder ordet 
disposition eftersom det är speciellt lämpligt för att uttrycka vad som innefattas i begrep-
pet habitus. ”Det (disposition) uttrycker i första hand resultatet av ett organiserande 
handlande och har en betydelse som ligger nära ord som struktur; det betecknar också 
ett sätt vara, ett invant tillstånd (speciellt hos kroppen) och, i synnerhet, en mottaglig-
het/anlag, tendens, benägenhet eller böjelse.” Från franska översätts disposition bland 
annat med, anlag, läggning och naturlig fallenhet. 
99 S. 171 i denna text. 
100 S. 295 i denna text. 
101 Broady 1991, s 228. 
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habitus värderas mer än andras. Samma beteende kan fylla olika funktioner 
och ha olika mening för olika grupper och tvärtom kan samma habitus ge 
upphov till olika beteenden. Inom gränserna för en viss habitus ges ett be-
stämt register av handlingsstrategier som också ger ett visst handlingsut-
rymme, en ”betingad frihet”.102

Det kan vara lockande att jämställa kapital- och habitusbegreppen med 
Gustav Jonssons begrepp ”det sociala arvet”, men Broady påpekar att det as-
socierar till ett mer eller mindre oföränderligt bagage som man bär med sig 
genom livet, på samma sätt som ett genetiskt arv. Bourdieus begrepp är 
mindre statiska, kapital kan ackumuleras, koncentreras, förmeras, förslösas 
och förlora i värde och det kan växlas till andra typer av kapital. På samma 
sätt är en persons dispositioner och habitus ständigt utsatta för påverkan och 
modifikationer i mötet med det sociala fältet.103 ”Sociala agenter är produk-
ter av historien, av hela det sociala fältets historia och av den ackumulerade 
erfarenheten av en väg inom det specifika subfältet.”104

Fält och spridning 
Fält är ett begrepp som används för att fånga in och beskriva relationer mel-
lan individer, grupper och institutioner. Broady sammanfattar en definition 
så här: ”... med sociala fält avses ett system av relationer mellan positioner 
vilka besättes av specialiserade agenter och institutioner som kämpar om nå-
got för dem gemensamt.”105 Det sociala fältet kännetecknas av att dess agen-
ter och institutioner är specialiserade och att en kamp förs om definitionerna 
av vad som ska värderas. Varje fält kännetecknas av ett specifikt symboliskt 
kapital, där specifika investeringar och insatser görs, som ger specifika vins-
ter och förluster, vinnare och förlorare.

Individer är spridda i det sociala rummet i tre dimensioner, i den första 
dimensionen efter den generella volymen på det kapital individerna äger. I 
den andra efter kapitalets struktur eller sammansättning, det vill säga efter 
vikten hos de olika formerna av kapital, särskilt ekonomiskt och kulturellt, i 
relation till individens hela kapital. Den tredje dimensionen avser hur struk-
turen och omfattningen av individernas kapital har utvecklats över tid, det 
vill säga deras bana i det sociala rummet. Individer med liknande kapital 
hamnar i samma position i relation till andra som har andra sorters kapital 
med en annan sammansättning.106 Det betyder inte att individer som börjar 
sin sociala bana i samma position kommer att följa samma livsbana och sluta 
i samma position. Stora och små händelser i samspel med vars och ens dis-
positioner formar den fortsatta livsbanan. Att hamna i en bra skola eller möta 
en lärare som förmår uppmuntra och skapa goda betingelser för utbildning 
kan bidra till att två barn med liknande utgångsläge kan utvecklas i olika 

102 Broady 1991, s. 230. 
103 Broady 1991, s. 175. 
104 Bourdieu & Wacquant 2002, s. 136. 
105 Broady, 1991, s. 17. 
106 Bourdieu, 1987, s. 4. 
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riktning och så småningom erövra olika stora kulturella eller ekonomiska 
kapital.

De grupper i samhället som avgör vad som ska värderas och som har till-
gång till dessa värden, det vill säga kapital och därmed makt, dominerar and-
ra – de dominerade. En ständig kamp pågår om vad som ska värderas och 
erkännas. Det innebär en pågående rörelse i det sociala rummet, positioner 
mellan fält och mellan individer inom fält förändras hela tiden i förhållande 
till varandra. De dominerande grupperna har alltid intresse av att se till att de 
faktiska förhållandena är sådana att de kan bibehålla sin dominerande posi-
tion.

Begreppen maktfält, kampfält och konkurrensfält förekommer också. 
Även inom maktfältet finns positioner av dominerande och dominerad. Ett 
fält kan vara uppdelat i flera mindre fält. Maktfältet kan, till exempel, delas 
in i ett ekonomiskt, akademiskt eller intellektuellt fält. Det innebär att sam-
ma agent kan finnas inom flera olika fält. Bourdieu har i allmänhet undersökt 
olika agenters relation till varandra gällande konkurrens och makt inom ett 
produktionsfält, det vill säga beroende av vad agenterna producerar och hur 
de försörjer sig. I Distinction undersöker han konsumtionsfält det vill säga 
individer och grupper som konsumenter och deras smaker och livsstilar.107

Sättet att betrakta och analysera sociala fält är inspirerat av naturveten-
skapen, påpekar Broady.108 Sociala fält kan liknas vid gravitationsfält, mag-
netiska eller elektriska fält. På det konstruerade sociala fältet finns poler som 
attraherar och repellerar och kraftlinjer och banor som orienterar.  

Positioner och dispositioner 
Bourdieu studerar mötet mellan individen med sina dispositioner och det 
sammanhang hon befinner sig, ett socialt fält av positioner. Han närmar sig 
alltså den sociala världen från två håll, genom att dels undersöka individers 
och gruppers system av dispositioner – habitus, och dels system av sociala 
positioner.109 Positioner och dispositioner särskiljer och definierar sig i för-
hållande till andra positioner och dispositioner. I Bourdieus undersökningar 
konstrueras de sociala rummen av dispositioner och av positioner var för sig. 
När dessa konstruerade sociala rum läggs ovanpå varandra är det möjligt att 
urskilja vilka överensstämmelser som finns mellan dem. Några är kanske 
oväntade och nya, vilket kan tyda på att nya praktiker och reproduktionsstra-
tegier håller på att bildas.110 Det är inte alltid någons dispositioner värderas 
och erkänns på ett fält eller i ett socialt rum och därmed utgör ett kapital, 
men ett kapital utgörs alltid av dispositioner.  

Agenter och grupper är spridda i det konstruerade sociala rummet bero-
ende av position i statistiska fördelningar och enligt två principer för diffe-
rentiering, ekonomiskt kapital och kulturellt kapital. Ju närmre agenter be-
finner sig varandra i dessa dimensioner desto mer har de gemensamt och ju 

107 Bourdieu, 2000. 
108 Broady 1991, s. 29. 
109 Broady 1991, s. 229. 
110 Callewaert 2000, s. 39-40. 
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längre ifrån varandra desto mindre. Ett rum kännetecknas av en mängd sam-
tidigt existerande och åtskilda positioner som definieras i förhållande till 
varandra genom relationer för avstånd och närhet och för ordning – som 
ovanför, nedanför och mellan. Bourdieu menar att många av medelklassens 
egenskaper kan förklaras av att de befinner sin mellan, utan att kunna identi-
fieras vare sig objektivt eller subjektivt med, någon av de yttre positioner-
na.111

Strategier
Det kan verka som varje steg en person tar i riktning mot ett mål styrs av att 
hon förutser framtiden och de konsekvenser som hennes handlande kommer 
att få, med andra ord som en medveten strategi. Men när Bourdieu talar om 
strategier är de inte uttänkta viljestyrda val för att uppnå kalkylerade mål och 
därmed en av flera andra möjliga kalkylerade strategier. Med strategi menar 
han, utvecklingen av handlingslinjer som genereras av habitus och som har 
vissa regelmässigheter och sammanhängande sociala mönster, de är summan 
av det praktiska sinnets handlande. Begreppet habitus löser upp paradoxen 
om objektiv mening utan subjektiv avsikt. Framgångsrik och snabb anpass-
ning till objektiva förhållanden skapar en total illusion av avsiktlighet. De 
mest fördelaktiga strategierna skapas i allmänhet utan beräkning och med en 
illusion av absolut ”uppriktighet” av en habitus som är objektivt anpassad till 
de objektiva strukturerna. Sådana strategier, utan strategisk beräkning ger 
sina upphovsmän en viktig sekundär fördel, nämligen den sociala uppskatt-
ning som synbar oegennytta ger, säger Bourdieu. 112

Rationellt handlande
Enligt Weber är rationellt handlande sådant handlande som objektivt sett är 
väl överlagt och inriktat på vad som är värt något och som skulle ske om ak-
törerna hade haft kunskap om alla omständigheter och alla deltagares avsik-
ter.113 Men ett sådant handlande är en vetenskaplig konstruktion och förut-
sätter att det går att teoretisk beräkna det system av objektiva möjligheter 
som fullkomligt informerad handling skulle anpassa sig till. Rationaliteten är 
i själva verket begränsad därför att den tillgängliga informationen är stym-
pad och det mänskliga sinnet rent fysiskt är begränsat och inte har medlen att 
fullständigt föreställa sig alla situationer. Det mänskliga sinnet är dessutom 
socialt begränsat och strukturerat.114

En ren modell för rationellt handlande kan inte fungera som beskrivning 
av praktiker. Det beror på två omständigheter. Den ena är att verkliga agen-
ter bara undantagsvis har fullständig information och förmåga att bedöma 
den information som rationellt handlande förutsätter. Den andra är att det är 
ovanligt att någon kan samla all den information som behövs för att göra en 
vinst. Därför styrs inte praktiker av den abstrakta föreställningen om chansen 

111 Bourdieu, 1995, s. 16. 
112 Bourdieu 1999:a, s. 62 o. not 10. 
113 Weber, 1983. 
114 Bourdieu & Wacquant 1996, s. 126. 
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till vinst utan av de specifika möjligheter en person eller grupp har med hjälp 
av sitt kapital. Det vill säga de resurser som behövs för att lägga beslag på 
möjligheter som i teorin är tillgängliga för alla. När en förälder sätter sitt 
barn i en skola är det resultatet av överväganden om deras resurser och möj-
ligheter att få in barnet i den skolan. 

I den ekonomiska teorin finns en abstrakt individ som reagerar på ett ide-
alt och riktigt sätt på genomsnittliga chanser och vars beteende utgör normen 
för ett lämpligt ekonomiskt beteende. Aktören beskrivs som totalt förutsätt-
ningslös, en allvetande människa utan en speciell individuell och kollektiv 
historia.115 Teorin förmår inte se att en rationellt habitus som förmår agera 
ekonomiskt ”riktigt” är produkten av förhållanden som är präglade av det 
speciella ekonomiska och kulturella kapital som krävs för att fånga potentiel-
la möjligheter. Konsten att beräkna och gripa chanser, förmågan att förutse 
framtiden genom praktisk härledning eller att ta en kalkylerad risk är dispo-
sitioner som bara kan tillägnas inom ramen för vissa sociala förhållanden. De 
ekonomiskt mest utsatta anpassar sig på motsvarande sätt till den situation 
som de är produkten av, vilket gör att de ofta accepterar de negativa konse-
kvenser som den innebär. 

Det är en illusion att möjligheterna i den sociala världen skulle vara lika 
tillgängliga för vem som helst. Människor formar sina önskningar i enlighet 
med vad de ser är tillgängligt och inte för dem. Medvetenheten om vad som 
är avsett ”för oss” och vad som inte är det är en lika grundläggande och er-
känd uppdelning som den mellan det heliga och det profana, säger Bour-
dieu.116

Det som styr en persons pågående praktik i förhållande till framtiden är å 
ena sidan hennes habitus med sina tidsmässiga strukturer och dispositioner 
riktade mot framtiden och å andra sidan de objektiva möjligheter som den 
sociala världen erbjuder henne – för en elev från de lägre klasserna skulle det 
kunna vara en ”vanlig” skola med god kvalitet. Förhållandet till vad som är 
möjligt är ett förhållande till makt. Habitus selektiva perception av tecken 
har en tendens att bekräfta och förstärka snarare än att omvandla habitus. 
Habitus anpassar sig till den framtid som den förutser och genom att avläsa 
den närvarande världen – som är den enda den kan känna till – bidrar habitus 
till att denna framtid förverkligas. Marx kallade det för en effektiv förväntan, 
en realistisk relation till vad som är möjligt.117 Man ”rättar munnen efter 
matsäcken” det vill säga att man anpassar sig till de objektiva möjligheterna 
som finns att tillgodose sina behov och önskningar och blir på så vis medak-
tör i de processer som har en benägenhet att göra verklighet av det troliga.118

115 Bourdieu & Wacquant 1996, s. 123. 
116 Bourdieu 1999:a, s. 64. 
117 Marx, 1975. 
118 Bourdieu 1999:a, s. 63-65. 
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Preferenser och konsumtion  
Det fria skolvalet är tänkt att ske på en marknad där föräldrar och elever är 
konsumenter, som kan göra fria och informerade val, såsom marknadstän-
kandet förutsätter. Skolan finns både på ett konsumtions- och ett produk-
tionsfält. Personal som arbetar med skolan finns inom produktionsfältet och 
föräldrar och elever inom konsumtionsfältet. 

Bourdieus Distinction är en analys av konsumtion och konsumtionsfält, 
vilket gör den användbar i det här sammanhanget.119 Valet av skola och ut-
bildning är en del av en selekterande process, liksom all annan konsumtion. I 
Distinction görs en sociologisk analys av smaken, i vid bemärkelse, och möj-
ligheten och förmågan att urskilja och göra estetiska bedömningar, en för-
måga som är direkt kopplad till tillgången på kulturellt kapital. Smak är inte 
enbart en fråga om estetiska bedömningar, den omfattar även bedömningar 
och preferenser på livets alla andra områden och innebär en hållning till världen.

Bourd
 med kännetecken för den miljö de kommer från, vad de har för arbete, ut-

bildning, ambitioner och smak, och att det konstituerar dem lika mycket som 
deras materiella villkor.120 Den dominerande eller härskande klassen behärs-
kar samhället genom sitt kapital och det sätt de använder det på, vilket ger 
dem dominerande positioner. Kapitalet har, som tidigare beskrivits olika 
former och de olika kapitalarterna kan växlas mot varandra. De dispositio
ner, den livsstil och det sätt att förhålla sig till andra som varje klass har, 
uppstår ur deras positioner och tillgångar. De dominerande grupperna upp
rätthåller sin dominans genom att urskilja sig mot andra grupper i samhället
De utmärker sig genom att som konsumenter välja det som är exklusivt och 
sällsynt och som innebär att de tar både psykiskt och fysiskt avstånd i förhål-
lande till andra som inte tillhör samma grupp. Samtidigt är de till sitt sätt av-
spända och har en lätthet i kontakten med andra.  

Den goda smakens kännetecken är den ”rena bl
 ”vanliga” hållningen till världen, ett avståndstagande som också för m

sig ett socialt åtskiljande. Den estetiska hållningen förutsätter ett opartiskt, 
distanserat, avskilt sätt att betrakta som förmodas göra det möjligt att se ett 
konstverk i sin egen rätt. Bourdieu utgår från Kants resonemang om förmå-
gan att göra estetiska bedömningar, som kännetecknas av att kunna uppskat-
ta och urskilja det som behagar – ”det sköna”, från det som tillfredsställer.121

Den rena blicken innebär ett avmätt sätt att betrakta och för med sig en este-
tisk reflektion. Det skiljer sig från förnuftets strävan att definiera det goda 
och det sätt att betrakta som bedömer en företeelse utifrån dess funktion oc
nytta. Den estetiska hållningen bottnar i ett sätt att förhålla sig till världen 
som är präglat av ett valt avstånd till det sociala och det naturliga livets nöd
vändigheter.

119 Bourdieu, 2000. 
120 Se även: .
121 Bourdieu 2000, s. 5. 

Positioner och dispositioner, s. 35
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Den rena blickens distanserade förhållningssätt hör ihop med en hållning 
till världen som uppstår ur frånvaro av nöd, ett liv utan bekymmer och som 
ofta innebär att aktivt ta avstånd från det nödvändiga. Inställningen till när-
het och avstånd i förhållande till det nödvändiga motsvaras av hållningen i 
motsättningen mellan form och funktion, utseende och innehåll och mellan 
kvalitet och kvantitet. Den ”goda” smaken uppskattar stiliserad form som 
förnekar funktion. Skillnaden i hållning går mellan smaken för det nödvän-
diga – som mättande och billig mat – och smaken för frihet eller lyx – som 
värderar hur något serveras.

Bourdieu menar att ha smak är en borgerlig företeelse, som hänger sam-
man med möjligheten att göra bedömningar för att kunna välja, att ha kun-
skap om olika alternativ och att kunna välja mellan dem – en ”frihetens 
smak”. Smak bygger alltså på själva idén om frihet och total frihet att välja. 
”Nödvändighetens smak”, den folkliga smaken är i den bemärkelsen knap-
past en smak eftersom den är hänvisad till nödvändigheterna och i det sam-
manhanget är smak ”… amor fati122, ödets val, ett framtvingat val, som har 
skapats av existensvillkor vilka utesluter alla andra alternativ som rena dag-
drömmar och inte lämnar något annat val än smaken för det nödvändiga.”123

Intresse eller illusio
Menar Bourdieu att vi alltid strävar att bibehålla, försvara eller förbättra våra 
sociala positioner och vad är en förbättrad position? Är det till slut individu-
ella drivkrafter och motiv som avgör – längtan efter kärlek, trygghet, ett 
sammanhang, brist eller tillgång på självförtroende, självkänsla, tillförsikt, 
hopplöshet? Bourdieu menar att en av de drivkrafter, som är grunden för en 
individs alla senare investeringar i det sociala spelet är ”jakten på erkännan-
de”. Det är både en egoistisk kraft och en kraft som är riktad mot omgiv-
ningen och den andra, som erkänner dem och beroendet av dem. Just denna 
dubbelhet kan vara det som ger tvetydighet åt det symboliska kapitalet, vil-
ket bygger på igenkännande, erkännande eller anseende.124 Bourdieu citerar 
Pascal:

Det lägsta hos människan är hennes traktande efter ära, men samti-
digt är just detta det tydligaste tecknet på människans härlighet. För 
oavsett vad vi äger på jorden, hur god hälsa vi har och hur bra vi har 
det på alla vis,  är vi inte tillfreds om vi inte åtnjuter andra männi-
skors aktning. 125

Illusio är aktiviteten, engagemanget som driver individen framåt och 
fångar henne i spelet och utesluter andra möjligheter. Från att ha talat om in-
tresse 126 har Bourdieu mer och mer övergått till att använda begreppet illu-

122 Kärlek till ödet. 
123 Bourdieu 2000, s 178. 
124 Reconnaissance, se även s.30 under Symboliskt kapital. 
125 Pascal,  1994,  Brunschvicg: 404, från Bourdieu 1999b, s. 173. 
126 Intérêt = även egennytta, ränta, inflytande, fördel 



40

                                                     

sio127 som en investering i spelet128, senare har han ersatt det med libido129.
Intresse eller illusio kan också beskrivas som lust eller begär. Illusios ur-
sprungliga form är den investering som från första början sker i familjen och 
hemmet. Bourdieu anser att sociologin och psykoanalysen borde slå sig 
samman för att studera hur övergången sker från barnets narcissistiska orga-
nisering av libido mot att vilja orientera sig mot en annan person. Den tidi-
gaste pedagogiska påverkan ett litet barn utsätts för, sker med hjälp av bar-
nets strävan efter erkännande, en drivkraft som utgör grund för alla senare 
investeringar. Enligt Bourdieu gör den det möjligt för barnet att ge avkall på 
sin egenkärlek till förmån för ett annat investeringsobjekt. På så vis präglas 
den varaktiga dispositionen att vilja investera sig själv i det sociala spelet, 
vilket är en förutsättning för all inlärning.130

 Bourdieu vill visa att människor drivs och är motiverade, de slits ur ett 
tillstånd av ointresse (in-difference) och sätts i rörelse av stimuli som finns 
inom vissa fält men inte andra.131 Han ifrågasätter det han anser vara en 
konstlad uppdelning mellan instrumentellt och normativt beteende, vilken 
gör att beteenden som framstår som ”oegennyttiga” (désintréssé) inte upp-
märksammas. 

 Motsatsen till intresse är inte bara ointresse eller oegennytta utan också 
likgiltighet, att vara likgiltig är att inte låta sig beröras eller dras med i ett 
spel. Bourdieu påpekar att likgiltighet (indifference) är ett etiskt betingat till-
stånd som innebär att inte föredra något speciellt. Det är dessutom ett kun-
skapstillstånd där personen inte kan urskilja vilka insatser som står på spel. 
Illusio att vara ”investerad”, är att ge sig in i och låta sig fångas av spelet. 
Det är att erkänna att det som händer i ett socialt spel är betydelsefullt och att 
spelets insatser och vinster är viktiga och värda att eftersträva.132

Spelaren som ger sig in i spelet måste låta sig fångas av det och gå med 
på spelets regler för att spela väl. Genom att spela spelet kommer spelarna 
överens om att spelet är värt att spelas och inte genom en formell överens-
kommelse. Ett sådant samförstånd är grunden för spelet eller tävlingen. Styr-
keförhållandet mellan spelarna definierar i varje ögonblick fältets struktur. 
Över tiden påverkar händelserna hur insatser och storleken och strukturen på 
någons kapital utvecklas. Det motsvarar personens sociala bana, vilken i sin 
tur påverkar hennes dispositioner.133 Det är ett ständigt pågående samspel 

127 Från ludus = spel, lek, tidsfördriv. Ludo = leka, spela, skämta, gäckas. Illudo = driva 
sitt spel, skämta med; lura, bedra, gäcka. Illusio = hån, ironi. Enligt Latinsk-svensk ord-
bok, 1957. Svenska bokförlaget Bonniers.  
128 Med spel menar Bourdieu den genuina leken och samspelet och inte något konstlat 
eller oäkta.
129 Libido, könsdrift eller drift är ett individuellt baserat begrepp, illusio som avser spe-
lets överenskommelse är mer inriktat på en aktivitet som man gör tillsammans med 
andra. Jag frågar mig varför Bourdieu har gått över till libidobegreppet? 
130 Bourdieu, 1999:b, s.173. 
131 Bourdieu & Wacquant 2002, s. 26. 
132 Bourdieu & Wacquant 1996, s. 116. 
133 Bourdieu & Wacquant 1996, s. 99. 
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mellan spelarna och spelet – spelet påverkar spelarna och spelarna påverkar 
spelet.

De dispositioner en person har gör att hon inte är intresserad av att delta i 
vilket spel som helst, hennes böjelser riktar sig bara åt vissa håll. Ett erbju-
dande om ett nytt ”oväntat” intresse eller ny aktivitet kan naturligtvis locka 
med sig en person i ett nytt spel. Låter hon sig fångas av det växer nya dis-
positioner för att delta i det spelet fram.134

En diskussion om subjektet och den enskildes utrymme och 
förmåga att handla 
I det här avsnittet berör jag två frågor som hänger ihop och som kan uppstå i 
mötet med Bourdieus sociologi. Den ena är frågan om subjektet och den 
andra är den enskildes utrymme för självständiga ställningstaganden och 
handlande.

I en avhandling som delvis handlar om väljande ligger det nära till hands 
att tänka sig ett väljande subjekt. Särskilt som familjerna och de enskilda 
personerna skildras var och en för sig. De är naturligtvis subjekt, det vill 
säga tänkande och handlande personer med intentioner och vilja. Men av-
handlingen handlar i första hand om agenter i ett socialt rum. De talar utifrån 
den plats i det sociala rummet där de befinner sig och därifrån emanerar de-
ras uppfattning om platsen och det sociala rummet.  

För Bourdieu är ”subjekten” handlande och kunskapssökande agenter be-
gåvade med ett praktiskt sinne.135 Bourdieu använder hellre begreppet agent
än subjekt eller aktör, påpekar Broady. Bourdieu använder subjekt sparsamt 
därför att ”… termen är alltför bemängd med subjektsfilosofi”, som för med 
sig föreställningar om att individens medvetande och handlande bestäms mer 
inifrån än av sociala villkor, säger Broady. Bourdieu använde sig till en bör-
jan av termen aktör, men tyckte att den ledde in i en teatermetaforik där 
människor redan har skrivna roller. I stället övergick han till agent – i be-
märkelsen, den som agerar/handlar.136 Av den anledningen kommer jag att 
hålla mig till Bourdieus vokabulär och för att betona att i avhandlingen är 
familjerna lika mycket representanter för sociala grupper och omständigheter 
som subjekt.  

För en person med någon form av kapital, till exempel ett intellektuellt, 
som är van att se sig som ett subjekt vars ställningstaganden och vilja avgör 
hennes agerande, kan det vara svårt att acceptera att subjektet, format i sam-
verkan med sociala omständigheter, får en så undanskymd plats som här.  

Subjektiviteten, världen sedd ur en individs ögon, är naturligtvis närva-
rande bland var och en av dem jag har träffat. I avhandlingen är det habitus 
som intar subjektets och det subjektivas plats. Habitus är ett sätt att lösa pro-
blemet med en handlande person som har vilja och intentioner, vilka samti-
digt är formade i mötet med de sociala omständigheterna. Broady säger att 

134 Bourdieu & Wacquant, 1996 s. 117. 
135 Bourdieu, 1995 s. 37. 
136 Broady, 1991, s. 231. 
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habitusteorin skjuter in ett förklarande led mellan de sociala förhållandena 
och individernas beteenden.137 Habitus avgör det sätt vi uppfattar världen. 
Världen finns redan inom oss och vi uppfattar den som vi och våra erfaren-
heter har lärt oss uppfatta den. Innebörden i habitus är att sociala agenter 
varken bestäms helt av yttre orsaker eller ensamma och på egen hand styr 
sina liv med hjälp av inre och rationella överväganden. Illusio/intresse, som 
avhandlades i föregående avsnitt förklarar den individuella drivkraften.138

För att bli någon som liknar ett ”subjekt” behöver individen medvetet 
bemästra relationen till sina dispositioner, säger Bourdieu. Det kan hon göra 
genom att låta dispositionerna verka, hämma dem med viljestyrka eller låta 
en passion ta över en annan. Det är svårt för individen att kontrollera den 
böjning hennes habitus fick från första ögonblicket, den som i fortsättningen 
kom att påverka hur hon uppfattar och hanterar världen. Bourdieu refererar 
till stoikerna som sade att det som kommer an på oss själva inte är det första 
draget, utan det andra.139 Habitus som den ofrivilliga principen för ”val” kan 
bara hanteras om den görs tydlig. En reflekterande analys, som får individen 
att förstå att det är hon själv som förser en situation med det inflytande den 
har på henne, gör det möjligt för henne att ändra sina föreställningar om si-
tuationen och därmed sin reaktion på den. Analys, kunskap och reflektion 
om den egna situationen kan användas för att skapa distans till de egna dis-
positionerna. Det gör det möjligt för individen att i viss utsträckning påverka 
den determinism som ryms i relationen mellan position och dispositioner. 
Den determinerande kraften i dispositionerna kan bara verka obehindrat om 
de förblir omedvetna och får fritt spelrum, menar Bourdieu.140

Handlingsutrymme
Så till den närliggande frågan om agentens/subjektets handlingsutrymme. 
Det vanligaste sättet att handla sker i överensstämmelse mellan habitus och 
ett fält, enligt Bourdieu. Men habitusteorin utesluter inte strategiska val och 
medvetna överväganden. Strategiska kalkyler på ett medvetet plan kan led-
saga de handlingslinjer som habitus drar upp. Till exempel i ett läge av kris, 
när de vanliga subjektiva och objektiva strukturerna rämnar, kan rationella 
val ta över, i alla fall bland individer som är i position att göra sådana val.141

Det är inte så att habitus fråntar människor sin vilja, sina avsikter och sitt 
ansvar, tvärtom, den tillsammans med det praktiska sinnet förklarar i stället 
hur människor kan manövrera så smidigt och klokt i den komplexa verklig-
heten. Habitus innebär en flexibel anpassning till sociala omständigheter 
utan att individen vet vad som kommer att hända. Habitus bidrar till att män-
niskor är förnuftiga i sina ställningstaganden och sitt agerande och att de så 

137 Broady, 1991, s. 229. 
138 Under rubriken Intresse eller illusio, s. 39. 
139 Bourdieu & Wacquant, 1992, s 136. 
140 Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 136-137.  
141 Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 131. 
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skickligt avläser situationer och anpassar sig till dem – även om en utomstå-
ende kan tycka att agerandet verkar irrationellt. 

Habitus är trögrörligt och dispositionerna är determinerande för männi-
skors föreställningar och agerande. Bourdieu har kritiserats av bland andra 
James Bohman, Judith Butler och Mitchell Aboulafia, för att vara determi-
nistisk. De anser att Bourdieus habitusbegrepp är för ensidigt och att han un-
derskattar individens möjlighet att genom reflektion påverka sitt liv.142 För 
Bourdieu är habitus inte det öde som människor lägger i begreppet. Habitus 
är ett öppet system av dispositioner som hela tiden utsätts för erfarenheter på 
ett sätt som gör att dispositionernas strukturer antingen förstärks eller modi-
fieras.143 Om individen nappar åt sig en enstaka händelse bland alla oväntade 
tillfälligheter och behandlar den som ett problem genom att tillämpa princi-
perna för dess lösning på det, kan händelsen få en varaktig inverkan på habi-
tus. Habitus är också vad som gör det möjligt att åstadkomma ett oändligt 
antal oförutsägbara praktiker – lika oförutsägbara som de situationer där 
praktikerna uppstår, samtidigt är de begränsade i sina olikheter.144 Att erfa-
renheterna oftast bekräftar habitus beror på att chansen statistiskt sett är 
störst att man fortsätter att uppleva och vara med om sådant som ursprungli-
gen utformade ens habitus. Ett sätt att läsa den grekiska Oidipusmyten är, att 
det finns en djup erfarenhet och kunskap om att vår repertoar och handlings-
frihet är begränsad, att vi agerar utifrån de dispositioner vi har och ju mer 
omedvetna de är desto mer styr de oss. I myten gick ”ödet” inte att överlista, 
men går det i verkliga livet? Finns det utrymme för den enskilde? Hur för-
klaras de som tar sig upp, ned eller sidledes i det sociala rummet utöver vad 
som kan ”förväntas”? 

Människor har ett handlingsutrymme som inte är förutbestämt. Med sin 
habitus möter individen sociala fält, som med sina möjligheter och begräns-
ningar erbjuder olika erfarenheter. Skolorna finns inom ett fält och utgör en 
aktiv del i det härskande reproduktiva systemet. Skolor kan förmera, förädla 
och förslösa de ingångsvärden och eventuella kapital som eleverna kommer 
med. Somliga skolor har en större förmåga att bli en aktiv del i skapandet av 
möjligheter och kulturellt kapital hos eleverna, visar Rutter med fler.145 Men 
liksom de enskilda sociala agenterna behöver det kollektiv av sociala agen-
ter, som utgör institutionen skolan, också reflektera över sig själv och göra 
sig medveten om sina fördomar och sin roll för att kunna bemästra dem och 
välja väg. Detta visar Grosin också i sin forskning om framgångsrika sko-
lor.146

Människor är olika, vi har olika fysiska och psykiska dispositioner som 
medverkar när vi möter konkreta erfarenheter. Varje ny erfarenhet och hur 
den tacklas och inkorporeras böjer personen åt något håll. Bra lärare, bra 

142 Shusterman, 1999. 
143 Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 133. 
144 Bourdieu, 2000:a, s.55. 
145 Rutter m.fl. 1979. 
146 Berg & Scherp, 2003. 
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skola, en studieintresserad kamrat, ett nyfiket sinnelag, goda skolresultat, 
stolta föräldrar, avklarade skolstadier – en god kombination av sådana kom-
ponenter kan bidra till att ett barn från en miljö fattig på utbildning får lust 
och kan ta sig igenom en lång utbildning. 

Med andra ord finns det även enligt Bourdieu möjligheter för den enskil-
da att till en del styra sitt liv, ta till vara de möjligheter som – mot alla odds – 
erbjuds och undkomma sitt ”öde”. Märkligt vore det annars, eftersom han 
själv brukar framhållas som ett exempel på en ”otippad” social bana. 
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Kapitel 4
Metod och genomförande 

Metod
Objektivering
För att uppnå objektivitet i forskningsarbetet måste den vetenskapliga pro-
cess som Bourdieu kallar objektivering genomföras. Durkheims första regel 
var att behandla sociala fakta som ting och att forskaren därför systematiskt 
måste göra sig av med alla förutfattade föreställningar om dem och deras 
mening.147 Bourdieu, Chamboredon och Passeron återknyter till Saussure148,
som sade att det är utsiktspunkten som skapar objektet och Marx som mena-
de att allt det man uppfattar är en produkt av det tänkande huvudet, vilket 
tillägnar sig världen på det enda sätt det kan. ”Det verkliga föremålet bibe-
håller sin autonoma existens utanför huvudet precis som tidigare …”.149

De spontana och naiva iakttagelser man gör av företeelser till vardags har 
inget gemensamt med den vetenskapliga forskningens konstruerade objekt. 
Den sociologiska forskningen och varje vetenskap måste konstruera sina ob-
jekt – skapa dem på nytt. Objektet är det som ska studeras – föremålet, äm-
net. I och med att forskaren börjar studera föremålet blir det ett objekt som 
konstrueras  som skapas, eller byggs. Det avgörande är hur den konstruk-
tionen går till. Avhandlingens objekt är inte de enskilda individerna utan hur 
elever är spridda/distribuerade på skolor och hur agenternas väljande och val 
av skola, i förhållande till deras omständigheter, har bidragit till det. Jag an-
vänder begreppet väljande när jag vill markera att jag intresserar mig för 
processen och inte resultatet. Objektet spridning på skolor har konstruerats 
med hjälp av statisk över den socioekonomiska situationen och skolvalen i 
Stockholm och en analys av skolvalen i det geografiska område jag valde för 
undersökningen. Valen och väljandet som objekt har konstruerats genom att 
systematisera agenternas, det vill säga varje familjs praktiker och ställnings-
taganden i förhållande till deras dispositioner, positioner i det sociala rum-
met och handlingsutrymme samt genom att sammanställa dispositioner, 
praktiker och ståndpunkter för samtliga familjer.150 Att återge empirin ge-
nom att presentera var familj för sig är mitt sätt att göra forskningsobjektet 
och resultaten konkreta och åskådliga. 

Teorin kommer före fakta, den styr det sätt hypoteser formuleras och frå-
gor ställs. Bourdieu, Chamboredon och Passeron anser att teorin ska ha initi-
ativet och ställa frågorna till verkligheten i dialogen mellan hypotesen och 

147 Durkheim, 1981. 
148 Utan litteraturhänvisning i Bourdieu, Chamboredon, Passeron, 1991. 
149 Marx, 1973 i Bourdieu, Chamboredon, Passeron, 1991. s. 33. 
150 Se vidare under bearbetning av data, s. 58 och bilaga 3. 
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verkligheten.151 Hypotesskapande sker oundvikligen utifrån förutfattade upp-
fattningar. Den uppfattning jag förde med mig i ursprungsläget var att idén 
om valfrihet är en förenkling som gynnar en eller flera resursstarka sam-
hällsgrupper, därför att valfriheten är villkorad i flera bemärkelser – vare sig 
valen eller möjligheten att välja är desamma för alla, somliga ”hamnar” i en 
skola andra väljer. Mitt antagande var att familjernas val av skola var beting-
at av deras habitus. 

Förutfattade uppfattningar kan hanteras genom att göras medvetna och 
genom att konstruera hypoteserna metodiskt. Detsamma gäller för hela 
forskningsprocessen, som valet av undersökningsmetoder och analysmeto-
der, vilka alltid innehåller teoretiska antaganden. Inga tekniker är neutrala. 
Bourdieu, Chamboredon och Passeron säger till exempel att den ickestyran-
de intervjun är överskattad, särskilt i jämförelse men den etnografiska obser-
vationen. Forskaren gör sällan metodiska överväganden om ”vilka specifika 
förvanskningar som en sådan djupt konstlad social relation medför”.152 In-
tervjusituationen kan uppmuntra den intervjuade att producera verbala arte-
fakter, som har att göra med hur de tror att de måste uttrycka sig i intervjusi-
tuationen. Den möjlighet forskaren har är att vara medveten om det och ha 
kontroll över sina egna förutfattade uppfattningar. De har annars en tendens 
fortplanta sig i samtalet genom det sätt som han eller hon ställer sina frågor, 
säger Bourdieu och hans medförfattare: ”Så fort sociologen är omedveten 
om vilken problematik han lägger in i sina frågor har han inte en chans att 
förstå den problematik som subjektet lägger i sina svar.”153 I det avseendet 
anser jag att jag har någorlunda kontroll över mitt material. När jag genom-
förde samtalen var jag medveten om riskerna med att mina förutfattade upp-
fattningar och hela min attityd skulle kunna prägla mitt frågande och att det 
kunde få effekter för de svar jag fick. Jag insåg också att de jag samtalade 
med skulle kunna anpassa sig till mig, situationen och de svar de kanske 
trodde att jag ville ha eller som de borde ge för att vara goda föräldrar. Där-
för vinnlade jag mig om att föra samtalet på ett sätt så att sådana effekter 
skulle bli så små som möjligt. Det är omöjligt att undvika oönskade för-
vanskningar. Det har jag försökt att kompensera det när jag genomfört ana-
lysen av samtalen. I de analyserande delarna av empiriavsnitten resonerar jag 
om hur jag och mitt frågande kan ha påverkat den jag samtalar med och hur 
jag tror att personen har anpassat sig till mig och till situationen.154

Forskaren behöver objektivera sig själv genom att utsätta sig själv för re-
flexion och: Vem är jag? Vad har jag för föreställningar som styr mig? Inget 
steg i forskningsprocessen tas utan att det givna ifrågasätts och granskas. Det 
har jag haft som riktmärke och mål, men alla sådana situationer redovisas 
inte.

151 Bourdieu, Chamboredon och Passeron, 1991. 
152 Bourdieu, Chamboredon och Passeron, 1991, s. 41, min översättning. 
153 Bourdieu, Chamboredon och Passeron, 1991. min översättning. 
154 Se också kommande avsnitt Sätt att samtala, s. 47. 
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Samtal med tjugoen familjer och möjlighet till generalise-
ring
För uppnå syftet med avhandlingen har jag samtalat med tjugoen familjer 
med olika socioekonomisk och etnisk bakgrund. Alla bor inom ett avgränsat 
geografiskt område med olika bebyggelse och befolkning. Jag ville förstå 
hur de hade resonerat och agerat i förhållande till val av grundskola. Samta-
len skulle också belysa familjernas möjlighet och förmåga att orientera sig 
om utbildningar och krav på utbildning samt vilken betydelse och funktion 
systemet med valfrihet har mot bakgrund av deras tillgång på kulturellt och 
materiellt kapital.  

Jag ville ge röst åt dem jag samtalat med. Ambitionen var att få en så au-
tentisk bild som möjligt av hur de jag har samtalat med ser på sin situation, 
sina möjligheter och begränsningar.

Jag menar att det är möjligt att generalisera – inte i strikt statistisk bemär-
kelse – utifrån ett sådant urval, därför att de jag har samtalat med i många 
avseenden befinner sig i samma situation som andra föräldrar i en storstads-
region där det finns ett relativt varierat utbud av skolor. Utgångspunkten är 
att den unika berättelsen också berättar något om möjligheter och begräns-
ningar i resonemang och praktiker hos andra aktörer och grupper som befin-
ner sig i samma eller liknande position. Var och en är unik men deras situa-
tion och sammanhang är bara delvis unika. Ett sådant metodologiskt synsätt 
redovisas av Sjoberg och Nett som gör en distinktion mellan ”the special, or 
working universe and the general one”. ”The special universe” är det speci-
fika system eller subsystem/population ur vilken forskaren väljer de respon-
denter hon vill studera.155 Forskaren antar att fynden, åtminstone delvis ska 
gälla för andra grupper eller system, målet är att etablera generaliseringar 
som i bästa fall gäller utöver ett tidsbundet socialt sammanhang. ”Därför de-
finierar vi the general universe som det abstrakta universum på vilket fors-
karen antar, om än på försök, att hans fynd ska gå att applicera.” säger Sjo-
berg och Nett 156

Sätt att samtala 
I La misère du monde ägnas ett särskilt kapitel, Comprendre, åt den samtals- 
och undersökningsmetod Bourdieu kallar ”det vetenskapliga samtalet”. Den-
na utgör också den metodiska grunden för min undersökning och jag har äg-
nat särskild uppmärksamhet åt samtals – och observationsmetodernas validi-
tet.

Bourdieu menar att alla intervju- och samtalssituationer i forskningssam-
manhang präglas av brist på symmetri. Intervjuaren har ofta en högre status 
genom sin tillhörighet inom universitetet. Det gör att samtalssituationen 
präglas av ett större eller mindre mått av det Bourdieu kallar symboliskt 
våld.157 Det betyder inte att den jag samtalar med är maktlös, hon eller han 

155 Sjoberg & Nett, 1968. 
156 Sjoberg & Nett, 1968, s.130, min översättning. 
157 Bourdieu 1993. 
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kan låta bli att svara, ge sig in i samtalet eller ge svar som inte ger mycket in-
formation. Men den sociala strukturen i samtalssituationen präglar intervjua-
rens och den intervjuades beteende. Bourdieu menar att det vetenskapliga
samtalet förutsätter att det symboliska och språkliga våldet minimeras, efter-
som det annars påverkar de svar som ges och riskerar att störa eller för-
vränga dem.  

Jag valde öppna intervjuer, inspirerad av Bourdieu, för att de jag samtala-
de med skulle berätta om sina skolval på ett sätt som gjorde det möjligt att se 
vad de såg och förstå hur de resonerade och agerade. Men eftersom jag hade 
några frågor jag ville ha svar på var jag till en del ändå styrande.158 Ett sätt 
att minska det symboliska och språkliga våldet var att skapa en relation präg-
lad av aktivt och metodiskt lyssnande. Det kräver hänsynsfullhet mot inter-
vjupersonen och att som Bourdieu säger ”… underkasta sig det unika i hen-
nes speciella historia och att genom en sorts mer eller mindre kontrollerad 
efterhärmning tillägna sig hennes språk och gå in i hennes sätt att se på 
tingen, i hennes känslor, i hennes tankar, med den metodiska konstruktion, 
som förstärks av kunskapen om de objektiva förhållandena som är gemen-
samma för en hel kategori.”159 Det handlar om att på ett medvetet sätt att få 
veta något och ha kontroll på mitt agerande och de effekter det kunde få. Det 
ställer anspråk på ett förhållningssätt präglat av en reflekterande reflexivitet.
Vilket innebär att intervjuaren använder sitt ”professionella sociologiska 
öga” och sina vetenskapliga kunskaper och erfarenheter för att reflekterar 
över sin egen roll och situation lika väl som den intervjuades och dessutom 
vad intervjusituationen innebär för relationen mellan dem. 

Relationen i samtalet skulle tyngas av så få störande moment som möj-
ligt. Min strävan var att göra strukturen i samtalsrelationen så jämlik som 
möjligt. Det var den i större eller mindre utsträckning och i olika avseenden. 
Jag har förstås varit mycket medveten om mina begränsningar i dessa avse-
enden, vi är de vi är. Jag anpassade mig till dem jag samtalade med och sök-
te finna gemensamma referenspunkter så långt det var möjligt – som att vara 
förälder till skolbarn, kvinna, stockholmare. Min ambition var att minimera 
det symboliska våldet, men vissa av mina grundförhållanden gick inte att 
komma undan, som ålder och kön eller att jag bor i innerstan och att jag i det 
här sammanhanget främst var akademiker, eftersom jag var tydlig med att ett 
av mina mål var en doktorsavhandling.  

Det var inte alltid enkelt att presentera mitt ärende utan att säga för 
mycket, som skulle kunna bli styrande. Jag var till exempel orolig för att de 
jag träffade skulle anta att jag hade en uppfattning om att skolval var bra el-
ler att man borde välja skola – snarare än tvärtom. Jag tror också att den upp-
fattningen på ett omedvetet sätt ibland fanns hos dem jag samtalade med, så 
att de, oavsett vad jag sa, gjorde sig föreställningar om vad man ”bör tycka” 
om skolval. I och med att möjligheten att välja skola finns, är den något för-

158 Bilaga 3. 
159 Bourdieu 1993, s. 906. 
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äldrar kan anse eller känna att de behöver ta ställning till och det kan framstå 
som än mer angeläget när diskussionen om skolor och skolval är livlig. 

Mellan intervjuare och intervjuad behöver ett visst mått av tillit och för-
troende finnas och det är naturligtvis intervjuarens ansvar att skapa det. Jag 
strävade efter att hålla mig nära det familjerna berättade och inte göra ideo-
logiska eller värderande tolkningar under samtalet. Jag ville uppnå förståelse 
medan samtalet pågick och inte bara i samband med analysen. Samtalet skul-
le genomföras medvetet och metodiskt, vilket innebar att jag inte var passiv. 
Ibland gav jag mig in i samtalet med kommentarer för att skapa balans och 
minska det symboliska våldet och ibland för att föra samtalet vidare.  

För att föra samtalet vidare mot en sådan förståelse att jag bedömde att 
jag förmådde se detsamma som den intervjuade såg, var jag uppmärksam på 
språk, känslor, tankar och personliga säregenheter. Det var avgörande att 
förstå, att ta människor som de är och kunna sätta sig in i deras situation i en 
sådan utsträckning att jag skulle kunna ha tänkt som de, om jag befann mig i 
samma situation och omständigheter. Det är den sorts förståelse som Tran-
kell förordar och beskriver i Kvarteret Flisan: ”Förståelsen är sålunda av-
hängig av att jag på något sätt kan ‘försätta mig i den andres situation’ så 
att det blir möjligt för mig att se hennes livsvillkor och fatta hennes existens 
som om den vore min egen.” 160

För mig var syftet med ett sådant förhållningssätt att uppnå förståelse och 
därmed kunna förklara. Samtidigt var det nödvändigt att hålla distans på ett 
ideologiskt och värderingsmässigt plan. Den distanseringen har framför allt 
verkat efter samtalen, för att kunna göra en självständig analys av dem. Det 
har handlat om att förstå hur den intervjuade ser på saken – att se det den in-
tervjuade ser – utan att behöva tycka eller anse detsamma, men också om att 
analysera samtalen. Det är det jag menar med att förstå. 

Tolkning och analys 
Naturligtvis finns det flera sätt att analysera och tolka vad personer säger. 
Analysen av samtalen är en del av och resultatet av en tolkningsprocess som 
har skett inom avhandlingens teoretiska ram, vilken framför allt är sociolo-
gisk.

Jag har utgått ifrån att personerna valt att prata om sådant som är angelä-
get för dem och att det speglade deras tankar och agerande. Vad de sade till 
mig var vad de i någon bemärkelse menade. Samtidigt förstår och analyserar 
jag vad personerna säger utifrån kunskap om deras omständigheter och de 
förhållanden som råder, det vill säga som effekter av deras position, möjlig-
heter och habitus. En uppfattning om familjernas habitus var möjlig att få i 
mötet med dem, utifrån vad de berättade om sin bakgrund och sitt agerande 
och hur de framträdde och pratade. 

160 Trankell, 1973, s.375 och 376: ”Att förstå fru Asp innebär alltså inte att ”uppleva 
världen som hon gör” utan att upptäcka de villkor under vilka hon måste handla, så att 
en egen upplevelse av dessa villkor blir möjlig. Att förstå fru Asp betyder således inte 
att se världen med fru Asps ögon (det kan bara hon gör) utan att se detsamma som fru 
Asps ögon ser.” 
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Familjernas uttalanden och praktiker är tolkade utifrån den plats eller po-
sition i det sociala rummet de talar. I och med det sker också en objektive-
ring. Det är inte psykologiska tolkningar, men de tar hänsyn till individernas 
speciella situation.

Ett motiv att ibland återge så omfattande delar av samtalen är att göra det 
möjligt för läsaren att se vad de jag samtalade med såg och förstå hur de re-
sonerade och agerade. Ett annat motiv är att ge möjlighet att ta del av under-
laget för de tolkningar jag gör och kritiskt granska dem. Allt för att uppnå 
validitet in mina tolkningar. 

Genomförande
Val av område för undersökningen 
Inför undersökningen var jag intresserad av hur skolvalet hanteras i ett om-
råde med en i flera avseenden blandad befolkning. Det borde ge underlag för 
jämförelser som kunde tydliggöra skillnader beroende på familjers olika po-
sitioner i det sociala rummet och fysiska rummet. Jag ville hitta ett geogra-
fiskt område där det finns: 

socioekonomiskt blandad befolkning 
friskolor
aktivitet kring skolvalet 
både ny och äldre bebyggelse 
segregerat boende med avseende på språk, etnicitet, kulturbakgrund och 
socioekonomiska förhållanden 

Valet föll på en stadsdelförvaltning i Stockholm som uppfyllde dessa kri-
terier. Indelningen av staden i stadsdelsförvaltningar är till stor del administ-
rativa konstruktioner. I stadsdelsförvaltningarna fattas beslut om ekonomiska 
och andra prioriteringar. Reglerna för fördelningen av den kommunala servi-
cen ska vara de samma inom en stadsdelsförvaltning. Mitt syfte var att finna 
familjer med skilda socioekonomiska villkor inom ett geografiskt avgränsat 
område med tillgång, åtminstone i teorin, till liknande samhällelig service, 
för att underlätta jämförelser mellan dem. 

Inom stadsdelsområdet161 finns en skarp gräns mellan Gamleby, villaom-
rådet med en majoritet av svenskar sedan flera generationer och Nystad, fler-
familjshusområdet med en majoritet av familjer som tillhör skilda språkliga, 
etniska och kulturella grupper. Mönstret i staden som helhet är att antalet 
medborgare med låg inkomst och låg utbildning sammanfaller med antalet 
utländska medborgare samt medborgare födda utomlands. Två familjer i un-
dersökningen bor i den närbelägna stadsdelsförvaltningen Nyby med liknan-
de social struktur som Nystad.  

161 Stadsdelsförvaltningens geografiska område. 
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Några data om Nystad och Gamleby 
De år undersökningen genomfördes bodde omkring 17 500 invånare i Nys-
tad och 16 500 i Gamleby. Andelen invandrade i Nystad var cirka 65 procent 
och i Gamleby cirka 15, 5 procent. Medelinkomsten per år bland 20 till 64 
åringar var i Nystad 125 065 kronor och i Gamleby 216 781 kronor. I åldrar-
na 18-64 år var 8,7 procent arbetslösa i Nystad och i Gamleby 2,4 procent, 
förvärvsintensiteten var 43,9 procent i Nystad och 82,2 procent i Gamleby. 
Förgymnasial utbildning hade 31 procent i Nystad och 14 procent i Gamle-
by, gymnasieutbildning hade 40 procent i Nystad och 43 procent i Gamleby, 
eftergymnasial utbildning hade 19 procent i Nystad och 41 procent i Gamle-
by och forskarutbildning hade 0,5 procent Nystad och 1,4 i Gamleby. Elever 
som saknade behörighetsgivande betyg i grundskolans sista klass och alltså 
inte var behöriga att söka till gymnasiets nationella program var i hela staden 
tolv procent och i Nystad och Gamleby stadsdelsförvaltning tjugofyra pro-
cent. Nystad och Gamleby finns inte särredovisade vilket innebär att Gamle-
by så att säga drar upp Nystads siffror. I angränsande Nyby med liknande 
socioekonomiska förhållanden som Nystad var trettien procent av eleverna 
inte behöriga.162

Skolval i Stockholm 
Profilskolor och friskolor 
Förordningen om profilskolor upphörde 1997. Varje skola har numera möj-
lighet att ge en profil åt sin verksamhet genom att använda de timmar som 
enligt timplanen finns för skolans val. Det finns både fristående och kom-
munala skolor med en speciell profil, de kan ha en specialinriktning på mu-
sik, dans, färg och form, idrott eller något annat. Till alla skolor i staden, 
oavsett huvudman och inriktning, kan elever söka och komma in oavsett var 
de bor. Samtidigt råder närhetsprincipen för de kommunala skolorna, som 
innebär att barn som bor i upptagningsområdet har företräde. En del profil-
skolor har en tydligare ämnesinriktning och intagningsprov, såsom balettsko-
lan, Adolf Fredriks musikklasser, Hässelbygårdsskolans musikalklasser och 
fotbollsklasser i andra skolor. Förutom kommunala skolor som var och en 
präglas av sitt geografiska och socioekonomiska sammanhang och som kan 
välja att profilera brukar man urskilja i huvudsak sex olika typer av friskolor.  

1. Allmänna, ”vanliga” fristående skolor som ofta har en speciell peda-
gogisk inriktning. De kan var påverkade av flera olika inriktningar 
och idéer, utan att vara hårt ideologiskt bundna. De kan också vara 
profilerade med inriktning på till exempel musik. 

2. Skolor med uttalad speciell pedagogisk inriktning, som Waldorfsko-
lor och Montessoriskolor. 

3. Skolor med speciell ämnesinriktning 

162 USK 2002-2005. 
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4. Skolor med språklig/etnisk inriktning, de största är Engelska, Frans-
ka, Svenskfinska och Estniska skolorna. Dessa skolor rekryterar ele-
ver från hela staden. 

5. Konfessionella skolor, till exempel islamska, kristna och judiska 
skolor.

6. Internationella skolor, avsedda för elever som vistas i landet en kor-
tare tid. De kan också ta emot elever som bor stadigvarande i Sveri-
ge. Lycée Francais och Tyska skolan är sådana. De får statsbidrag, 
har inte rätt till kommunala bidrag, men tillåts att ta ut en avgift. 

Vad som inte framgår av indelningen är att det särskilt bland friskolorna 
finns en skiktning. Bland kategorin allmänna friskolor finns i Stockholm så-
dana skolor som Carlssons skola, Enskilda gymnasiet/grundskolan och Fred-
rikshovs slottsskola, alla tre ligger på Östermalm och tillgodoser behovet av 
ett alternativ till den kommunala skolan hos de högre klasserna.163 I de sko-
lorna kom den stora majoriteten av eleverna från närområdena och några en-
staka elever från andra privilegierade områden.  

Olika grader av aktivitet vid val av skola 
Tidigare refererad forskning visar att föräldrarnas utbildningsbakgrund är 
den mest avgörande faktorn vid skolval.164  Det är vanligare att familjer med 
utländskt ursprung väljer skola, vilket troligen har olika förklaringar beroen-
de på var de bor och deras egen bakgrund. Majoriteten av dem är nordiska 
medborgare, särskilt finländare. Bland föräldrar med utländsk bakgrund och 
eftergymnasial utbildning finns ofta en tradition att välja skola – även frisko-
la. En tolkning är att många som emigrerat också har en drivkraft och ambi-
tion att skapa goda förutsättningar för sina barn i det nya landet. I områden 
med en stor andel invånare med utländskt ursprung kan det, särskilt om för-
äldrarna har en relativt hög utbildning, anses viktigt att hitta en skola som 
man tror har en hög kvalitet på sin undervisning och med många svenska 
elever. I dessa områden görs även en stor andel val till skolor med konfes-
sionell inriktning. I mer privilegierade områden, där de flesta friskolorna 
finns, görs överhuvudtaget en större andel skolval bland alla grupper oavsett 
bakgrund.

Utifrån data om vilka skolor i Stockholm eleverna går i, skulle man kun-
na urskilja olika mönster för agerande i relation till skolvalet. Men det är inte 
bara familjerna som väljer, skolorna å sin sida rekryterar, det handlar om ett 
samspel. 

Det finns familjer som är mycket aktiva, de låter barnen resa långt eller 
de flyttar för att komma nära den skola de önskar. Särskilt skolor med språk-
inriktning rekryterar elever från hela staden, även konfessionella skolor och 
profilskolor gör det.

163 I enlighet med Broadys klassindelning i SOU 2000:39. 
164 Se under rubriken svensk forskning, s. 17. 
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I slutet av 1990-talet, när det fria skolvalet började etableras i Stockholm 
var det vanligare att eleverna bodde ganska nära skolan. Höstterminen 1999 
gick åtta procent av grundskolans elever i friskolor, för att 2005 ha fördubb-
lats till sexton och en halv procent.165 En del familjer väljer skolan därför att 
den ligger där de bor. Vissa skolor drar till sig elever som bor nära skolan, 
skolan tycks utgöra ett alternativ bland andra lokala skolor. De ligger i om-
råden där deras målgrupper bor och där de kan förväntas ha lätt att rekrytera 
elever som de vill nå. Adolf Fredrik rekryterade särskilt från områdena runt 
om skolan samt västerut. Eriksdalsskolan som har bild- och formklasser re-
kryterade från Södermalm och söderut, särskilt sydöst. Största utbudet av 
friskolor finns i privilegierade områden. Kristofferskolan ligger till exempel 
i Bromma och Carlssons skola på Östermalm. Familjer väljer också att bo-
sätta sig nära en sådan skola.

De familjer som inte tycks göra ett val, är den svåraste gruppen att bedö-
ma. Det kan vara familjer som har valt att bo i ett område där skolan är bra 
och det inte finns anledning att göra något speciellt – familjen har kanske re-
dan gjort ett mycket aktivt bostadsval. Det kan också vara familjer, som inte 
uppfattar valmöjligheten eller som inte är intresserade av att göra ett val. 

Skolsituationen i Stockholm  
Jag har haft tillgång till data från Stockholms stad som visar var elever i låg- 
mellan- och högstadierna går i skola i förhållande till det upptagningsområde 
de bor och omvänt – var elever, som går i en viss skola, bor. Ur dessa har jag 
kunnat utläsa hur ”elevströmmarna” går. Dessutom har jag haft tillgång till 
statistik från 1996 som visar vilka skolor elever hade önskat komma till och i 
vilken utsträckning de har tagits emot där.166  Denna statistik bekräftar det 
som kunnat utläsas av statistiken från 1998 över var elever faktiskt går. Men 
den var också intressant eftersom den visade elevernas önskemål, vilka kun-
de vara långt fler än de som fick sina val tillgodosedda, särskilt till andra 
upptagningsområden än det egna. Bland kommunala skolor som var speciellt 
önskade utmärkte sig profilskolorna, Adolf Fredrik, Eriksdalsskolan, Höga-
lidsskolan med flera. Två kommunala skolor var absolut mest önskade, 
Gamleby högstadium var en av dem. Men endast hälften hade tagits emot i 
den ena skolan och i Gamleby högstadium bara en tredjedel. 

De flesta valen i Stockholms stad görs i innerstan, i de västra förorterna 
men också i områden där många invånare med utländskt ursprung bor.  

Något om de aktuella skolorna och valen i Nystad och Gam-
leby
Statisk från hösten 1998 visar att vissa skolor i Nystad och Gamleby är mer 
valda och andra bortvalda.167 När jag i fortsättningen skriver om bortvalda 
skolor, innebär det alltså att skolorna har ett större utflöde än inflöde av ele-

165 SLK 2005. 
166 SLK 2005-2005. 
167 SLK 2005. 
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ver. Det hade delvis ”naturliga” förklaringar, skolan som var vald var den 
som låg närmast hemmet, utan att för den skull vara ”anvisningsskola”. 
Gränserna för upptagningsområdena hade ganska nyligen ändrats och elever 
som tidigare hörde till en skola, som de hade börjat i, kunde därmed komma 
att höra till en annan. Skolor i Nystad och Nyby hade, särskilt tidigare speci-
aliserat sig på undervisning på något främmande språk, som grekiska, turkis-
ka, spanska eller finska och dragit till sig elever med ursprung i respektive 
land, oavsett var i området de bott.  

På grundval av data som utgör underlag för nedanstående figur kunde jag 
se hur elevströmmarna gick mellan skolor i stadsdelsförvaltningen, vilka 
skolor som var mest valda, respektive bortvalda och vilken position skolorna 
hade i relation till varandra. Jag var intresserad av vilka som väljer en popu-
lär skola, vilka ansträngningar de gör för att komma dit, vad som gör en sko-
la populär och varför andra hamnar i en mindre populär skola. Därför ville 
jag träffa och samtala med familjer som hade valt någon skola som var 
mycket vald och med familjer som hade stannat i en skola som var bortvald. 
Jag ville också träffa några familjer som hade valt en friskola och minst en 
familj som hade valt en skola med konfessionell inriktning, eftersom många i 
Nystad hade gjort sådana val.  

Elevströmmarna i Nystad går från några skolor till andra, enligt figuren 
nedan, där pilarna markerar i vilken riktning strömmarna går. Som framgår 
av den mer detaljerade uppställningen i bilaga 1 pågår rörelser till och från 
alla skolor, vissa hade ett större inflöde av elever medan andra hade ett större 
utflöde. I Nystad har Sydöstskolan ett stort tillflöde och Norrskolan ett litet 
tillflöde. Söderskolan som är ett högstadium, Västerskolan, Sydvästskolan 
och Österskolan har störst utflöde relaterat till totalt antal elever i skolan. 
Skolorna i Nystad ligger nära varandra, det är inte mer än cirka femton mi-
nuters gångväg mellan dem. Norrskolan ligger litet längre bort. 

I Gamleby, inte långt ifrån men avskilt från Nystad, ligger Gamlebysko-
lan och Gamleby högstadium, båda kommunala. Dit önskade sig 1996 
många till förskoleklass och högstadiet men få av dem kom in. Hösten 1998 
kom ett femtiotal elever in i högstadiet från vardera Åbyskolan som ligger i 
södra delen av villaområdet, Söderskolan som ligger i Nystad och två skolor 
i grannförorten. 

De båda friskolorna i området ligger i villaområdena, det är Waldorfsko-
lan och en islamsk skola, dock inte den som har valts av en familj i under-
sökningen. Friskolor väljs oavsett elevernas ålder, vilket kan innebära att de 
reser från Nystad till motsatta sidan av staden, där det till exempel finns en 
islamsk skola som hämtar barnen i buss.  

Från varje upptagningsområde inom stadsdelsförvaltningen var det 1998 
åtta till trettioåtta elever som gick i friskolor, det var ofta islamska skolor, 
men även en kristen skola – och en språkskola. Waldorfskolan valdes av fa-
miljer i närområdet.  

Bland de kommunala skolorna var Sydöstskolan den mest valda skolan 
på låg- och mellanstadiet. Norrskolan och Gamleby högstadium var mest 
valda på högstadiet. Västerskolan, Nordost- och Söderskolorna var mest 
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bortvalda på låg- och mellanstadiet och Söderskolan på högstadiet. På hög-
stadiet valde ganska många, tio till tjugosex elever, två innerstadsskolor. En 
del av dessa preferenser har förändrats sedan dess. Söderskolan finns inte 
kvar på grund av svikande elevunderlag.

Figur 1. Skolor i Gamleby och Nystad geografiskt utplacerade och i relation 
till varandra samt med markering av elevströmmarna. Tjock pil markerar 
särskilt stor ström. Figuren  finns också på insidan av  bokomslagets bakre 
flik. Vid läsning av empirikapitlen kan bilden vara till hjälp för att förstå 
skolorna placering i relation till varandra. 
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Kontakt med skolorna 
Jag tog kontakt med rektorerna i de låg-, mellan- och högstadieskolor, som
var mest valda och bortvalda för att få namn på föräldrar till barn i skolan. 
Bland de skolor som var valda på högstadiet fanns en kommunal skola i in-
nerstan. Jag berättade om undersökningen och att det var familjernas val och 
inte skolorna som var i fokus. På de flesta skolorna hänvisade rektorn mig
till någon annan på skolan som hade bra grepp om eleverna och var de kom
från, det kunde vara en lärare, en biträdande rektor och i ett fall en förälder 
som var ordförande i Hem och Skola. I de bortvalda skolorna bad jag att få 
namn på föräldrar till elever som tillhörde skolans upptagningsområde och i 
de valda skolorna ville jag ha kontakt med familjer vars barn inte hörde till 
skolans upptagningsområde och alltså hade valt skolan. Jag sade också att 
jag ville ha kontakt med familjer med ursprung i Sverige och andra länder 
och som kunde göra sig förstådda på svenska. Nästan alla skolor var tillmö-
tesgående, i två friskolor var det mer komplicerat och där fick jag söka mig
fram på mer informella vägar.
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I undersökningen finns möjligen en överrepresentation av barn med sär-
skilda behov, särskilt från Nystad. Min tolkning är att det delvis speglar 
verkliga förhållanden i stadsdelen, men jag tror framför allt att när skolan fö-
reslog familjer att ta kontakt med valde de mer eller mindre omedvetet dem 
som de har mycket kontakt med. När en elev har särskilda behov utvecklas 
med nödvändighet kontakten mellan skolan och hemmet för att skolan ska 
kunna möta behoven och arrangera en så bra skolgång som möjligt.  

Jag träffade rektorerna i Sydöstskolan, Östskolan och Sydvästskolan för 
att höra vad de hade för uppfattning om skolval, vilka som väljer, hur de tror 
att valen görs och hur de förhåller sig till allt detta.
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Kontakt med familjer  
Kontakten med majoriteten av familjerna förmedlades via skolorna och 
skedde alltså utifrån ett av familjens barn i den skolan. Några familjer fick 
jag kontakt med genom informella kanaler och genom andra familjer i un-
dersökningen. Familjerna hade valts ut på det ovan beskrivna sättet därför att 
de troligen skulle ha något att berätta om hur de hade förhållit sig till val av 
skola och på grundval av att de hade olika karaktär, levde under olika livsbe-
tingelser, hade olika kulturellt och ekonomiskt kapital och skilde sig åt be-
träffande etnicitet, ideologiska och religiösa ståndpunkter. 

Jag tog kontakt med familjerna per telefon, informerade om undersök-
ningen och bad att få träffa dem, helst båda makarna om de var gifta eller 
sammanboende och om det var möjligt ville jag gärna träffa barnet också. De 
fick bestämma tidpunkt och plats, men jag föreslog att vi skulle ses hemma 
hos familjen. Jag informerade också om att jag ville använda mig av en liten 
bandspelare.

Samtalen
De flesta samtalen skedde i familjernas hem, bara två genomfördes på famil-
jens initiativ på en annan plats. Alla samtal utom ett spelades in på band. När 
familjerna har flera barn har vi också pratat om de andra barnens skolgång 
för att jag skulle kunna få en uppfattning om hur familjens ståndpunkter och 
ställningstaganden under den period som de har haft barn i skolan. Ju fler 
barn familjen har desto fler erfarenheter av skolan får de, som påverkar deras 
ståndpunkter och avgör nya ställningstaganden. Jag har inte använt mig av 
ett frågeformulär utan har haft några frågeställningar (bilaga 3) som jag ville 
samtala om, samtidigt försökte jag följa den jag pratade med i samtalets 
vindlingar. Vi har inte enbart samtalat om skolvalen utan också om andra 
förhållanden som personerna ville prata om och som var viktiga för att förstå 
deras historia och därmed deras nuvarande situation och bevekelsegrunder. 

Utskrift
Samtalen skrevs först ut i sin helhet utan avkortningar. Långa pauser angavs, 
sådant som skratt och om något annat hände vid sidan av samtalet. Därefter 
har alla samtal redigerats språkligt så att en del av det som är typiskt för tal-
språket, bland annat utfyllnadsord som alltså, liksom, jag menar, har rensats 
bort. Omvänd ordföljd har oftast ändrats för att skapa ett mer läsvänligt 
språk och för att det ska bli lättare att följa texten utan att haka upp sig allt 
för mycket. Jag har varit angelägen om att ändå behålla så mycket som möj-
ligt av varje persons idiom eftersom det bidrar till att skapa en mer begriplig 
bild – så mycket går ändå förlorat när man inte ser och hör personen.  
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Bearbetning av data och hur de redovisas 
Elevers spridning på skolor 

”En distribution i statistisk men också politisk-ekonomisk bemär-
kelse är balansräkningen, vid en given tidpunkt, över vad som har 
vunnits i tidigare strider och kan investeras i kommande strider, den 
uttrycker ett tillstånd i maktrelationen mellan klasserna eller, mer 
exakt, i kampen om ägande av sällsynta varor och om den specifikt 
politiska makten över fördelningen (distributionen) eller omfördel-
ningen av vinst.”168

Alla elever kan inte gå i samma skola, platser blir fyllda och upptagna, ele-
verna måste spridas eller fördelas över skolfältet. De dras, så att säga, till oli-
ka skolor eller positioner inom fältet, vilket förstärks av att skolorna aktivt 
rekryterar och i viss mån väljer elever. En fråga för avhandlingen är hur 
denna spridning materialiserar sig. 

Spridningen av elever mellan skolor var redan från början intressant och 
grunden för avhandlingen. När jag inledde undersökningen tog jag reda på 
hur elevströmmarna gick mellan skolorna i Stockholm. Inom den valda 
stadsdelsförvaltningen studerade jag elevströmmarna mellan skolorna. Jag 
ville träffa familjer som hade valt/bytt till en mycket vald skola och de som 
hade kvar sina barn i en skola som var bortvald. Elevernas spridning på sko-
lor är utgångspunkten när jag nu återger och analyserar empirin kommer.  

Diskurs, praktik, kapital, möjlighetsutrymme, dispositioner 
och positioner
När jag läste igenom utskriften av samtalen märkte jag bland annat att vissa 
uttalanden eller typer av uttalanden kom igen hos flera familjer. Exempelvis 
var det vanligast att familjerna inte att ansåg att de kunde tvinga sina barn till 
någon speciell skola eller utbildning. I utskriften av samtalen tittade jag i hu-
vudsak efter följande företeelser: Hur familjerna gjorde det vill säga deras 
praktiker och hur de resonerade om sina val och ställningstaganden, man 
skulle kunna kalla det diskurs. Detta relaterade jag dels till deras historia 
och sociala bakgrund det vill säga deras dispositioner och kapital i ur-

168 Bourdieu, 2000, s. 245. 

sprungsmiljön och dels till deras nuvarande ställning det vill säga position
och kapital, samt deras möjlighet att agera det vill säga möjlighetsutrymme.

Utifrån detta sorterade jag mina data för att finna likheter och skillnader 
och underlag för jämförelser som kunde bidra till en analys. För att få över-
blick gick jag igenom varje samtal och gjorde en tablå för varje familj, enligt 
nedanstående.



59
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mang 

Agerande/
praktik 

Position 

Barnet/
barnen

Ekonomiskt 
Kultu-
rellt/utbildning
Socialt
Symboliskt 

Mamma Ekon. 
Kult/utbildning
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Figur 2 

Nu var det möjligt att tydligare urskilja uttalanden och praktiker samt fa-
miljernas olika förutsättningar. 

Nästa steg var att göra en sammanställning av samtliga familjer över 
praktiker, resonemang eller uttalanden och dispositioner (bilaga 3). Den gav 
mig möjlighet att se vilka uttalanden, praktiker och dispositioner som var 
frekventa och i vilken utsträckning och avseenden det fanns överensstäm-
melser mellan familjer. Materiella förhållanden, resonemang och praktiker 
skapade inte tydliga och entydiga homologa kategorier som sammanföll i 
alla tre avseenden. Hade urvalet varit större hade möjligen mönster och klus-
ter trätt fram på ett tydligare sätt. Men mönster kunde skönjas där dispositio-
ner, praktiker och uttalanden sammanföll i något eller flera avseenden.

Det kunde finnas likheter i familjernas agerande men inte i deras resone-
rande eller likheter i resonemang men inte i deras praktik. Det visar på hur 
sammansatta och mångdimensionella människors ageranden och det sociala 
rummet är. Likheter och gemensamma drag har skapat underlag för jämfö-
relser och tydliggöranden. En likhet i något avseende kan till exempel bidra 
till att uppmärksamma skillnader i andra avseenden. Jämförelserna har i sin 
tur lett vidare till en analys och möjlig förståelse av resonemang och prakti-
ker och de omständigheter som formar dessa.  
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Väljare och ickeväljare 
Samtidigt som avhandlingens grundstruktur bygger på spridning på valda 
och bortvalda skolor förstod jag mycket snart att det inte är så enkelt och en-
tydigt som att föräldrar antingen väljer skola och är aktiva eller så väljer de 
inte och är passiva. Att dela in dem i väljare och ickeväljare är inte okompli-
cerat. Alla familjer i undersökningen utom en, har flera barn. De kan ha barn 
som har gått ut skolan, eller som befinner sig var som helst mellan späd-
barns- och gymnasieålder. Familjerna har ofta agerat på olika sätt med olika 
barn. De som har äldre barn hade inte samma möjlighet att välja skola när 
barnen började skolan, barnen i en syskonskara är olika, familjen kan ha flyt-
tat och skolor förändrats. Det som inte framstår som ett val därför att barnet 
går i den skola de anses ”tillhöra” på grund av geografisk närhet, kan ändå 
vara det, beroende på att de geografiska gränserna mellan upptagningsområ-
dena har ändrats eller att det är ungefär lika långt till två närbelägna skolor. 
Några familjer har också försökt att välja skola, men inte fått igenom sina 
val.

Genom att välja att bo i ett visst område väljer man också social miljö och 
skola till sina barn. Bristande ekonomiska resurser begränsar möjligheten att 
välja bostadsort. Några familjer flyttar medan undersökningen pågår och 
några planerar eller försöker flytta. En anledning är att familjen vill uppnå en 
förbättring och få en annan uppväxtmiljö och skola för sina barn. Statistiskt 
har det bland alla barn i det aktuella området gjorts fler val av grundskola i 
Nystad och färre i Gamleby. Föräldrar i Gamleby skulle därmed vara relativt 
sett mer nöjda med den närliggande skolan, vilket är rimligt att anta eftersom 
skolan ligger i det välbärgade område som de har valt att bo i.  

Jag drar mig för att använda begreppet ”aktivt val”, det är mer förvirrande 
än klargörande, därför använder jag mig ibland av begreppet ”nyval”. Att 
välja den skola som ligger närmast och som barnet hör till kan nämligen visa 
sig vara ett mycket aktivt val. Dessutom framstår aktivt som ett positivt vär-
deladdat ord, särskilt i en marknadsekonomi där aktivitet är en av grundpe-
larna och en omistlig dygd, att inte vara aktiv, det vill säga passiv, är ofta 
förknippat med skam och tolkas som tecken på oförmåga och oduglighet. 

Kapitelindelningen
Kapitelindelningen bygger på den grundläggande skillnaden att elever går i 
skolor som är valda eller bortvalda, beroende på om familjen gjorde ett nyval 
av skola eller inte för det barn som var upphovet till min kontakt med famil-
jen. Det behöver inte betyda att familjen inte har agerat annorlunda för något 
av sina andra barn, eller att barn från olika familjer kan gå i samma skola av 
olika anledningar. Det är en av de faktorer som bidrar till komplexiteten i 
hur barn fördelas över skolor. Frågan är hur spridningen på skolor har upp-
kommit och hur eleverna har hamnat i den skola där de hamnat. 
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I den första tablån visas i vilka skolor familjernas samtliga barn går. Det 
barn som står överst är det som är upphovet till min kontakt med familjen. 
Där framgår också om den skola de går i utgör ett nyval. Ibland har det varit 
svårt att bestämma, eftersom familjen kan ha flyttat till området bland annat 
för att det erbjuder en relativt god skola. Ett exempel på det är Maria, som är 
mycket tydlig med att hon har flyttat till bostadsområdet för att dess sociala 
struktur är av stor betydelse för henne, vilket också innefattar skolorna som 
ligger i området. Men eftersom hennes barn går i den skola de tillhör kom-
mer det inte att betraktas som ett nyval i det här sammanhanget. I den följan-
de figuren visas hur barnen är distribuerade på olika skolor.
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Praktiker
Kontakt med familjen togs via de barn som står överst bland syskonen och som sko-
lan eller annan tipsade mig om, alltså de vars praktik jag i första hand var intresse-
rad av. 
Föräldrar Barn Skola Valt

grsk 
Valt
lågs

Valt
mst  

Valt
h.st    

Valt
gy.    

F S
gr. 

FS
gym  

Ej
valt

Ej
fått
val

särs
beh.

Anna Sandra  
Samanth 
Sam 

Österskolan 
Västerskolan 
Söderskolan 

? x

x       
Laila Thomas  

David
Österskolan x x 

Katarina 
Jan

Micke 
Henrik

Västerskolan 
Norrskolan 

x x x

Karin 
José

Angela
Kristian 
Andy

Västerskolan 
Alskolan  
Östermalmsk. 

x x
x

x
Halima 
Hassan 

Lina
Aisha
Jamila  

Västerskolan  
Norrskolan  
Innerstad gymn x

x
x

HannaAli Josef Sydöstskolan x x
Habiba Karim Sydöstskolan x x
Nina, Bo Kim Sydöstskolan x x
Nuriye
Murat 

Ahmed 
Selma 

Innerstadskolan 
Sydöstskolan 

x
x

x x

Ingela
Elias

Klas 
Linus
Jan

Innerstadssk. 
Sydöstskolan 
AF

x

x x

x

Paulo 
Cecilia

Isabel

Thomas 

Innerstadsskolan 
Datagymn. 
Nybyskola 

x x x x

Alma 
Nihad

Nadja
Mina

Norrskolan 
Sydvästskolan 

x x

Mona
Josef 

Sebast.
Amanda 

Sydvästskolan 
Kristna skolan x x

x x

Idriss
Farida 

Sarah
Fatima 

Muslimska skolan x x

Sunita
Ravinder

Anita
lillebror

Söderskolan 
Sydöstskolan 

x 
x

Ayse
Mustafa 

Nuriye
Sevil
Mert

Bäckskolan  
Bäckskolan 
Åbyskolan 

x 
x

x
Susanne Lars

Gösta 
Åbyskolan 
Datagymnasium x

x

Maria Marika 
Viveka  

Åbyskolan 
Åbyskolan 

Helena 
Bengt

Sara
Jimmy  
Sandra
Susanna

Åbyskolan 
Åbyskolan  
Norra Gymn. 
Lantbruksgymn 

x
x

x
x

Bente
Gösta 

Jens  Waldorfskola x x

Agneta
Sten

3 tidigare 
Karl  

Waldorfskola 
Åbyskolan 

x
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hon valt att flytta.  

                                                     

Tjugoen samtal redovisade i fem kapitel 
Skolorna i Nystad har jag gett nya namn efter deras fingerade läge i väder-
streck, skolorna i Gamleby har fått namn efter det område de ligger i. En 
kommunal grundskola i innerstaden var aktuell för val, den kallar jag Inner-
stadsskolan.

I kapitel fem möter läsaren fem kvinnor vars barn går i den skola i Nystad 
de tillhör. Anna och Lailas barn går i Österskolan. Katarinas, Karins och Ha-
limas barn går i Västerskolan. 

Kapitel sex handlar om tre familjer som valde Sydöstskolan, det är Nina 
och Bo, Hanna som är gift med Ali och Habiba. De flyttar från Nystad, bland 
annat för att skapa ett bättre sammanhang för sina barn. 

Kapitel sju handlar om fyra familjer som bor i Nystad och Nyby och som 
väljer en annan skola på högstadiet än den barnet tillhör. Nuriye och Murat, 
Cecilia och Paulo och Ingela och Elias väljer den kommunala Innerstadssko-
lan. Nadja väljer på högstadiet Norrskolan i Nystad som också är kommunal.  

I kapitel åtta möter vi tre familjer som har gjort försök att välja skola, 
men som inte lyckats genomföra sina önskade val. Det är Anita som ville 
börja i Gamlebys högstadium eller Innerstadsskolan, men som mot sin vilja 
hamnade i Söderskolan, som hon tillhör. Det är Mona och Josef, som valde 
en grundskola i Gamleby åt sin son, som har en dampdiagnos. Skolan flytta-
de honom till Sydvästskolan, som är den skola han tillhör. Mert hör till 
Åbyskolan där han går nu, men skulle ha velat gå högstadiet i Innerstadssko-
lan.

Kapitel nio handlar om Åbyskolan som ligger Gamleby. Den är förhål-
landevis bortvald, de flesta söker sig i stället till Gamlebys högstadium, 
friskolor och Waldorfskolan. Men skolan ligger i ett etablerat villaområde 
med relativt homogen befolkning, så för invånarna erbjuder den ett gott 
alternativ. Tre intervjuade familjer som bor i närområdet har sina barn där. 
Helena och Bengt bor mycket nära skolan. Susanne har haft sina tre söner 
där och den yngsta går där på högstadiet, trots att hon sökte till 
Gamlebyskolan. Marias döttrar går i låg- och mellanstadiet i skolan, som 
ligger i det område dit 

Tre familjer som har valt friskolor för sina barn är samlade i kapitel tio, 
två svenska och en somalisk familj.169 De hör dessutom till de fyra familjer i 
undersökningen som har kvalificerade akademiska utbildningar. Det är Ag-
neta och Sten som valde Waldorfskola för tre av sina fyra barn, men som nu 
har satt sin yngste son i Åbyskolan. Bente och Gösta har valt Waldorfskolan 
för sin son. Idriss som är gift med Farida bor i Nyby och har valt Muslimska 
skolan för sina två döttrar, vilket innebär att de behöver resa med skolbuss 
till skolan.

169 Mona och Josefs äldsta dotter går också i en friskola i innerstaden. 
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Varje empirikapitel inleds med ett avsnitt om skolorna och familjerna och 
i viss mån deras förhållande till varandra. Därefter presenteras ett referat av 
varje samtal för sig, somliga utförliga och andra mer kortfattade. Referaten 
inleds i allmänhet med en beskrivning av föräldrarnas bakgrund och kan ge 
en bild av deras dispositioner, vilka har stort förklaringsvärde för deras aktu-
ella praktiker och ställningstaganden om barnens skolgång. Ett avsnitt om 
barnens skolgång följer och varje samtalsreferat avslutas med en sammanfat-
tande diskussion och analys. I avhandlingens slutkapitel ges en samlad ana-
lys.  
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Kapitel 5 
Göra dygd av nödvändigheten
I det här kapitlet möter vi fem mammor. Anna och Laila har barn i Östersko-
lan och Karin, Katarina och Halima, har barn i Västerskolan, två skolor som 
väljs bort på låg- och mellanstadienivå och som ligger i socioekonomiskt 
likartade områden i Nystad.170 På grundskolenivå har familjerna inte gjort 
något ”nyval” av skola för de barn som är aktuella i undersökningen. Utöver 
denna praktik som har spritt ut de fem familjernas barn på två bortvalda sko-
lor i Nystad finns det, särskilt för några av dem, andra gemensamma drag. 
Var och en kan också ha en del eller mycket gemensamt med någon i ett an-
nat kapitel. Det gäller framförallt för Halima, som till en del förhåller sig på 
ett liknande sätt till sitt invandrarskap som flera andra föräldrar med ut-
ländskt ursprung. Jämförelserna visar på dispositioner som disponerar indi-
vider att befinna sig i en likartad position, i det här fallet på skolkonsum-
tionsfältet. De säger också något om hur en liknande position i det sociala 
och geografiska rummet disponerar individerna. Däremot är det tveksamt om 
de drag som förenar dem överensstämmer i så hög grad att de utgör en ge-
mensam habitus, möjligen är det så. Social klass definieras inte enbart i rela-
tion till produktionen utan också av klassens habitus, vilken i allmänhet 
hänger ihop med klassens position. Habitus skapas av nödvändigheten, allra 
tydligast visar sig det hos arbetarklassen, eftersom de ofta lever med den 
nödvändighet som en ofrånkomlig brist på nödvändiga varor innebär. ”Nö-
den tvingar fram en smak för det nödvändiga, vilket innebär en sorts anpass-
ning till och därmed accepterande av det nödvändiga, en underkastelse inför 
det oundvikliga, en djupt rotad disposition …” säger Bourdieu.171

Skolorna i Nystad har varierande status och rykte, vilket i stor utsträck-
ning beror på var i området de ligger, på elevernas socioekonomiska och et-
niska bakgrund, hur stor andel barn med utländskt ursprung skolorna har, 
hur de lyckas marknadsföra sig och hur de lyckas med sitt skoluppdrag. Väs-
terskolan ligger i ett område med en blandning av bostadsrättshus och hyres-
hus som är relativt stabilt. Från Västerskolan går elevströmmen huvudsakli-
gen till Österskolan och Sydöstskolan. Österskolan ligger i ett låghusområde 
med både hyres- och bostadsrätter, från Österskolan går strömmarna till Syd-
östskolan och Norrskolans låg- och mellanstadier. Sydöstskolan är nybyggd 
och fräsch, den ligger närmast Gamleby och en del av Gamleby tillhör dess 
upptagningsområde.  

170 Redogörelse för skolor i Nystad och Gamleby och vilka som är valda respektive 
bortvalda finns på s. 53. På s.56 och s.62 finns figurer som illustrerar detta. 
171 Bourdieu, 2000, s. 372. 
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Anna och Laila bor i hyresrätt, Karin, Katarina och Halima bor i bostads-
rätt i Nystad. Familjerna har flera barn och några av dem går i andra skolor. 
Anna och Laila är för närvarande ensamstående. Karin, Katarina och Halima 
är gifta, men jag har inte träffat deras män. Eftersom männen inte var intres-
serade av att träffa mig är mitt intryck att kvinnorna i familjen var de som 
var mest engagerade i skolfrågorna och att de tar störst ansvar för barnens 
skolgång. Karin, Katarina och Halima är grannar och känner varandra. De är 
alla aktiva i Västerskolans Hem och Skolaförening och jag har fått kontakt 
med dem via Katarina, som är den person som skolans rektor hänvisat mig 
till.

Anna, Karin och Katarina är uppvuxna i Stockholm med svenska föräld-
rar, så vitt jag förstått. Anna och Karin är uppvuxna i samma stadsdel i 
Stockholms innerstad, men kommer från mycket olika sociala miljöer. Nu 
bor båda i Nystad, båda har eller har haft barn i Västerskolan. Anna bodde 
tidigare på en adress i nordöstra Nystad som Karin beskriver som en annan 
värld, därför att området är mer slitet och större andel nyanlända invandrare 
bor där.

Anna, Karin och Katarina är verbala och formulerar sig gärna om sin till-
varo och skolan. De slits mellan den negativa bild omgivningen ger av Nys-
tad, egna negativa erfarenheter och sin egen upplevelse som i många stycken 
är positiv. De ser fördelar med området och menar att barnen lär sig att han-
tera en tuff miljö. Barnen växer upp i ett mångkulturellt område, de har möj-
lighet att lära sig något om andra kulturer och uppöva sin tolerans för olikhe-
ter. Samtidigt tycker föräldrarna att Nystad är hårt att leva i, särskilt för ung-
domar, och oroar sig för dem.  

Svenska språket 
Familjerna som bor i Nystad, både med svenskt och utländskt ursprung, an-
ser att det är en svårighet för barnen att upprätthålla en bra svenska när majo-
riteten av invånarna har utländsk härkomst. Svenskan blir så att säga undan-
trängd. Familjer med utländskt ursprung kan ofta inte erbjuda sina barn 
svenska hemma, de måste förlita sig på daghem och skolor. Att inte vara sä-
ker på att få en fullvärdig inlärning av det svenska språket skapar stor oro ef-
tersom språket är en social markör och ger tillträde till arbetsmarknaden. Ka-
rin är angelägen om att hennes barn får en god svenska men tycker inte att 
den svenska de pratar hemma är bra. 

Mm, ja men ibland så låter dom som rena rama – jag vet inte vad, 
men som Nystadsvenskar. Men samtidigt tycker jag att det gör ing-
enting, för att jag pratade innerstadsslang när jag var liten och när 
jag åkte till min farmor så talade jag helt hyfsad svenska. Och som 
barn kan man skilja på det, för det är ett gängspråk va, en tillhörig-
het – jag bor i Nystad, jag pratar som dom och det är inget som är 
fel. Men jag vill inte att dom gör det med mig, dom får göra det i te-
lefonen med kompisarna och sinsemellan. Men med vuxna så tycker 
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jag att man pratar svenska, riktig svenska.  
… Det är det jag känner, när man bor i ett område där språknivån 
blir sämre och sämre för varje år. För den har sjunkit väldigt snabbt, 
tyvärr. Sen tycker jag att politikerna måste göra nånting, för att fort-
sätter flykten av svenskar – i och med att barnen försvinner flyttar 
inte några nya in, va – så kommer det att utarmas, för det behövs 
svenska barn i klasserna. Och jag kan ju inte vara den enda som har 
svenska barn i klasserna och jag kan inte ha dom här bara för att 
höja standarden på språket va. I och för sig har jag ingenting emot 
att mina barn höjer språknivån men – det känns fel va och det känns 
fel när jag kommer ner till skolan och jag råkar vara den enda blon-
da föräldern som finns. Och så kom jag in till Ekskolan (på Öster-
malm) och jag höll på att smälla av, jag har aldrig hört så många 
svenska namn i hela mitt liv, inte ens när jag gick i skolan var det så 
mycket svenska namn. … Det var en helt annan värld jag hamnade 
i.
C: Vad tänker du om det då?  
K: Nej jag vart lite rädd faktiskt, det kändes – jag tänkte hur ska 
mina Nystadsungar kunna klara sig i den här miljön? Alskolan är 
lite mera mixat, där var det några stycken som kom från Nystad di-
rekt och några från andra hållet också och det ligger lite närmare 
och allting. Så att man tänker, det är olika uppväxtmiljö att bo på 
Östermalm och att bo i Nystad.  

När Karins familj flyttade till området bodde flera svenskar där. Karin 
tror att det är ungefär trettio procent svenskar nu, men de syns inte så mycket 
för de flesta arbetar och är borta på dagarna. Karins procentangivelse stäm-
mer bra, det året var andelen svenska medborgare födda i Sverige trettiofyra 
procent i Nystad. När Karins äldre barn gick i skolan fanns det alltid ett eller 
några barn som var ”helsvenska” i klassen, men i yngsta dotterns klass finns 
det ingen som är det. Flera barn i klassen pratar mycket bra svenska. Språk-
nivån är inte bara en fråga om nationalitet det är också en klassfråga. Karins 
erfarenhet är att det finns barn med utländska föräldrar vars svenska ligger 
på en bättre språklig nivå än en del svenska barns. 

Just beroende på vilka hem dom kommer ifrån, kanske hemma att 
dom bara läser Kalle Anka och ingenting annat och så vidare och 
kanske inte ens det, väldigt, väldigt enkla, riktiga såna där gamla 
arbetarklasshem, om man säger så. Och då har dom legat på en lägre 
språklig nivå än dom barnen. Så det är ganska fascinerande.  

Karin anser, liksom flera andra i undersökningen, att man inte ska placera 
alla som nyligen har invandrat i samma område. Blir det för stora grupper av 
nya invandrare på samma ställe blir det svårare för dem att integreras. 

C: Finns det någon politik när det gäller det? 
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K: Stoppa in alla på samma ställe verkar det som. Jag tror att det är 
så medvetet det där, det är så fruktansvärt – nej, det finns det abso-
lut inte, nej. Så att det blir ju det, att så småningom blir man ju 
tvungen att, tyvärr – att man får flytta härifrån till slut och det vill 
inte jag, inte på grund av att det inte funkar längre, men fortsätter 
det så här, så blir det ju så. 
C: Du tänker att det blir för hårda motsättningar eller ... ? 
K: Ja det blir för tuff miljö alltså, helt enkelt. Det har ju varit så här 
att jag vill att mina barn ska växa upp i ett mångkulturellt område, 
jag tycker att det är nyttigt. Så jag har ju valt det medvetet (skrattar)
genom att jag själv är uppväxt i så annorlunda miljö då, så tycker 
jag att det är bra att dom växer upp med olika raser och religioner 
och att dom inte ser skillnad på hudfärg och sånt att - jag tycker att 
det är väldigt viktigt. Men motsättningarna har ökat här ute.  

Karin återkommer senare till det, när vi pratar om svenska 
språket.

Nej och jag tror att det är väldigt viktigt att man låter barnen lära sig 
det här från början, att man satsar på det va och det gör man inte 
genom att slussa in liksom alla barn i samma område, då blir det 
aldrig någon bra svenska. Och ska dom ha en chans och inte bli 
andra klassens eller tredje klassens medborgare så måste dom ju få 
språket. Och jag är jätterädd för att det kommer att bli väldiga klas-
skillnader i vårt land om det fortsätter så här, med då – somalierna 
kommer att ligga längst ner i botten, och jag vill inte det, utan dom 
måste ju få komma – ha samma chans som dom andra. Inte bara för 
att dom kom hit till Sverige sist och liksom ska då klassas ut. Och 
det kommer att bli så om det fortsätter på det här sättet. För det 
kommer att bli språket som liksom på en gång och namnet – ja, så 
jag är jätterädd för framtiden när det gäller den biten.  

Karin menar att det är en balansgång hur man pratar om de här frågorna 
och hur man hävdar behovet av att barnen ska lära sig bra svenska utan att 
föräldrar med utländskt ursprung känner att det är deras barn som drar ner 
nivån.

Anna anser att hennes barns svenska har blivit sämre sedan de slutade på 
dagis. De lärde sig bra svenska där men skolan har haft svårt att upprätthålla 
den standarden. Det skulle inte behöva vara så, det finns skolor i området 
och angränsande områden med en majoritet av invandrad befolkning, som 
har lyckats bra med att lära ut det svenska språket. Kvaliteten på barnens 
kunskaper i svenska och deras möjlighet att behärska språket är lika mycket 
– eller mer – än en fråga om hur stor andel invandrade det finns i området, 
en fråga om pedagogik och skolans förmåga att lära ut språket. Men det 
krävs medvetna pedagogiska satsningar i skolorna. Alla skolor i området gör 
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sådana ansträngningar, men med varierande framgång. Flera skolor arbetar 
under svåra omständigheter. Barn som just har kommit till Sverige börjar 
kontinuerligt i skolorna och ju äldre barnen är desto mer behöver de i all-
mänhet ta igen.  

Finna sig till rätta 
Familjer i Nystad bor i ett område som i andras ögon har låg status, många 
svenskar som ursprungligen bodde i området har flyttat. Den gängse uppfatt-
ningen har blivit att det är ett område som man ska ta sig ifrån. De flesta av 
dem jag har träffat tycker att området har förfallit och dessa omständigheter 
är något de behöver förhålla sig till. Anna menar att om familjen flyttade 
skulle de hamna i ett liknande område. Karin är sårbar efter flera hjärninfark-
ter och beroende av att bo i ett område där hon känner igen sig. Katarina kan 
inte få ut en bråkdel av det hon har betalat för sin lägenhet om hon skulle 
sälja den. Möjligheten att bo någon annanstans är begränsad och uppfattas 
inte som ett bättre alternativ. Laila är den som säger att hon inte trivs i Nys-
tad och vill flytta därifrån. Hon väntar bara på att hennes lägenhet ska få sin 
utlovade upprustning och sedan ska hon flytta.  

Solidaritet och gemenskap är betydelsefulla värden för Anna, Katarina 
och Halima och i viss utsträckning för Karin. De har skapat sig starka sociala 
positioner genom att ge sig in i föreningsliv och den lokala gemenskapen. 
Jag tolkar det som att det gör det relativt attraktivt för dem att bo i området. 
De arbetar för att påverka sina barns skola eller narkotikasituationen i områ-
det och samtidigt vinner de andras erkännande och respekt. Som jag ser det 
har de gjort en dygd av nödvändigheten: Om det av olika skäl är svårt att 
flytta är det bättre för sinnesfriden att inrätta sig, uppskatta de fördelar som 
finns eller att påverka området. Även om omständigheterna begränsar hand-
lingsutrymmet har dessa kvinnor egna personliga tillgångar, med vars hjälp 
de framförallt skapat sig ett socialt och symboliskt kapital i bostadsområdet. 
Det praktiska sinnet gör bedömningen av vad som är rimligt och orimligt, 
vilka möjligheter och begränsningar som finns och anpassar agerandet till 
det. Bourdieu skriver: ”… praktisk bedömning av sannolikheten att en viss 
handling ska bli framgångsrik i en viss situation aktiverar en hel uppsättning 
av klokskap, ordspråk, allmängods, etiska föreskrifter (”det är inte något för 
sådana som oss”) och på en djupare nivå de omedvetna principerna för ett 
etos som, … avgör ”rimliga” och ”orimliga” beteenden hos varje agent 
…”.172

Att barnen i det här kapitlet har hamnat i skolor som av många andra för-
äldrar och barn har valts bort betyder inte att föräldrarna inte är aktiva. Men 
man kan ändå fråga sig varför de, som framstår som ovanligt aktiva och väl-
informerade om skolan, inte har gjort ett nyval. Skälen är flera, det mest up-
penbara är att barnen går i den skola de tillhör och den ligger nära hemmet. 

172 Bourdieu 2000a, s 77, min översättning. 
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Fördelarna – att ha korta skolvägar och att föräldrarna har byggt upp en rela-
tion till skolan och dess personal, innebär trygghet och kommunikation. Att 
ha välfungerande relationer till skolan är betydelsefullt. Förklaringarna kan 
ändå vidgas och fördjupas. Andra faktorer, som bidrar till denna, på ett sätt 
självklara praktik, är handlingsutrymme, praktiskt sinne och habitus. Fakto-
rer som bara blir synlig om man frågar varför familjerna inte har valt en an-
nan skola, alltså utgår från en negation och ett ifrågasättande, som inte hade 
varit relevant för femton år sedan utan som är ett resultat av skolvalsrefor-
men.  

Det praktiska sinnet är en förklaring. Även om föräldrarna känner till 
skolvalet mycket väl, behöver inte möjligheten finnas mentalt tillgänglig 
som handlingsalternativ, beroende på en kombination av habitus och faktiska 
omständigheter med sina begränsningar och möjligheter. Habitus är så inför-
livad med personen att hon knappast kan uppfatta den och medverkar till att 
det är svårt för individen att medvetet uppleva materiella förhållandena som 
begränsningar.

En ytterligare förklaring som inte utesluter den förra har att göra med 
iakttagelsen att de föräldrar i den här undersökningen som har ensamt eller 
stort ansvar för sina barn inte tycks göra ”nyval” i samma utsträckning som 
de som är gifta. För att göra ett nyval krävs en extra aktivitet som kan föra 
med sig nya åtaganden i form av tid eller pengar, framförallt längre resvägar 
till skolan. Tid och energi är något som en förälder med eget ansvar har 
mindre av än ett par föräldrar.  

Det är också möjligt att de som inte har gjort ett nyval ger mig mycket in-
formation om sin aktivitet i andra avseenden därför att de upplever ett behov 
av att verbalt rättfärdiga det, som de tror skulle kunna uppfattas som passivi-
tet eller en sorts underlåtenhetssynd. 

Halima och hennes familj verkar inställda på att stanna i Sverige. Men 
varje sommar reser hela familjen på fem personer till Marocko, vilket inne-
bär en del uppoffringar. Båda makarna arbetar heltid för att de ska ha råd att 
göra resorna. Det innebär att barnen på låg- och mellanstadiet inte kan välja 
en skola utanför stadsdelen eftersom Halima inte skulle ha tid att följa dem 
dit. I undersökningen finns flera familjer med utländskt ursprung som är 
misstrogna mot det svenska samhällets förmåga att ge deras barn möjligheter 
till en god skolgång och som känner sig åsidosatta. Halima är en av dem. 
Hon kände sig tvungen att avstå från den årliga sommarresan till Marocko 
och stanna hemma för att bevaka att hennes äldsta dotter kom in i ett gymna-
sium i innerstaden som har en majoritet svenska elever.  

Laila finner sig inte lika väl till rätta i Nystad som de andra kvinnorna. 
Hon vill ha en större bostad och flytta så snart hennes lägenhet har blivit re-
noverad. Laila kommer från Finland och är numera svensk medborgare. Hon 
tillhör den stora grupp av skandinaver som ursprungligen bodde i Nystad. 
När Nystad var fullt utbyggt 1972 var svenskar i majoritet. Tillgänglig stati-
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stik som endast avser Nystad finns tidigast från 1987, då hade befolknings-
förändringarna redan påbörjats. Andelen svenskar var då fyrtiosex procent 
och skandinaver tolv procent. När undersökningen gjordes hade andelarna 
minskat till trettiofyra procent svenskar och fem procent skandinaver.173 Fin-
nar, andra skandinaver och västeuropéer hör till den grupp med utländskt ur-
sprung som har högst status i Nystad och behov av att skilja ut sig gentemot 
andra grupper med utländskt ursprung. Att inte bli identifierad som Nystads-
bo tillsammans med alla andra som kommer från utlandet är ett skäl att flytta 
till ett område där utlänningar är färre. Laila har än så länge inte flyttat, vil-
ket tydliggör gränserna för hennes frihet att agera.  

Laila har en del gemensamt med Anna i fråga om socioekonomisk och 
utbildningsbakgrund, de har också en likhet i val av partner. En stor skillnad 
mellan dem är den som skapas av att Anna är uppvuxen i de centrala delarna 
av Stockholm medan Laila kommer från ett småjordbruk i norra Finland. 
Hon har en sträng asketisk livshållning som tycks ge henne en sorts själv-
känsla. Jag skulle tro att den självkänsla Anna har emanerar ur förmågan att 
hantera staden – hon har en ”streetsmartness”. Annas goda humör och dras-
tiska sätt att uttrycka sig kan spåras till arbetarklassens livsstil. Bourdieu 
menar att arbetarklassen markerar sitt avstånd till de härskande klasserna i 
allt som handlar om konsten att leva (art of living). Det är en av nöd och för-
ödmjukelser hårt förvärvad kunskap som återfinns i språkets täta uttrycks-
fullhet och i praktisk solidaritet med andra och i sådant som är förknippat 
med ett gott liv (bon vivant) - ”kort sagt allt som har att göra med den realis-
tiska (men inte resignerade) hedonism och skeptiska (men inte cyniska) ma-
terialism som konstituerar både en sorts anpassning till livsvillkoren och ett 
försvar mot dem.”174

173 USK 2002-2005. 
174 Bourdieu 2000, s 394. 
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Anna
”Jag känner mig ju själv mera som en invandrare än 
som en svensk, det gör jag.”

Anna har fem barn, de två äldsta bor inte hemma: 
Eva är 25 år, hon har gått i Västerskolan, har inte gått ut gymnasiet, har nu 
sökt till Komvux. 
Yvonne är 22 år, hon har gått i Västerskolan, har gått ut gymnasiet på vård-
linjen och jobbar i affär. 
Sam är 16 år, han började i Sydöstskolan, därefter särskoleklasser i en 
grannförort, sedan en skola i Nyby och sedan en skola i en annan grannför-
ort, nu går han i Söderskolan. 
Samantha är 12 år, hon går i Västerskolan
Sandra är 7 år, hon går i Österskolan, alltså den skola i vars upptagningsom-
råde de nu bor.

Anna vill inte att jag ska komma hem till henne, hon vill inte att jag ska se 
hennes hem, så jag föreslår att vi träffas på ett kafé på Djurgården där de har 
goda bakverk och maträtter. När jag kommer gående utanför kaféet tittar 
Anna intresserat på mig och när vi förstår att vi har hittat rätt person, hälsar 
hon vänligt och glatt. Det är en varm och skön försommardag och vi sitter i 
kaféets trädgård. Anna är lång och litet kraftig, hon har glasögon, hon är fyr-
tifyra år. Hon är pratsam, artikulerar sig och ger ett kompetent intryck, men 
säger att hon har dåligt självförtroende. Vi träffas en gång till samma höst, 
även då på ett kafé i Stockholm. Anna pratar öppet och omaskerat om sitt liv 
på ett sätt som gör det möjligt att förstå hennes situation, hennes ageranden 
och ställningstaganden och känna en stark sympati för henne. Hennes öp-
penhet, tror jag, är ett uttryck för hennes position, hon har inte mycket social 
prestige att förlora och ägnar sig därför inte åt att dölja delar av sitt liv. Anna 
har dessutom haft mycket kontakt med sociala myndigheter vilket brukar ge 
en viss kompetens att prata om det som är problematiskt. Det är därför man 
vänder sig dit, det är de inblandades förväntningar och det ger utdelning i 
form av ekonomiskt eller annat stöd. 

Annas tillvaro präglas nu liksom när hon var barn, av en knapp ekonomi. 
När vi ses första gången har hon just läst in gymnasiekompetensen på Kun-
skapslyftet och lever på socialbidrag. När vi träffas gången därpå har hon ett 
arbete, vilket gör att hennes inkomst har ökat något. Men det innebär också 
att hon går miste om en del ekonomiskt stöd för fritidshemsavgiften och för 
elräkningen, så för hennes del innebär det i realiteten en mycket liten eko-
nomisk förbättring.  

Anna har vuxit upp i arbetarkvarteren i innerstan och det har präglat hen-
ne så att vissa företeelser nu återkommer i hennes barns tillvaro. Alla famil-
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v retad för det.

jer i undersökningen har sina dispositioner, som tillsammans har skapat vars 
och ens inkorporerade habitus. 

Anna har bott i Nystad sedan 1976 och innan dess bodde hon i en liknan-
de förort i andra änden av staden, ” ... i tre år, från det ena gettot till det and-
ra.” Det här är den andra adressen i Nystad hon bor på.  

C: Trivs du där ute? (Vi träffas ju ”inne” i staden). 
A: Ja, det gör jag. Man ska ju bo någonstans. Med den ekonomi 
som jag har så lär jag ju inte kunna flytta någon annanstans än till 
ett annat höghusområde, va. Men jag tycker att det är bra. Det är 
centralt och – ja, visst är det en hård miljö för ungarna att växa upp 
i. Det är det verkligen men jag tror att det är liksom bra för dom 
också, va. Vi gillar ju det här med blandade kulturer och det här och 
det är väl på grund av att jag är van med invandrare själv då liksom. 
Jag känner mig mer hemma där.  

Annas barn vill gärna flytta från Nystad, de tror att de skulle få det lättare 
i ett sammanhang med flera svenska barn. Men Anna trivs i Nystad, det går 
ganska snabbt att ta sig till T-centralen. Hon trivs med den blandade befolk-
ningen och hon tror inte att det skulle vara bättre någon annanstans.

… Jag menar att dom har ju en annan bild på saker och ting än vad 
jag har, jag menar att jag vet ju mera än vad dom vet. Dom vet inte 
att flyttar vi från Nystad så kommer vi att hamna på något annat 
ställe som är likadant va. Den bilden har ju inte dom liksom.  

Annas bakgrund 
Anna gick som barn i flera skolor, först en termin i en grundskola nära bo-
staden där hon blev mobbad. Så hon fick under en period gå i enskild 
undervisning i en skola i närheten, för att sedan komma tillbaka till den 
första skolan. Men det fungerade inte. Under två terminer bodde hon på ett 
skolhem strax utanför Stockholm där hon trivdes bra. Hon fortsatte i en 
mellanstadieskola i den stadsdel där hon bodde och gick högstadiet i den 
skola hon tillhörde. Anna berättar att hon var överviktig under hela sin 
skoltid och ble

Anna tycker om att teckna och sy, när hon var ung ville hon bli reklam-
tecknare eller inredningsarkitekt. Hennes föräldrar försökte få in henne på 
Bergs reklamskola, men hade inte råd att betala avgifterna. Anna har haft en 
del okvalificerade arbeten, hon har städat och arbetat i reception, men hu-
vudsakligen har hon varit hemma och tagit hand om sina barn. Hon har inte 
varit i arbetslivet på åtta år och säger att hon inte riktigt har självförtroende 
för det. Det är ett stort och svårt steg att börja söka arbete. Anna har gått på 
ett datortek och de senaste två åren läst in gymnasiekompetens på Kunskaps-
lyftet. Trots att Anna var osäker på hur det skulle gå när hon började, har det 
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gått bra. Hon anser att kvaliteten på undervisningen inte är bra och att en ex-
amen därifrån är mindre värd än en studentexamen från Komvux.  

På hösten efter avslutat Kunskapslyft blev Anna, genom en kontakt i den 
lokalt förankrade förening hon är med i, erbjuden ett arbete på en annan fö-
rening med verksamhet för invandrade kvinnor i Nystad. Nu arbetar hon där 
deltid, men vet inte hur länge. Hon är glad över att ha blivit tillfrågad om 
hon vill fortsätta och då på heltid. Ekonomiskt skulle heltidsarbete innebära 
en nettoökning av hennes inkomst med sju, åttahundra kronor i månaden. 

Anna träffade en turkisk man när hon var sjutton år och slutade skolan. 
De gifte sig och fick två döttrar. Efter nio år skilde hon sig från honom. Då 
träffade Anna en man från Nigeria som hon också fick två barn med. Han 
hade gymnasieutbildning och hon beskriver honom som intelligent. Han bör-
jade efter ett tag att handla med narkotika och senare även att missbruka – 
ungefär när Sam föddes, tror hon. När Sam var tre månader slog pappan ho-
nom första gången så att han fick ett blåmärke på ryggen. När Sam var fem 
och Samantha ett år gjorde tullen ett tillslag mot deras hem, men hennes man 
lyckades undkomma. Han har inte setts till sedan dess. Anna var den som 
fick ta konsekvenserna av hans brottslighet och satt häktad i tre månader. 
Hon berättar att hon kände till vad som hade pågått, men var så psykiskt ned-
tryckt att hon inte hade kunnat göra något åt situationen. Därför upplevde 
hon häktningstiden både som en befrielse och som ett skydd. Hon samarbe-
tade med polisen för att de skulle få information om narkotikahandeln.  

Den man hon senast var gift med kommer från Gambia och han är pappa 
till hennes yngsta dotter Sandra. Han lämnade familjen sedan han hade fått 
uppehållstillstånd i Sverige och gifte sig med en gambisk kvinna som också 
hade svenskt uppehållstillstånd. Hon skilde sig ganska snart från honom. Nu 
har han hämtat hit en annan kvinna från Gambia.  

Anna har i praktiken ensam tagit ansvar för sina fem barn. Både hon och 
barnen har blivit misshandlade av hennes två första män. Hon reflekterar 
över sina negativa erfarenheter med män och berättar att hon och hennes vä-
ninnor frågar sig varför det blir så. Hon tror att det beror ett självdestruktivt 
drag – de har tyckt att de inte är värda något annat.

När jag ringer henne senare, för att prata om nästa möte, tycker hon att 
det är bra om vi inte träffas just då, därför att hon har fått ett blåmärke vid 
ögat och hennes glasögon har gått sönder. Hon berättar att hon har varit ute 
med en väninna på en pub i centrala Stockholm och blivit attackerad med ett 
ölglas av en somalisk man.  

När vi så ses igen för att gå igenom utskriften av det första samtalet säger 
Anna att hon vill träffa en annan sorts män än de invandrade män hon hittills 
träffat. Ändå föredrar hon dem framför de svenska män hon träffar när hon 
går ut, för de har ett så trist beteende. Samtidigt märker hon att det inte är 
lika angeläget för henne att träffa någon nu, när hon har ett jobb, hon skulle 
helt enkelt inte riktigt orka eller hinna med. 
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Barnen och deras skolgång 
Annas två äldsta döttrar har flyttat hemifrån. Eva som är tjugofem har inte 
gått ut gymnasiet, men nu har hon sökt till Komvux. Hon har en dotter som 
är jämngammal med Annas yngsta dotter. Yvonne är tjugotvå år, hon har 
gått ut gymnasiet på vårdlinjen, arbetar i affär och bor tillsammans med sin 
pojkvän. Sam är sexton år och går sista året i en särskoleklass i Nystad. Sa-
mantha som är tolv år går i Västerskolan och ska upp i högstadiet. Sandra
är sju år och går i Österskolan. 

Sam har gått i flera skolor, han är född för tidigt och sent utvecklad. När 
han började i Sydöstskolan uppförde han sig mer som en femåring än en sju-
åring. Han blev mobbad i skolan och på vägen till och från den, efter ett 
halvt år vägrade han att gå dit. Han fortsatte i en skola i en grannförort med 
särskoleklasser. Därefter gick han i en skola i Nyby och det fungerade bra. 
När han började sjuan i särskoleklass i ytterligare en annan grannförort, var 
klassen för stor, vilket inte passade honom, i stället fick han börja i en klass 
med bara två elever i Söderskolan i Nystad. Det fungerar mycket bra, han får 
en hel del bra stöd, han har en kontaktperson och han idrottar, så nu är Anna 
nöjd.

När vi ses andra gången har Sam och Anna besökt ett friidrottsgymnasi-
um på en annan ort i Sverige, där han skulle kunna gå. Det är ett internat och 
Sam skulle komma hem i veckosluten. Skolan erbjuder mycket stöd. Sam 
skulle kunna få utveckla sitt idrottande och samtidigt få en gymnasieutbild-
ning. Den avslutas med att eleverna slussas ut från skolan till bostad och en 
praktikplats, som nästan alltid leder till arbete. För Anna skulle det innebära 
en stor lättnad. Som det är nu kretsar mycket i hemmet kring Sam, vilket in-
nebär att de andra barnen får mindre utrymme. Anna har försökt att få en 
mer exakt diagnos för Sam, men läkaren säger att det inte är möjligt, de kan 
bara säga att Sam har en utvecklingsstörning.  

Både Sam och Samantha har haft dramatiska första år. Pappan försvann 
och barnen var omhändertagna av socialtjänsten under en tid, då Anna satt 
häktad. Samantha minns inget av sin pappa och Anna har inte velat berätta 
för henne, det är för smärtsamt. När vi ses andra gången har hon berättat för 
Samantha om hennes pappa. Det känns bra, men har varit en svår period se-
dan dess. Anna ser att de tidiga händelserna har påverkat barnen och de svå-
righeter de har. 

Anna valde Västerskolan för Samantha trots att familjen hade flyttat från 
dess upptagningsområde och till den adress där de bor nu. Annas två äldre 
döttrar hade gått i Västerskolan och hon kände sig bekant med den. Öster-
skolan, som Samantha hörde till och som ligger mycket närmre, hade dåligt 
rykte då. Samantha skulle också ha kunnat gå i Sydvästskolan som ligger 
ungefär lika lång bort som Västerskolan, men det var en skola där Anna de-
finitivt inte ville ha sitt barn. Den hade dåligt rykte, det gick många turkiska 
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barn där och många av dem har med sig fördomar mot färgade hemifrån. 
Sam, Samantha och Sandra har fäder från Afrika och är mörkhyade. 

Du menar när jag valde Västerskolan? Ja jag var van vid den miljön 
om man säger så. Gillade den mesta personalen utom den här lära-
ren som Eva och Yvonne hade haft, jag blev så glad när jag fick 
höra att hon inte tog några ettor längre, då tyckte jag det var fritt 
fram liksom. Så var det väl också det att det fanns flera barn som 
hade gått på samma dagis som Samantha, inte som började då det 
året, men hade börjat året innan så att det inte skulle bli helt främ-
mande, utan hon skulle känna igen någon. 

Kunskap om skolan och kamrater som barnen känner ger trygghet och är 
ett viktigt skäl för Annas val av skola.

Samantha varit med i ett gäng med somaliska tjejer i Västerskolan, de har 
snattat och haft ett asocialt beteende. Hon har brutit med dem och de har 
mobbat henne, så nu är hon ganska ensam.  

Det är väl inte hon som har retat Samantha. Utan det var ju dom här 
stöldgrejorna då, det är den där andra tjejen som bodde under oss 
som det varit värst med. Och så snodde dom hennes månboots en 
höst då, så bara för att jävlas så snodde dom hennes silverjacka som 
hon hade köpt för sina födelsedagspengar och det visste dom att hon 
hade gjort liksom, dom snodde den rakt av för henne. Då blev hon 
så himla ledsen, såna där grejor hela tiden, va. 

Anna tycker att hennes barn är mogna, att de funderar och har ett djup, 
som deras jämnåriga inte har. Hon tror att det bidrar till att Samantha blir en-
sam. Samantha vill gå högstadiet i en innerstadsskola. Men Anna är tveksam, 
för hon tror inte att hon kommer att ha råd med ett månadskort på tunnelba-
nan. Om det inte blir möjligt med en innerstadsskola tycker Anna att Sa-
mantha ska gå i Norrskolan, där hennes två äldsta döttrar har gått.  

När vi ses igen berättar Anna att Samantha har fått ett prospekt från en 
musikalskola som hon är mycket lockad av. Men hon kommer sig inte för att 
söka dit, därför att hon känner sig osäker. 

Hon är duktig att sjunga och dansa men har aldrig gått på dansskola 
- hon är ju duktig, väldigt rytmisk. Och då kom hon hem med den 
här lappen och jag sa, vi kan ju prova, ja fast då skulle dom ju ha 
audition och då blev hon, först jättetänd men sen – ”jag kommer 
inte att komma in i alla fall, det är lika bra att vi struntar i det, så att 
jag inte har några förväntningar”.  

Jag frågar om Anna har sett Adolf Fredriks skola som ett alternativ och 
hon säger: 
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 ... Men jag tror inte Samantha skulle trivas där, dom är för stroppi-
ga där, hon skulle inte fixa det, alltså det låter bra. Jag tror det fak-
tiskt, ärligt talat. Man har hört snacket, Adolf Fredriks musikklasser, 
bara snobbar liksom, inte för att hon har träffat någon, men man har 
ju sett på teve och så där. Nej, jag tror inte hon skulle platsa 
där.(skrattar) Nej hon är alldeles för vanlig för det. ... Jag ville ju 
börja där när jag var liten. Det var ju en outtalad önskan så att säga, 
det berättade jag aldrig för någon. Det var en dröm jag hade. 
C: Varför var den så outtalad då? 
A: Nej, för att det var så avlägset. Jag är uppvuxen i arbetarkvarter 
och liksom ja – nej, 
C: Ja ha, det var liksom arbetarkvarter? Och då var det otillgängligt 
på något sätt då? 
A: Ja på något sätt liksom, inte – det var väl aldrig någon som pro-
vade.

Samantha vill bli kirurg eller biståndsarbetare. Men Anna tror inte att hon 
kommer att ha uthållighet för att gå en läkarutbildning, den är för lång. Se-
dan Samantha kom ifrån tjejgänget har hon varit duktigt i skolan och får nu 
ofta VG och MVG på proven. Men hon gillar inte att en annan flicka, som 
inte heller har varit så intresserad av skolan, konkurrerar med henne om be-
tygen. Anna känner inte till vilka skolor i innerstan Samantha skulle kunna 
söka till. Hon har inte undersökt det och inte heller om Samantha skulle 
kunna få ekonomiskt bidrag till månadskortet. 

Sandra är yngsta dottern, Anna reflekterar över varför de äldre syskonen 
har eller har haft svårare med sina kamratrelationer.  

Och under hela den här tiden liksom även när jag var gift eller sam-
bo, så var det ju ändå mig allt ansvar låg på. Det var ju liksom ingen 
som följde med på föräldramöten eller engagerade sig på nåt sätt då. 
Så dom har ju blivit väldigt påverkade av mig och mitt dåliga själv-
förtroende och hela det här då. Jag vet inte liksom om det är det som 
gör att dom har svårt i relationer då med kompisar och så då. Den 
lilla tjejen verkar inte ha några problem, men hon är så framåt och 
kaxig va. Hon är en riktig gåpåare liksom. Det är ingen som skiter 
henne på näsan i första taget. Det är faktiskt den enda av mina ungar 
som har vart så. Nej det är ingen som skiter henne på näsan.  

När Sandra skulle börja skolan sökte Anna till Sydöstskolan och Sandra 
stod på första reservplats, så hon räknar med att Sandra kunde ha kommit in 
där. Men hon fullföljde inte valet och är först litet oklar över varför Sandra i 
stället började i Österskolan.

Österskolan är den skola som Sandra egentligen hör till. Anna valde bort 
Västerskolan därför att familjen hade flyttat närmre Österskolan. Men de 
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hade flyttat till sin nuvarande adress i Nystad redan när Samantha började i 
Västerskolan fem år tidigare. Ett ytterligare skäl för Anna att välja Östersko-
lan till Sandra var att Samanthas erfarenheter i Västerskolan inte hade varit 
så bra. Sandra hade dessutom gått på daghem i anslutning till Österskolan 
och andra barn från dagis skulle börja i skolan. Hon skulle alltså känna några 
i Österskolan, så då var det nära till hands att börja där. Sam hade blivit 
mobbad i Sydöstskolan och Anna tycker inte att de stöttade honom tillräck-
ligt. Det fanns alltså flera skäl som talade för Österskolan i relation till Syd-
östskolan och Västerskolan. Eftersom Österskolan inte längre hade så dåligt 
rykte och de fick kallelse dit, valde Anna den. 

C: Men jag har förstått att Sydöstskolan har gott rykte. 
A: Ja, det har den ja. Ja men jag var väl också lite skraj där, efter-
som Sam började ju i Sydöstskolan. Det var nog där som jag backa-
de ur lite grann. Jag var så skraj att det skulle hända igen va. I och 
med att hon var överviktig och det. Så vad heter det, jag var djävligt 
skraj för det. Jag tänkte att i och med – och där nere kände hon inga 
heller liksom, när hon skulle börja. Jag tänkte att då är det bättre 
och lite tryggare för henne att börja där det finns barn som hon kän-
ner. Ja precis, det var så det var.  

När vi ses i november berättar Anna om Sams skolgång i Sydöstskolan och 
hur de hanterade att han blev mobbad: 

Det var väl aldrig nån som egentligen – ingen som brydde sig om 
det där, det flöt av sig självt på något sätt – han gick över på fritids 
och gick i skola där i stället. Jag tyckte inte det var någon som 
brydde sig speciellt, inte ju, om mobbinggrejerna. 
C: Dom agerade inte eller ... ? 
A: Nej inte speciellt, det tycker jag inte. Det var ungefär som att ni 
platsar inte här, typ den stilen, det kändes så i alla fall. 

Trygghet för barnen i skolan är viktigt för Anna. Hon har egna erfarenhe-
ter av att vara retad i skolan, går det att undvika vill hon inte att hennes barn 
ska bli utsatta för det eller något annat.

Sammanfattande diskussion och analys 
Möjlighetsutrymme
Det finns ett sinne för det sociala rummet som i varje enskild situation orien-
terar sig om praktikerna, på samma sätt som allt annat praktiskt förnuft. ”The
praktiska sinnet förutser; det avläser i de nuvarande förhållandena de möjli-
ga framtida förhållandena som situationen är havande med.” skriver Loïc 
Wacquant.175 Anna känner väl till Nystad, för henne är det betydelsefullt att 

175 Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 22. 
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känna sig hemma. Eftersom Anna har vuxit upp i innerstan skulle hon kunna 
betrakta det som hemma. Men innerstan har gentrifierats och kan inte längre 
erbjuda det sociala sammanhang hon känner till och som är hemma för hen-
ne. När det fysiska rummet förändras socialt är det inte längre möjligt att 
känna att man hör hemma där och har sin plats där.  

När Karins sociala situation förändras, läsaren möter henne i kommande 
avsnitt, och hon flyttar från en välbärgad borgerlig miljö till Nystad, känner 
hon sig inte heller hemma i det som tidigare var hennes sociala och fysiska 
hem.176 Att känna sig hemma är alltså inte bara en fråga om en fysisk eller 
geografisk plats utan lika mycket, eller mer, om ett socialt sammanhang och 
var man har möjlighet att ha en position – att höra hemma.  

Anna använder begreppet ”platsa”, som jag tycker väl uttrycker vad det 
handlar om, det anger något mycket konkret och kroppsligt – att man passar 
in eller inte, just på den platsen eller i det speciella sammanhanget. Anna har 
en känslighet för att ”platsa” och inte ”platsa” som gör att hon avstår från att 
välja Sydöstskolan för Sandra. 

Anna värderar Nystad som bostadsort, här känner hon sig hemma och här 
vill hon bo. Hon ser på barnens skola på ett liknande sätt. Hon väljer den 
skola hon känner bäst till och hade goda erfarenheter av eller den som är när-
mast. Som ensam ansvarig förälder med fem barn är det särskilt värdefullt att 
känna till en skola, ha upparbetade och fungerande kontakter med den och 
kunna förlita sig på den. Så när Samantha skulle börja skolan valde hon Väs-
terskolan. När Sandra börjar skolan väljer hon inte Västerskolan där hennes 
tre äldre döttrar har gått, men som hon genom Samantha nu har fått en sämre 
erfarenhet av, utan hon väljer den skola som är närmast och som dottern hör 
till. Anna väljer inte heller Sydöstskolan, som också ligger nära och som hon 
hade möjlighet att välja, därför att hennes erfarenheter med Sam därifrån inte 
är goda. Sydöstskolan brydde sig inte om honom, de var avvisande och hon 
kände att de inte ”platsade” där.

Sydöstskolan har bäst rykte i området och redovisar bättre resultat än de 
andra skolorna på nationella proven och andra test i femte klass. En större 
del av skolans upptagningsområde utgörs av en del av Gamleby samt ett om-
råde i Nystad med bostadsrätter. Där går en större andel svenska barn än i 
andra skolor i Nystad. Det tillsammans med att skolan fungerar väl betyder 
att den har högre status än de andra skolorna i Nystad.  

Anna ser det inte som en möjlighet att hennes dotter skulle kunna gå i 
Adolf Fredriks musikklasser, hon är för vanlig, hon skulle inte ”platsa” där. 
Anna vet inte om Samantha skulle kunna gå i en innerstadsskola överhuvud-
taget eftersom hon inte har råd att skaffa ett skolkort för resorna. Anna kän-
ner inte heller till vilka skolor i innerstan som vore möjliga att söka till. I 
Nystad är det viktigt hur man är klädd, rätt kläder är åtråvärda och det före-

176 S. 97. 
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kommer att barn stjäl kläder från varandra.177 I innerstan finns lika starka 
förväntningar på ”rätt kläder” men de är inte samma kläder som i Nystad. 
Även i det avseendet gäller det att passa in i innerstan. Det pratar Anna inte 
om, men eftersom hon är uppvuxen där, vet hon rimligtvis vad som gäller 
och det är troligt att hon oroar sig för att inte kunna leva upp till ”rätt” kläd-
standard med sin begränsade ekonomi. När hon var barn fanns fortfarande 
arbetarkvarter inne i Stockholm, Anna bodde i ett och hade kompisar där, då 
fanns ett sammanhang där hon kände sig hemma. Men några arbetarkvarter 
finns inte längre i Stockholms innerstad så hennes möjlighet att finna sig till-
rätta där är betydligt mindre. Anna har en förtrogenhet med förhållanden 
som andra som inte är uppvuxna i Stockholm saknar, en prägling som är en 
del av henne, hon kan bedöma var gränserna går och vad som är särskiljande 
i staden. Har man inte den förtrogenheten, eller habitusen är det möjligen lät-
tare att nonchalera gränserna och röra sig mer obehindrat i det geografiska 
och sociala rummet. 

Stadens regler och skollagen är sådana att det inte är skolans sak att bidra 
till eller bekosta resor till skolan om eleven inte bor på ett visst avstånd från 
närmaste skola. I Stockholm finns det alltid en kommunal skola där eleverna 
bor. En del friskolor bekostar skolkort eller ordnar skolresorna för alla sina 
elever oavsett föräldrarnas inkomst för att underlätta rekryteringen från ett 
stort geografiskt område till skolorna. De kommunala skolorna är skyldiga 
att i första hand ta in barnen i sitt eget upptagningsområde, vilket gör att de i 
allmänhet har ett ”säkert” elevunderlag i närområdet. Väljer man en annan 
kommunal skola än den man hör till, är det ett val man själv får ta de eko-
nomiska konsekvenserna av. Så länge Anna är berättigad till ekonomiskt bi-
stånd skulle hon troligen som en del av det kunna få ett bidrag till ett må-
nadskort åt Samantha. Men då skulle hon antagligen vara tvungen att moti-
vera sitt val av skola med sociala skäl.178 Har hon en inkomst av arbete som 
gör att hon precis hamnar över gränsen för ekonomiskt bistånd får hon inget 
och hennes nyss ökade inkomst blir snabbt uppäten igen.  

Anna tror att Samantha inte skulle vara tillräckligt uthållig och inte heller 
att hon ekonomiskt skulle klara att utbilda sig till kirurg. Det vet vi inget om, 
men det är inte svårt att förstå att det framstår lika omöjligt som att gå i 
Adolf Fredriks skola, om inte mer. Samantha har tillägnat sig en hållning 
som ska skydda henne mot smärtan av allt för stora besvikelser och skadad 
självkänsla, i form av misslyckanden. För att slippa ha förväntningar som 
kanske inte infrias föredrar hon att inte prova in på Nybygårdsskolans musi-
kallinje. Bourdieu citerar Marx: ”Om jag inte har några pengar att resa för, 
har jag inget behov – det vill säga inget verkligt och oundgängligt behov av 
att resa. Om min håg står till studier, men jag inte har pengar till det, har 

177 Se också s. 77. 
178 Ekonomiskt bistånd betalas ut av socialtjänsten efter prövning enligt socialtjänstla-
gen och kommunala riktlinjer. 
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jag ingen håg till studier, det vill säga ingen verklig sann kallelse.”179 Bour-
dieu fortsätter: ”Eftersom de dispositioner som varaktigt inpräntats av ob-
jektiva förhållanden … skapar förhoppningar och praktiker som är objektivt 
förenliga med dessas objektiva krav, utesluts de mest osannolika praktiker-
na, antingen helt och hållet utan att ha undersökts som otänkbara, eller på 
bekostnad av den dubbla negation, som gör agenter böjda att göra en dygd 
av nödvändigheten, alltså, att avvisa det som ändå nekas dem och att älska 
det oundvikliga.” Praktiker riskerar alltid att utsättas för negativa sanktioner 
när den miljö de faktiskt möter är alltför långt från den miljö som de är ob-
jektivt anpassade till.180

Att veta sin plats och känna utanförskap är något Anna delar med andra 
personer i undersökningen. I några fall är det personer med en annan och 
högre social position. Ingela är läkare och bor i Nystad, hon kommer från en 
industriort i södra Sverige och säger att hon till viss del kan känna invandrar- 
eller utanförskapet och att hon aldrig kommer att bli stockholmare.181  Käns-
lan av utanförskap, som blir en del av deras habitus, troligen både påverkar 
och är en effekt av Annas och Ingelas praktiker, nämligen den att bo i Nys-
tad. Det faktum att de bor i Nystad förstärker identifikationen med majorite-
ten av Nystadsborna, som har kommit till det svenska samhället senare och 
fortfarande befinner sig utanför. Anna och Elias, Ingelas man beskriver bo-
endet i Nystad som ett val. Men de bor ändå inte i Nystad på samma villkor. 
Ingela och hennes familj har större möjligheter att välja sina praktiker, även 
om Ingela inte känner så. Annas möjligheter att välja boende är mindre, men 
hon uppfattar och beskriver det ändå som ett val delvis, tror jag, för att be-
hålla en känsla handlingsfrihet, eftersom hon inte ser bättre alternativ. Agen-
ter som befinner sig i en dominerad position tillämpar de värderingar som 
har skapat positionen och har inkorporerat dem. Det finns en tendens att till-
skriva sig själv det andra tillskriver en och förvägra sig det andra förvägrar 
en.182

Anna bedömer att hon inte skulle kunna hitta något bättre ställe att bo på 
med sin ekonomi, i stället har hennes strategi blivit att etablera sig i området. 
Det har hon främst gjort genom att vara mycket aktiv i en stadsdelsförankrad 
grupp mot narkotika, där hon har samlat namn mot narkotikan i Nystad. Hon 
anpassar sig till sin situation som ensamstående mamma till barn med fäder 
från Turkiet och Afrika och har gjort något konstruktivt av den. Föregående 
år reste hon tillsammans med en grupp mammor och deras barn till Gambia 
för att barnen skulle få kontakt med sina fäders släkt och miljö och för att 
skapa förståelse för den. Mammor och barn hade förberett sig väl och samlat 

179 Marx, 1975. Economic and Philosophical manuscripts.
180 Bourdieu 2000:a, s 77-78, min översättning.  
181 I kommande avsnitt, s. 189. 
182 Bourdieu, 2000, s 471. 
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ihop pengar på olika sätt för att finansiera resan. Det blev en bra upplevelse 
som stärkte barnen. 

Dom blev jätteannorlunda tycker jag sen dom kom tillbaka liksom – 
även om det inte är Samantha och Sams pappas hemland så är det i 
alla fall Afrika. Dom fick någon kick där liksom. Så det var väldigt 
nyttigt den där resan.  

Genom sina många kontakter med invandrade och med barn som har en 
invandrad förälder har Anna stor förståelse för dem och hon känner framför-
allt igen sig i främlingskapet eller utanförskapet i förhållande till det svenska 
samhället. Hennes sätt att hantera det innebär att hon identifierar och solida-
riserar sig med dem som inte är födda i Sverige, det framstår inte enbart som 
ett intellektuellt ställningstagande utan också som känslomässigt förankrat i 
egna erfarenheter och upplevelser. Anna säger: ”Jag känner mig ju själv 
mera som en invandrare än en svensk, det gör jag.” 

Som barn blev Anna retad för sin övervikt. Det har bidragit till hennes 
dåliga självförtroende, kanske särskilt i relation till det andra könet. Övervikt 
är en klassfråga som har samband med socioekonomisk bakgrund.183 Anna 
talar öppet om sitt dåliga självförtroende, i undersökningen är det bara hon 
och Laila, som också har en arbetarbakgrund, som gör det. Självförtroende 
är i vissa avseenden en klassfråga, det finns en säkerhet och ett självförtro-
ende i sociala sammanhang som utvecklas i och kännetecknar de högre klas-
serna. Tillgången på socialt, symboliskt, kulturellt och ekonomiskt kapital 
ger självförtroende. Det vill säga de skapar dispositioner och praktiskt sinne 
för att med lätthet röra sig i flera olika sammanhang. Anna har dispositioner 
att röra sig inom det avgränsade område eller sociala rum som har disponerat 
henne. Det använder hon sig av och skapar sig dessutom en position.  

För Anna framstod det inte som en realistisk möjlighet att gå i Adolf 
Fredriks skola, när hon var barn, fast skolan låg inom geografiskt räckhåll 
för henne. Ingen från hennes kvarter hade ens prövat att söka dit. Hennes 
föräldrar hade inte heller någon ekonomisk möjlighet att bekosta studier vid 
Berghs reklamskola. Att gifta sig tidigt och skaffa barn var ett alternativ, när 
litet pekade på att utbildning kunde vara lockande eller kändes möjlig. Äk-
tenskapet ger möjlighet att få en identitet som mamma och status som gift, 
det kan också ge hopp om en gemenskap som kan stärka självförtroendet. 
Men Annas relationer med män verkar ha haft motsatt verkan; de har snarare 
försämrat hennes självförtroende. Och hon är rädd att det har påverkat hen-
nes barn.

 Anna har en klart uttalad önskan om att hennes barn ska få bra utbild-
ning, att de ska skaffa sig arbete och vänta med familjebildning och hon vill 
att de ska lära av och bryta med de erfarenheter hon har haft. Samtidigt ser 

183 Lawlor, Ebrahim & D Smith, 2002. 
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hon de begränsningar som finns i form av sitt bristande ekonomiska, kultu-
rella och symboliska kapital. Ett antal trösklar skulle alltså behöva passeras, 
som både är strukturella och betingade av Annas habitus och i sin tur beting-
ade av varandra. Det betyder inte att de är helt oöverstigliga, men de är var-
ken obefintliga eller lättforcerade på det sätt som diskussionen om valfrihet 
framställer dem. Ofta förenklas skolvalet och valfriheten till frågor om enkla 
samband mellan tillgång och efterfrågan och informerade val. Om dessa 
villkor är uppfyllda handlar det bara om god vilja och ambition från indivi-
dens sida. Det är en uppfattning som särskilt ”drabbar” dem som sätter sin lit 
till valfrihetsdiskursen, nämligen medelklassen, till vilken den också riktar 
sig. Detta kommer att behandlas mer utförligt i kommande kapitel. 

Det kan ur valfrihetsdiskursens perspektiv verka som att Anna är alltför 
benägen att se begränsningar, eftersom både hon och hennes döttrar har per-
sonliga resurser. Det handlar snarare om en sorts realism och att hon över-
blickar det rum av möjligheter som finns, med andra ord om praktiskt sinne. 
Att känna sig hemma och bedöma var hon och hennes barn ”platsar” förut-
sätter omdöme och förtrogenhet med förhållandena. Mellan de förhållanden 
och strukturer som strukturerar hennes vardag och habitus, den habitus som 
vet vad som är och inte är ”för oss” och som avgör hur yttre förhållanden 
och strukturer ska bemästras praktiskt, och hennes önskan, vilja och avsikt 
att förändra och förbättra sina barns villkor finns en sorts konflikt. Jag vet 
inte hur mycket av den Anna själv upplever av den. 
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Laila
”När dom är vuxna, inte hamnat på dåligheter och 
har utbildning, då åker min näsa upp.” 

Laila är fyrtiotvå år, hon arbetar med fakturahantering på ett offentligt före-
tag
Thomas är nio år och går år två i Österskolan 
David är sju år och går i sexårsverksamheten i Österskolan 
Mimi är fem och går hos dagmamma 

Laila är fyrtiotvå år, hon är född i norra Finland. Hon har tre barn med en 
man från Gambia, Thomas nio år, David sju och Mimi fem år. Pojkarna går i 
Österskolan som ligger alldeles intill och Mimi går hos dagmamma i närhe-
ten. Laila lever inte längre tillsammans med barnens far. 

Laila arbetar med fakturahantering inom ett stor offentligt företag och 
trivs med det, hon tycker om att arbeta med siffror. Hon har arbetat där sedan 
början på åttiotalet, för närvarande har hon ett vikariat på den avdelningen 
där hon arbetar. Personalindragningar sker och trots att hon har arbetat länge 
inom företaget kan hon inte vara helt säker på att vara kvar. Det kunde hon 
när hon började och offentliga jobb var mer säkra. Laila tycker att det är trå-
kigt att arbetsplatsen har flyttats från innerstan därför att det blir svårare att 
komma dit och exempelvis handla kläder till barnen, allt sådant tar mycket 
längre tid nu.

Att vara ensam mamma får ibland Laila att känna sig helt nedtyngd, men 
hon anstränger sig att uppmuntra sina barn och ge dem kärlek. Hennes för-
äldrar var återhållsamma med erkänsla och hon har bestämt sig för att hennes 
barn aldrig ska behöva tveka om att de är älskade. Hon tror att det har funge-
rat. Förskolepersonalen, dagmamman lärare och kontaktfamiljen säger att 
hennes barn är trevliga och mjuka, de uppför sig artigt och är alltid snyggt 
klädda.  Laila säger att det är hennes förtjänst och berättar att andra menar att 
det är i skolan och hos dagmamman som barnen har fått lära sig att uppföra 
sig.

Lailas bakgrund 
Laila kommer från en liten ort i norra Finland, som är helt finsktalande. Hon 
lärde sig litet svenska i skolan, men när hon kom till Sverige och skulle prata 
var det en helt annan sak. Laila var sexton år när hon slutade nionde klass 
och flyttade hemifrån för att börja arbeta. Hon hade ett sommarjobb och tog 
sedan hand om sin systers barn. Hon gick på handelsskola i två år, arbetade 
ett år och började på handelsgymnasium. Men det gick inte bra på gymnasiet 
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och det var svårt att få arbete i norra Finland. ”Så jag kände bara att jag ville 
därifrån.”

C: Hade du velat utbilda dig själv mer eller ...? 
L: Jo det hade jag väl, fast jag tror nog inte att det inte fanns - här
fanns det inte (visar på huvudet, skrattar).
C: Det verkar det väl som, tycker jag. 
L: Jo det tror jag nej, det märkte jag att det inte gick. 
C: Mh, men du kanske inte var tillräckligt intresserad, då? 
L: Neej, det var jag nog inte, inte så där. Jag var ju lite nedtryckt 
också hemma, så att man var ju – man hade ju inte heller sånt där 
självförtroende heller. Kanske påverkade det också. 
C: Hur då nedtryckt? 
L: Ja, det var inte värt mycket och känslan att jag aldrig gjorde nå-
gonting rätt. 
C: Nej, nej, växte du upp i ett sånt där strängt hem? 
L: Nej, inte så, men ändå liksom. Och det här att jag fick lite – det 
här att jag inte skulle klara av, för till och med, jag var ju tjugotvå 
nästan tjugotre, när jag flyttade hit, så sa mamma till mig att: ”Ja 
men du kommer hem med svansen mellan benen du klarar dig inte 
där borta.” Kan du tänka dig det då?  

Med sin mammas ord som bagage lämnade Laila hembygden och flyttade 
till Sverige. Laila hade varit i Stockholm och sommarjobbat, så hon visste att 
det gick att få arbete här. Hennes äldsta syster bodde här och det var en 
trygghet. Systern är omkring tjugo år äldre. Hon bor sedan mer än trettio år i 
Stockholm och arbetar på ett stort företag. Laila är den yngsta av sju syskon, 
hon har tre bröder och tre systrar. De andra syskonen bor kvar i Finland, en 
bror i hembyn, tre syskon bor i den närmsta staden och en bror längre norr 
ut. Båda föräldrarna är döda.

Jaa, vi har väl inte blivit uppmuntrade någon, särskilt speciellt. Men 
i och för sig dom två äldsta systrarna, dom har väl inte mer än åtta-
årig folkskola tror jag och bröderna dom har alla fått sån här yrkes-
skola tvåårig, äldsta han är målare och två andra är svarvare. Och 
sen syrran som är två år äldre än jag, hon har ju tagit studenten och 
gått handelsgymnasium och något mer också så att det är hon som 
är högst utbildad om man säger så.  
C: Men det var liksom inte - Nadja föräldrar, dom kanske inte tyck-
te att man skulle utbilda sig? 
L: Ja det var väl det också i och för sig. Pappa han hade ju inget 
yrke utan han tog det jobbet som han fick och mamma var ju hem-
ma - har väl förstått att man måste ha utbildning, men ingenting 
sånt, så där sikta väldigt högt upp, nej det var det nog inte frågan 
om. Sen var det ju alltid - det var väl dom skolorna som inte kosta-
de, det kunde man gå. Vi var jaa, inte så, eller ja, hemskt fattig men 
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inte, eller ganska så - lite jordbruk och så där, men i alla fall vi hade 
ju alltid mat. Så att det var inte så ... 
C: Hon trodde att du skulle komma hem med svansen mellan benen. 
L: Jaa det var ingen idé att flytta till Sverige, jag skulle inte klara 
mig här. 
C: Jaså, du skulle inte klara dig heller? 
L: Näej, så hon menade att jag skulle komma tillbaks med svansen 
mellan benen.  
C: Men det gjorde du inte. 
L: Nej det gjorde jag inte, jag visade att jag klarade mig i alla fall.  

Laila kom till Sverige 1979, då var hon tjugotvå år, hon började arbeta på 
ett pensionärshem och senare kom hon till sin nuvarande arbetsplats. Trots 
att hon har en kort utbildning och hennes svenska till en början inte var bra 
har hon inte varit arbetslös någon gång. På pensionärshemmet var det många 
i personalen som pratade finska, vilket innebar att hon inte lärde sig mycket 
svenska. På den nuvarande arbetsplatsen fanns få finsktalande och där har 
hon har lärt sig svenska.

Barnens skolgång 
När Thomas skulle börja skolan stod valet mellan Österskolan och Syd-
östskolan, den senare lockade därför att den var fräsch och nybyggd. Laila 
besökte den aldrig fast möjligheten fanns. Hon menar att även om man besö-
ker en skola vet man inte hur den är. Dessutom var hon nöjd med Östersko-
lan. Thomas hade gått i sexårsverksamhet där och det hade gått bra. Innan 
dess hade han gått med dagmamman till lekskolan, det som senare blev 
språkförskola, den ligger nära Österskolan. Som ett sätt att bekanta sig med 
Österskolan hade lekskolan också varit där och ätit lunch.  

Ett viktigt skäl för Laila att bestämma sig för Österskolan var att den lig-
ger närmast och att barnen inte behöver korsa någon trafikerad väg. Visserli-
gen finns det gångbroar över alla gator inom området, men det skulle ändå 
ha blivit en omväg att först gå till dagmamman och sedan till Sydöstskolan. 
Det tycks till slut ha varit skolvägen som var den tyngst vägande faktorn vid 
valet av skola.

Ja, tidigt på morgonen, då är ju liksom varenda minut – tio minuter 
det är viktigt. 
C: Visst, särskilt om man har flera barn som ska ut på olika ställen. 
L: Ja precis, det har det ju varit, två stycken dit och en dit, springa 
fram och tillbaks.  

Barnens dagmamma hade också haft sina barn i Österskolan och Laila 
visste att hon var nöjd med den. Det blev naturligt att David skulle gå i sam-
ma skola som Thomas. På morgonen kan de ha sällskap till fritids som ligger 
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i anslutning till skolan och äta frukost där. David går också dit efter skolan. 
Laila uppskattar Davids lärare, de är bra, lätta att prata och få kontakt med.  

Mimi ska också börja i Österskolan, Laila tycker att det är bra att ha alla 
barn samlade. Mimi har tidigare gått på språkförskola, men stadsdelsförvalt-
ningen kräver inte längre att dagmammorna går dit med barnen. Laila tycker 
att det är synd, det var en möjlighet för hennes barn att lära sig mer svenska 
innan de började på sexårsverksamheten. På ett år lärde sig Mimi mycket, 
innan dess kunde hon knappt någon svenska. Dagmamman har inte tyckt att 
det har varit något problem att gå med barnen till språkförskola. Men Laila 
vill ändå inte be henne att gå dit med Mimi eftersom Mimi har en kompis 
hos dagmamman som hon vill vara med.  

Både pojkarna är födda för tidigt men Mimi var fullgången och dessutom 
flicka så med henne är det är inga problem, säger Laila. Thomas går i en 
vanlig klass men när han började första året fick han gå tillbaka till sexårs-
verksamheten på höstterminen för att få möjlighet att mogna. Skolpsykolo-
gen trodde först att han kanske hade damp, men Thomas har ingen diagnos 
och troligen kommer hans besvär att växa bort. Laila berättade också om 
David för psykologen, som uppmuntrade henne att gå till barnavårdscentra-
len och träffa en läkare som är specialiserad på damp.184  David har koncent-
rationssvårigheter och fick diagnosen damp. Nu går han i en liten grupp med 
tre lärare och Laila tycker att han har blivit lugnare. Det blev möjligt när han 
fick intyg på sin diagnos, som också innebar att Laila kunde ansöka om 
vårdbidrag. Vårdbidraget kommer att göra det möjligt för Laila att gå ned i 
arbetstid till sjuttiofem procent utan att förlora alltför mycket ekonomiskt. 
Laila har alltid arbetat heltid, men arbetar för närvarande åttiofem procent så 
att hon kan komma hem innan halv sex på dagarna, det innebär samtidigt ett 
kännbart inkomstbortfall. Hon säger att det ändå är svårt att få pengarna att 
räcka när hon ska köpa vinterkläder och skor till barnen.

Skolpsykologen har varit stort stöd och till hjälp att hitta rätt, bland annat 
när Laila har sökt bidrag. Diagnosen har inneburit att David kunde få en bra 
start. Laila hoppas att han så småningom ska kunna gå i en vanlig klass. Lai-
la säger att barnen fungerar bättre när de är i ett bra sammanhang, på samma 
sätt som det är för vuxna på en arbetsplats. Laila har kontakt med flera per-
soner på skolan och det innebär en trygghet. Hon är mycket nöjd med bar-
nens lärare, som är uppmuntrande och positiva mot pojkarna och hon upp-
skattar personalen på fritids. Laila tycker mycket om rektorn också. Hon har 
varit förstående och stödjande när Thomas inte kom överens med sin fröken i 
ettan och när han rymde från skolan. Laila har också haft en del kontakt med 
den biträdande rektorn som talar finska.  

Laila vill att hennes barn ska utbilda sig och inte stanna på hennes utbild-
ningsnivå. Hon tänker uppmuntra dem att läsa vidare, bara de har viljan, men 
hon tänker förstås inte tvinga dem, säger hon.  

184 DAMP - Dysfunktion i fråga om avledbarhet, motorik och perception 
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Jaa - så högt som möjligt höll jag på att säga, men det krävs ju så 
mycket nu för tiden och jag menar vad krävs det då, när dom är 
över tjugo? Då behöver man ju ha mycket utbildning och bra ut-
bildning. 
… Jodå det har jag tänkt, att sikta högt upp.  
…
Sen när de blir äldre och vuxna, ja först hoppas jag förstås att dom 
inte hamnar på några dåligheter så att - och då har jag sagt, då att 
när dom är vuxna och inte hamnar nånstans på dåligheter och har 
utbildning, då åker min näsa upp (visar) och då säger jag att – Jag 
har klarat det! Nej, men självklart hoppas jag att dom utbildar sig 
och gör någonting som dom tycker om och vill och att det går bra 
för dom, dom behöver ju förstås inte bli rika så där, men jag hoppas 
att dom får det bättre än jag och att de inte behöver vända slanten 
flera gånger och tänka hela tiden att det räcker till med allting. Det 
önskar jag självklart, det tror jag nog att alla mammor vill och inte 
bara mammor utan pappor också. Men att det går bra för dom, att 
dom får ha arbete och det där.  

Laila tror inte att det räcker att barnen har gymnasieutbildning. Hon vill 
att de fortsätter på universitet eller högskola och kanske med teknisk inrikt-
ning, beroende på vad de har för intressen och möjligheter. Laila har inga 
idéer om vilken skola hon vill att barnen ska gå på högstadiet eftersom hon 
räknar med att familjen har flyttat från Nystad innan dess.  

Solidaritet satt på prov 
1990 när Thomas var sex månader flyttade Laila från en liten obekväm tvåa 
utan kök till Nystad.  

C: Trivs du bra här? 
L: Inte nu längre. 
C: Jaså, det gör du inte? 
L: Näej. 
C: Varför inte då? 
L: Vi har blivit – eller i och för sig det har ju varit många olika na-
tionaliteter förut också, det har jag ju ingenting emot, jag är ju – 
även om jag på papperet är svensk, men finländare, utlänning lika 
mycket som -   
C: Du är svensk medborgare? 
L: Ja det är jag nu eller –  ja för länge sen. Barnen är också det. Men 
i alla fall, men, det har blivit oroligare här, det har blivit mycket mer 
– araber från olika länder och somalier och det är lite bekymmer 
och problem med dom. 
C: Vad är det för ... ? 
L: Först är det mina barn, dom är ju mulatter så dom är ju inte ren-
rasade, dom är ju tredje klassens medborgare. 
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C: Här? 
L: I deras ögon. 
C: Här i Nystad? 
L: Joo, det är sant.
C: Vilka tycker det? 
L: Araber, somalier. 
C: Jaha, man ska vara helvit eller helsvart, är det så? 
L: Ja, det är ungefär eller arab då, från deras eget land. Och en vit 
kvinna är ju inte heller mycket värd, när man har mulattbarn. Och - 
ja jag vet inte om det är rent någonstans men det har blivit mycket 
skitigare här. 
C: Har det det? 
L: Ja skräp överallt och - det är inte trivsamt. 
C: Jag tycker det är rätt trevligt när jag går omkring här, men - 
L: Mm, joo det kan det ju –  
C: Jag bor ju inte här. 
L: Nej, det här området är ju lugnt, ganska lugnt måste jag säga, det 
är inte så farligt, det är ett och annat barn som är dumt och elak. I 
och för sig, mina kan ju också, det är inte det. Fast jag försöker ju 
lära dom, men - jag vet å andra sidan då, jag har min väninna som 
bor på Bokgränd och där är det helt tok …  
C: Det är där uppe på andra sidan Storgatan, ja just det, där är det 
…? 
L: Där är det värre. Det är mer skitigt och mer oroligt på det sättet, 
barnen bråkar och det är mycket grövre där. 
C: Så är det inte här? Här är det inte så mycket bråk? 
L: Nej, det är ju småtjafs, det är det ju i och för sig, men det kan ju 
hända … 
C: Mm, överallt – men så är det ju. 
L: Jo då det är det ju i och för sig, men – jag vet inte, jag tänker på 
barnen och just därför skulle jag vilja flytta till nåt område som är 
lite lugnare, lite mindre olika nationaliteter.  
… för jag tror att Nystad, det har blivit för mycket olika nationalite-
ter och för lite svenskar och om vi säger européer och nordbor.  
… Och i och för sig jag förstår väl att man vill komma nära till 
landsmännen, men man borde kunna sprida ut lite mer. Men det 
finns ju bra kommunikationer i Stockholm och åka.  

När Laila tänker på sina barns bästa vill hon flytta från Nystad. Hon kan 
tänka sig att flytta till en förort på andra sidan staden, där hon tror att det kan 
vara lugnare. Bokgränd där hennes väninna bor ligger i samma ände av 
stadsdelen som Alm- och Björkplan som Karin pratar om som en annan 
värld och där Anna bodde tidigare. Där är det mer förfallet och där bor de 
nykomna till Sverige och Nystad.  

Thomas har blivit retad av sina kamrater för att han är en aning sent ut-
vecklad och mörkhyad. En dag när han kom hem från skolan sade han till 
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Laila att han ville vara vit och ha rakt hår, en önskan som han återkommer 
till.

Jag har ju hemifrån då lärt att alla människor är likvärdiga oavsett 
hudfärg eller om de är ljusblonda. Och det lärde ju pappa i och med 
att han brukade ta parti för alla folkslag som blev nedtryckta eller så 
där. Och i och med det lärde vi att ingen är bättre på grund av hud-
färg eller om man är ljusblond och det är jag väldigt tacksam mot 
honom för. Och jag försöker ju lära barnen samma sak men ibland 
är det svårt, ibland skulle man vilja säga någonting, men jag gör inte 
det. … då får man bara svälja orden. För det är ju problem alltid när 
dom kommer in och säger att dom slog mig och dom gör det och 
det. Sen går jag och pratar med dom men då brukar jag säga till dom 
bara, lek inte med dom. Innerst inne skulle man vilja säga någonting 
annat, men man håller det inom sig och säger bara, lek inte med 
dom men jag vill inte lära dom att dom ska skilja.  

I samband med att Laila talar om att somliga nystadsbor anser att det är 
högre status att vara ”renrasig” kommenterar hon att det har blivit smutsigare 
på gatorna i Nystad. Förutom att vara en kommentar om faktiska förhållan-
den, tror jag att hon samlar argument för att flytta. Men eftersom hon an-
stränger sig för hålla igen sin kritik mot andra invandrade, kan det också 
vara ett sätt att mer eller mindre omedvetet kvittera de fördomar som riktas 
mot henne, hennes barn och alla barn vars föräldrar har olika hudfärg, ge-
nom att underförstått säga att de andra skräpar ner eller har det smutsigt 
kring sig. 

Laila är inte den enda som tycker att det har blivit smutsigt, Hanna, Nina 
och Bo som har flyttat från Nystad tycker det samma. Det är svårt att avgöra 
om de flyttar för att de reagerar på att det är smutsigt eller om de tillåter sig 
att vara kritiska mot området för att de är på väg bort från det. Det är klart att 
drivkraften att flytta är större om man vantrivs.  

Både Lailas syster och hennes väninna som bor i Nystad vill flytta där-
ifrån. Två viktiga drivkrafter för Laila att flytta är att de inte riktigt trivs i 
Nystad och att familjen behöver en större bostad. Nu bor familjen i en trea 
och för att alla barn ska kunna få ett eget rum behöver de fem rum. Laila tror 
att det bara finns fyror i Nystad. För henne är det viktigt att hitta en lägenhet 
med en rimlig hyra, som hon kan klara med sin inkomst. Laila hoppas kunna 
få en lägenhet någon annanstans genom det kommunala bostadsbolaget där 
hon har varit hyresgäst sedan 1982. Tapeter och målning är slitna och Laila 
har inte råd att återställa det själv. Innan hon flyttar måste det vara återställt, 
därför är det bättre att hålla ut och bo kvar ett par år till och invänta hyres-
värdens renovering om ett par år.  
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Att behålla sitt språk 
Barnens pappa lämnade familjen och återvände till Gambia 1994, innan 
Mimi föddes. Han pratade svenska med barnen och engelska med Laila. Han 
pratade inte något av de stamspråk som han kan, med sina barn. Laila håller 
på att barnen ska prata finska hemma. Dagmamman är finska, Laila pratar 
finska med barnen hemma och de har hemspråksundervisning i finska. Bar-
nen kan växla mellan finska och svenska och kan översätta mellan språken. 
Laila tyckte att pojkarnas finska var så etablerad att det var bättre att de gick 
i svensk klass, trots att det finns finska klasser i skolan, eftersom familjen 
ska stanna i Sverige.

 Laila har vårdnaden om sina barn, men jag blev osäker på om Laila lever 
helt ensam. Jag fick en känsla av att det fanns en man någonstans, om det nu 
är barnens far eller en annan man. Hon fattar ensam alla beslut som gäller 
barnen, så länge som de är små är det självklart hon som styr. Laila behöver 
ha skola och barntillsyn så nära hemmet som möjligt för att allt ska fungera 
praktiskt med att hämta barnen, handla och gå till och från jobbet. Hon går 
upp halv sex för att få en stund för sig själv, tio över sju går hon och barnen 
hemifrån. Laila tycker att det är tufft att ha allt ansvar själv, men hon kan 
diskutera med sin väninna, sin syster och med arbetskamrater. Dessutom har 
Laila en kontaktfamilj som barnen är hos varannan helg.  

Jaa då, det är verkligen toppen för barnen. Och för mig att shoppa 
och gå ut. Så det är ju bra. Sen när man liksom – när huvudet häng-
er där nere vid golvet, så att man liksom orkar allt.  

Kontaktfamiljen bor på landet utanför Stockholm och har en gård med 
djur: ”Det är ett underbart ställe för barnen”, säger Laila. Familjen hämtar 
och lämnar barnen hos henne. På sommaren bor barnen hos dem i två veck-
or. Laila hade hoppats att hon skulle kunna resa bort för sig själv då. Hittills 
har hon inte haft råd med det, utan hon har arbetat när barnen har varit borta. 
Hon tycker att det har varit skönt ändå och hela familjen reser tillsammans 
till Finland på sommaren.  

Sammanfattande diskussion och analys 
Det finns flera vägar för föräldrar att påverka sitt och sina barns liv och 
sammanhang. Boende, arbete och utbildning är de viktigaste. Familjens eko-
nomiska utrymme skapar förutsättningar för att genomföra sådana föränd-
ringar. Det här avsnittet handlar om två av dessa strategier för påverkan, 
nämligen utbildning och boende och Lailas förhållande till dem. Jag kommer 
först att diskutera hennes förhållande till skolan och därefter till boendet.

Val av skola 
Pojkarna går i den skola de tillhör. Det mest avgörande har varit att skolan 
ligger nära hemmet och att det är lätt för Laila att lämna och hämta barnen. 
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Dessutom är Laila nöjd med skolan. Den har fungerat som en resurs för hen-
ne och hon känner sig stöttad av skolpersonalen. Det är ett genomtänkt ställ-
ningstagande med tanke på de två faktorer som framförallt styrt det: praktis-
ka begränsningar och Lailas habitus. De praktiska begränsningarna är flera, i 
Lailas liv finns inga marginaler vare sig tidsmässiga eller ekonomiska. Hon 
har inte utrymme att göra skolval eller att välja en skola som inte ligger nära 
hemmet. Att vara ensamstående förälder ger mindre marginaler och hand-
lingsutrymme. Det går att jämföra med Anna som också är ensamstående, 
vilket gör hennes praktiska möjligheter att välja skola i en annan stadsdel 
begränsade.

I mötet mellan den sociala världen och de lägre klassernas homogena er-
farenhet av den uppstår vad Bourdieu kallar en ”effekt av slutenhet”, som jag 
tror även präglat Lailas habitus. Det finns inga andra möjliga sätt att leva li-
vet – ”sfären av möjligheter är stängd”.185

Laila vill att barnen ska gå i gymnasiet och sedan utbilda sig vidare. Ut-
ifrån de förutsättningar Laila har gör hon allt som är möjligt för sina barn. 
Men hur möjliga att förverkliga kommer hennes ambitioner vara? Kommer 
det att räcka med kärlek och höga förväntningar på barnen och att det i teorin 
är möjligt att fortsätta till högre utbildning när utbildningssystemet alltmer 
präglas av konkurrens om platser på skolor och utbildningsvägar? Skol-
marknaden kräver kompetens och beredskap att välja mellan olika skolor för 
att barnen ska kunna gå vidare på det sätt föräldrarna önskar. Det är en 
kunskap och habitus som alla inte har. Hur ska man kunna ha en kunskap o
något, om man inte vet att man har behov av att ha den kunskapen? Och 
även om man har den är det inte säkert att det går att använda sig av den, 
därför att det finns alltför många verkliga och praktiska begränsningar. Å 
ena sidan strukturerar fältet habitus och å andra sidan påverkar och 
konstruerar habitus fältet genom sin kunskap och uppfattning om fältet och 
verkligheten. Habitus är ett skapande system som fritt producerar tankar, 
uppfattningar och agerande men bara inom ramen för de förhållanden som ä
upphov till habitus.186 Lailas habitus bidrar till att hon är nöjd med den sko
som ges. Och i valet mellan att be dagmamman gå till språkförskolan med 
Mimi så att hon kan lära sig mer svenska och att Mimi är hos henne hela 
dagen så att hon vara med sin kompis, väljer Laila det senare

Val av boende 
Kring det andra området för möjlig påverkan – boendet är Lailas diskurs nå-
got annorlunda, där är hennes behov och önskan att förändra större. Laila har 
en stark önskan att flytta och de skäl hon anger är delvis desamma som de 
som familjerna som flyttade angav. Hon kan dessutom ha skäl som jag inte 
känner till och som är av mer privat karaktär. Till skillnad från de som flyt-

185 Bourdieu 2000, s 381. 
186 Bourdieu 1999, 55. 
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tade bor Laila kvar i Nystad 2005. Hennes drivkrafter har nog varit lika star-
ka som deras, men hennes handlingsutrymme är snävare. Lailas praktiker är 
lika styrda av nödvändigheten som Annas, Karins och Katarinas. Men Laila 
ville hitta en annan strategi i förhållande till sitt boende. Till skillnad från 
dem, som hade inrättat sig och trivdes var hon uttalat på väg bort från Nys-
tad. Anna, som också är ensam och har barn med män från Afrika, trodde 
inte att det skulle bli bättre om hon flyttade till ett annat ställe. Även hennes 
barn har blivit retade. Men som svenska har Anna högre status än Laila. En 
tjänsteman som arbetar i området berättar att en svensk kvinna i Nystad är 
drottning. Det är en attraktiv position, som Anna kanske inte skulle få på en 
annan plats. Mitt intryck är att Laila dessutom inte har försökt att etablera sig 
i området på samma sätt som de svenska kvinnorna och därmed funnit sig till 
rätta. Hon tillbringar inte lika mycket tid i området på dagarna som de gör. 
Laila är ensamstående, arbetar i en annan del av staden och har tre barn, var-
av två är försenade i sin utveckling. För henne finns inte tid över att engage-
ra sig i skolan eller lokala aktiviteter.

Troligen är det mer angeläget för Laila som har invandrat att skilja ut sig 
mot andra invandrade, särskilt de som har anlänt senare och som inte är 
skandinaver, än det är för de svenska kvinnorna – som redan har en starkare 
position. Ett sätt att skilja ut sig är att flytta.  Laila är ett exempel på den di-
stinktion som Bunar uppmärksammar mellan de som tidigt flyttade till mil-
jonprogramsområden och de som har anlänt senast, en distinktion som har 
med representationen av stadsdelen att göra.187 Till en början var den ganska 
negativa uppfattningen om stadsdelen inte baserad på dess invånare. Men 
alltefter som befolkningen har förändrats har den negativa representationen 
kommit att förknippas med befolkningssammansättningen. De som flyttade 
in först var svenskar, andra skandinaver och européer. De som flyttade in se-
nare hade ofta sitt ursprung i Asien och på senare år Afrika.

Det finns en värdekonflikt för Laila, hon är själv invandrad och har lärt 
sig att inte göra skillnad på människor på grund av hudfärg. Det är ett värde 
som hennes pappa har förmedlat till henne, som hon har inkorporerat och 
som har blivit en viktig del i hennes identitet. Ett värde som hon vill förmed-
la vidare till sina barn och som sätts på hårda prov när hon och hennes barn 
blir retade för att barnen har en vit mamma och en svart pappa. Det bidrar till 
en negativ upplevelse av Nystad och till hennes önskan att flytta. En önskan 
som hon ännu inte har förverkligat, kanske beroende på att hennes möjlighe-
ter att genomföra den är små och/eller att skolan fungerar bra och hon inte 
vill bryta upp barnen från den. 

187 Bunar, 2001. 
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Nya och gamla diskurser 
Lailas liksom alla andras praktiker är resultatet av mötet mellan fältet – de 
faktiska, sociala strukturerna och henne habitus.188 Hon vet vilka de sociala 
förutsättningarna är och känner till sina egna förutsättningar både ”medve-
tet” och nästan reflexmässigt, det vill säga, hon gör sina bedömningar utifrån 
alla sina erfarenheter och all sin samlade kunskap som ”bara finns där” i 
hennes kropp och som utgör hennes habitus. Möjligheter – som att välja en 
annan skola – som inte framstår som realiserbara eller tillgängliga för henne, 
ödas inte en tanke utan avfärdas snabbt, nödvändigheten görs till dygd.  

Laila har vuxit upp på ett småjordbruk i norra Finland under knappa för-
hållanden med den nödens eller nödvändighetens moral som präglar de lägre 
klasserna till skarp skillnad från den nya medelklassens lustetik – ”fun 
ethic”189 som jag återkommer till senare.190 I de lägre klasserna har preferen-
ser och val, både i fråga om smak och andra livets val, en etisk bas, påpekar 
Bourdieu.191 Allra tydligast framstår kanske denna snävhetens eller nödvän-
dighetens habitus när Laila berättar att hon arbetar på semestern. Hon har 
svårt att utnyttja sin semester – kanske därför att hon inte hittar någon tillta-
lande form för att vara ledig, eller inte har ekonomi för det. Men jag tror 
också att hennes habitus som är präglad av knapphet och tvång gör att hon 
har svårt att anpassa sig till en behovsnivå, som tidigare endast hörde hemma 
bland dem som har mer resurser. Kanske förmår hon inte att, som Bourdieu 
säger ”göra av med mera” (spend more) och hitta ett sätt att vara ledig.192

 Laila tror att hennes föräldrar älskade sina barn, men några kärleksbety-
gelser passerade inte deras läppar och hon kände aldrig att hon gjorde något 
rätt. Hon lämnade inte hemmet med sin mors välsignelse utan med en ned-
slående profetia, som förmodligen mest var färgad av oro. Den gjorde det 
ändå svårt för Laila att återvända hem om hon hade velat det. I det perspek-
tivet får Lailas föresats om att hennes barn inte ska tveka om att de är älska-
de en särskild lyster som står i kontrast till hennes egna erfarenheter. Laila 
låter sig ledsagas av några starka värden och etiska hållpunkter, som bidrar 
till att skapa hennes identitet och hjälper henne att bibehålla den. Därutöver 
har hon som de flesta andra föräldrarna i undersökningen tillägnat sig de 
moderna diskurser, som handlar om att inte tvinga sina barn till något de inte 
vill och att kärlek gör barnen gott. Nu kan läsaren nog invända och säga, vil-
ken förälder tror inte att kärlek gör barnen gott? Så är det kanske, men jag 
uppfattar det ändå som ett ”modernt” sätt att uttrycka sig – en humanistisk 
liberal diskurs som bärs upp av nya fraktioner inom de dominerande klasser-
na. De härskande gruppernas livsstil och moral blir norm och därmed fram-

188 Bourdieu & Wacquant, 2002. 
189 Bourdieu, 2000, s. 365. 
190 I avsnittet om Bente och Gösta, s. 306. 
191 Bourdieu 2000, s 5, 376. Se även konsumtion s.38. 
192 Bourdieu 2000, s 375. 
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står andra gruppers som mindre värda. Den dominerande moralen kommer 
att påverka de lägre klasserna och klassidentiteten, som är förankrad i det 
omedvetna. Bourdieu menar att det egentligen bara finns två sätt för de do-
minerade klasserna att förhålla sig till det. De kan antingen vara lojala mot 
sig själva och mot sin grupp eller den enskilda individen kan assimilera de 
härskande idealen – det vill säga, motsatsen till att kollektivt återta sin socia-
la identitet.193 Som jag ser det gör Laila båda delar och – om man så vill – 
förhåller hon sig på ett tredje sätt, hon är lojal med sina ursprungliga värde-
ringar och tar till sig de dominerande idealen. De slår an en ton hos henne. 
Påverkan är också massiv, ingen lämnas opåverkad. 

I vissa avseenden är Lailas uppfattning om sig själv inte hög, hon ser det 
som en effekt av låga förväntningar och att hon var nedtryckt som barn. Men 
Laila har klarat sig relativt bra, sedan hon slutade skolan har hon antingen 
utbildat sig eller arbetat. Hon har ensamt ansvar för sina barn och två av dem 
behöver extra stöd. Hemmet är sparsamt möblerat och litet slitet. Hon ska 
överta en soffa och två fåtöljer av sin systerdotter och ser fram emot att bli 
av med hörnsoffan, möblera friare och att få sitta i en fåtölj – alldeles för sig 
själv. Hon har en plan för hur lägenheten ska bli omtapetserad utan att behö-
va betala för de förstörda tapeterna, så att hon ska kunna byta lägenhet. I och 
med att David har fått en diagnos har hon möjlighet att få vårdbidrag och gå 
ned i arbetstid. Laila har förmått ta emot och göra bruk av de samhälleliga 
stödsystem som har mobiliserats runt hennes familj och som tycks fungera. 
Laila anpassar fyndigt sina praktiker efter sin situation med dess bristande 
ekonomiska resurser. 

193 Bourdieu 2000, s 384. 
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Karin
”… det är så skilda världar.” 

Karin, har arbetat som dagmamma, men är för närvarande sjukskriven efter 
sin fjärde hjärninfarkt. Hon är fyrtiotre år. 
José, hennes man kommer från Spanien, han arbetar som busschaufför. 
Mikaela är tjugo år, hon har gått ut gymnasiet, arbetar och har flyttat hem-
ifrån till en lägenhet i samma hus. 
Kristian är femton år, han går i högstadiet i Alskolan med idrottsprofil i en 
grannkommun. 
Andreas/Andy är tretton år, han går i en skola på Östermalm. 
Angela är sex år, hon går i ettan i Västerskolan.

Alla barn har gått i Västerskolan i låg- och mellanstadiet, det är den skola de 
hör till, den ligger mellan femtio och hundra meter från hemmet. 

Karin är uppvuxen i samma stadsdel i innerstan som Anna, men kommer 
från ett borgerligt hem. Hon beskriver det som att hon har valt att bryta med 
den miljön, den passar henne inte. Karin har arbetat som dagmamma, men är 
vid tillfället för samtalet sjukskriven efter sin fjärde hjärninfarkt. Karin och 
Katarina är grannar, jag har fått hennes namn via Katarina som är huvudper-
son i nästa avsnitt. Katarina och Karin har lärt känna varandra i området och 
skolan, tillsammans är de aktiva i Västerskolans föräldraförening. Karin ut-
trycker sig väl och sammanhängande trots sina hjärninfarkter. Till skillnad 
från Anna är hon självsäker på det sätt som personer från en borgerlig miljö 
ofta är, hon nöjer sig inte med halvbra sjukvård, det skolan vill erbjuda eller 
ofullständiga besked.

Karins man arbetar inom lokaltrafiken sedan länge och nu som buss-
chaufför, han har tidigare varit förman. Familjen har bott i Nystad i tjugo, år 
först i en hyreslägenhet, efter ett år köpte de den bostadsrättslägenhet där de 
bor nu. 

Karins bakgrund 
Karin gick i Franska skolan ”- så det är litet annorlunda, det är en helt annan 
miljö än det här ja”.  

Jag bodde inne i stan och mina föräldrar tyckte att en flicka ska ha 
fin uppfostran och då ingår det att spela piano och dansa balett och 
gå i Franska skolan.
C: Jaha, så du gjorde alltihop? 
K: Jag gjorde alltihop. Efterhand som jag växte så fick jag lite makt 
att säga ifrån så jag slutade med baletten och så slutade jag med pi-
anospelet och sen hoppade jag av skolan.  
… Det var väldigt bra skola och det var väldigt bra utbildning, men 
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det var inte min - det kändes fel på nåt sätt, jag hade inte dom vär-
deringarna som många av mina jämnåriga hade. 
C: Hur länge gick du där då? 
K: Jag hoppade av i sjusju hoppade jag av, sista flickskoleåret.  … 
Och jag gick ut sexsju och hoppade av och började i sjusjuan och 
där valde jag hela tiden ner mig, till slut låg jag på den allra enklaste 
linjen och sen då hoppade jag av. Det var ingen idé va. Jag skulle 
sänka alla mina betyg så fruktansvärt om jag hade gått kvar så där, 
jag var helt utled på det, så att då hoppade jag av så att jag kunde ... 
C: Vad tror du att det berodde på - att du blev så utled? 
K: Jag tror att det kan dels ha berott på att min mamma gick bort där 
i samma veva och sen att jag hade andra kompisar från andra miljö-
er. Jag umgicks med helt andra. Jag hade tappat de här fina flicks-
kolemanéren liksom jag var ute och hängde runt på andra grejer. 
C: Var hängde du då? 
K: Jag åkte raggarbil och sånt där, det var mycket roligare än att gå 
på fina danser. Så jag valde liksom annat umgänge. … Men det är 
väldigt spännande att ha gått där i alla fall så man har det som refe-
rensram - och det är ju väldiga kontraster att bo i en sjurummare 
inne i stan och att hamna i en fyra i Nystad.  
C: Ja, verkligen. 
L. Och min pappa bor i en välbärgad villaförort nu. Så att det är väl-
diga kontraster liksom att jag är uppfostrad med kristallkronor och 
kammade mattfransar och hemhjälpar och städhjälpar och alla dom 
här grejerna omkring och fina middagar med gafflar och knivar i 
rad va och glas åt alla håll och kanter. Så jag kan ju den biten också 
om det behövs. Men jag föredrar den här vanliga, man kan gå klädd 
som man vill. Jag menar jag kan gå ut och se ut precis hur jag vill, 
det är ingen som bryr sig, va.  

Karin började arbeta och liftade runt i Europa. Hon träffade sin man, som 
är från Spanien, i Sverige. De liftade tillsammans och bodde i hans hemland 
ett par år. Sedan har de bott och arbetat i Stockholm ”som alla andra – me-
delsvensson …” När Karin fick barn bodde de inne i stan i en lägenhet fyra 
trappor upp utan hiss. Och så ”hamnade jag här. Det fanns ju inga andra lä-
genheter att få snabbt när man hade bråttom”. Karins man arbetade som för-
man, men sedan förmännen fått flera underställda utan att få högre lön valde 
han att återgå till jobbet som busschaufför, med bibehållen förmanslön. José 
har gått i grundskola och på en gymnasial utbildning med klassiska språk, 
som Karin tror att han hoppade av. José reste också utomlands, arbetade på 
båt och liftade.

Karin har daglig kontakt med sin pappa som bor i en välbärgad villaför-
ort. Han har godtagit Karins val vilket inte var vanligt på sjuttiotalet. Pappan 
har alltid uppskattat José och de har haft bra kontakt sedan Karin klargjorde 
att hon tänkte resa utomlands med honom. Karin har inte kontakt med sin 
äldre halvbror eller sin yngre bror,  
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… och lillebror och jag vi har lite olika värderingar, han är mer den 
här prylfixerade och jag är mer slit och släng och liksom hej och hå, 
lite tar dan som den kommer – till en viss del, sen vill jag i och för 
sig ha struktur på annat va. Jag har vissa grejer kvar att man måste 
ha ett visst reservkapital om det händer nåt, det finns sånt kvar i min 
uppfostran, som ligger i botten och är väldigt skönt att ha. Men sen 
så kan jag liksom rycka på axlarna om man byter gardiner till påsk 
eller inte, men det gör jag inte så det ... (skrattar) - knappt till jul 
(skrattar).
C: Nej vem gör det? 
K: Nej, jo det är sånt man ska göra höll jag på att säga, men jag gör 
det inte. Jo det ingår i fint – det ska man göra, … 
C: Så du hoppade av lite från den utstakade ...? 
K: Jo, jag vart inte den där fina flickan som man skulle blivit då, 
som mina kompisar vart, dom vart ju dom där fina, som åkte till 
Frankrike och studerade på Sorbonne och ... 
C: Har du kvar kontakten med dom? 
K: Nja en, men hon bor nu någonstans söderut i en stad, så att just 
nu har jag ingen kontakt med nån, vi har haft lite grann från och till, 
jag har inget – det är så skilda världar. Det var några tjejer vi hade 
kontakt med både jag och min man ett tag, men sen så gifte dom sig 
med så där otroligt tråkiga bankkillar så då kände vi att nej, nej lik-
som det går inte. Det får va, dom får bo i Djursholm och ha det så 
bra - hoppas dom trivs med det också. För jag prioriterar andra sa-
ker liksom.  

När Karin gick i skolan ville hon bli veterinär, agronom eller förskollära-
re. Hon såg det inte som möjligt att bli veterinär, eftersom hon inte var bra i 
matematik och intagningspoängen var höga. Det var svårt att bli agronom i 
Stockholm och för att komma in på förskolelärarutbildningen krävdes en 
lång obetald praktik. Karin påbörjade praktiken, men efter ett år hoppade 
hon av. Hon hade flyttat hemifrån och behövde en bättre inkomst än som 
barnflicka. Hon hade olika arbeten, som telefonist på en reklambyrå, hon 
sålde kaffe på en teater, arbetade på pressbyrån och i affär. När hon fick barn 
gällde det att ordna så att barnen ”slapp vara borta hemifrån efter skolan” 
och då arbetade hon i affär. Sedan elva år arbetar hon som kommunal dag-
mamma.  

Och sen vart det dagmamma, det var på väg mot förskollärare i alla 
fall. Det var ju lite grann det jag hade tänkt. Sen har jag väl gene-
rellt sagt att utbildning inte är allt. Och jag har faktiskt, jag är lite 
dum om jag får säga, jag säger till mina barn – plugga inte ihjäl dig, 
gå ut och ha roligt också! Jag skällde på Mikaela när hon satt här 
och vrålpluggade i sjuan och åttan för att hon skulle knäcka sin 
kompis som var så väldigt intelligent. Hon skulle bli bäst i klassen 
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då min dotter, jag sa att du måste gå ut och dansa och ha roligt ock-
så. Och då gjorde hon det, men hon kanske pluggade för mycket för 
hon vart ju trött sen också. Så jag säger gör så bra du kan men du 
behöver inte vara bäst, man behöver inte ha MVG, var nöjd med 
VG. För jag menar livet är långt och man kan komplettera nu för ti-
den. Det kunde man inte förut. Man kan läsa in det som vuxen. Och 
det viktigaste är inte att man blir någonting fint för att föräldrarna 
vill det, eller för att man ärver deras yrken, utan att man får ett jobb 
som man vill ha. Om man sedan tjänar mycket mindre så okej då får 
man väl vara - om man skulle vilja jobba som undersköterska och 
ha en urdålig lön, då får man väl välja det då. Då får man ha en då-
lig lön men man har i alla fall nöjet att ha ett jobb som man har valt 
själv. Så att när Mikaela nu valde ett jobb med sextio procent ar-
betstid så peppade jag henne att göra det, för jag vet att det är det 
hon vill. Jag sa att pengarna är inte allt. Har du så att det går runt 
och kan betala hyra och telefon så klarar du dig nu när du är ung, 
när du får barn så är du tvungen att göra annorlunda va, men nu kan 
du göra så. Så att jag tycker liksom att man behöver inte alls gå den 
här - bestämma när man är femton vilken linje på gymnasiet, och 
sen så ska man – jag ska bli det och det va.  

Karin har haft fyra hjärninfarkter, hon lever med vetskapen att risken för 
nya infarkter är stor. Hon tycks ha återhämtat mycket på ett imponerande 
sätt. Från början var Karin förlamad på ena sidan, nu har hon kvar kognitiva 
problem, det vill säga problem med koncentration och minne och särskilt det 
visuella närminnet, dessutom har hon förlorat sin simultankapacitet. Hon kan 
glömma vilken knapp hon ska trycka på i hissen, eller gå vilse. Det innebär 
stora problem för henne, hon kan inte lita på sig själv och andra kan inte hel-
ler räkna med henne i alla situationer. Det för med sig att hon inte kan ta 
hand om sin familj som tidigare, hon kan till exempel inte garantera att hon 
ger barnen mat: ”Så att jag kan börja laga mat och sen kan jag bara lämna 
maten och gå min väg.” Karin skulle ha föredragit att ha kvar de fysiska pro-
blem hon fick. Hon berättar att det inte är ovanligt att den här sortens på-
frestningar påverkar familjelivet.  

Situationen är svår för barnen och kan bli spänd eftersom ingen vet om 
hon kommer att drabbas igen. Karin säger att hon aldrig kommer att kunna 
acceptera sitt funktionshinder helt, samtidigt måste hon lära sig att leva med 
det. Hon har hittat strategier för att kompensera för sina skador och nu före-
läser hon ibland för läkarkandidater om det. För Karin är funktionsnedsätt-
ningen extra plågsam eftersom hon tidigare har haft extremt gott minne och 
inte ens behövt använda almanacka. Hon tror att minnet kan hitta nya vägar i 
hjärnan och har bestämt sig för att klara minnestesterna mycket bättre om ett 
par år.
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Barnen och deras skolgång
Karin säger att hon har kunnat följa förändringarna i bostadsområdet därför 
att hon har arbetat som dagmamma och varit aktiv i Hem och Skola ”sen ur-
minnes tider”. På så vis etablerar Karin också på ett tidigt stadium i samtalet 
att hon är kvalificerad att tala om frågorna i vårt samtal. Karin trivs i områ-
det och tycker att det är en bra miljö för barnen när de är små. När barnen 
blir äldre är det ”tuffare”, miljön är hård och det talas mycket om heder och 
ära. Det är något som har förändrats sedan de flyttade hit. Andelen invandra-
de har ökat, därför att många svenskar flyttar ut. Inte för att de inte trivs, sä-
ger Karin, utan för att bostaden blir för stor när barnen flyttar. 

Mikaela, den äldsta dottern är tjugo år. Hon bor granne med familjen i en 
etta som föräldrarna har köpt till henne. ”Men det är just nu, hon kommer ju 
inte att bo i Nystad hela livet, men just nu är det bra.” Mikaela arbetar med 
djur. Hon har gått ut Nystad gymnasium. På låg- och mellanstadiet gick hon 
i Västerskolan och valde sedan att gå högstadiet i Söderskolan i stället för 
Norrskolan som hon hörde till. Bland de populära skolorna bytte Väster- och 
Österskolorna position. Söderskolan var på väg upp och ansågs vara den 
bättre skolan. Mikaela gjorde ett eget val innan det fria valet var infört. Det 
var inte något problem, men inte heller en självklarhet. Karin följde med Mi-
kaela till den information som vardera skolan hade för sina elever innan hon 
gjorde sitt val.

Mikaela valde Söderskolan därför att hon ansåg att disciplinen var bättre 
där och hon ville att det skulle vara lugnare i skolan. Det förvånade Karin att 
Mikaela valde en annan skola eftersom hon var i den ålder – tolv, tretton år, 
när barn är så beroende av sina kompisar och tycker att det var starkt. Trots 
att Mikaela gick i en besvärlig klass gick det bra för henne på högstadiet.

Karin säger att Mikaela tappade orken på gymnasiet, hon valde bort flera 
ämnen och fick precis gymnasiekompetens. Karin menar att Mikaela inte 
riktigt hamnade rätt. Mikaela gick samhällsekonomisk linje men skulle ha 
passat bättre på estetisk linje. Mikaela tyckte att Nystads gymnasium var för 
skränigt och rörigt och inte motsvarade sitt rykte. Hon kände sig inte heller 
hemma vare sig bland de svenska eller invandrade eleverna och hamnade i 
en ”mellangrupp”. Trots invändningarna funderade hon inte på att gå i något 
annat gymnasium.  

Sedan Mikaela slutade skolan har hon vikarierat litet som lärare, bland 
annat i Gamleby och det tyckte hon var roligt. Det var en helt annan värld än 
skolorna i Nystad. Hon föreslog sin mamma att placera yngsta systern Ange-
la i en skola där eftersom de var mycket bättre. Det ville Karin inte när Ang-
ela var så liten.

Kristian är näst äldst, han är femton år och går i nian i Alskolan i grann-
kommunen. Karin hade inte funderat på att välja skola till Kristian efter sex-
an, tanken var att han skulle gå i Norrskolan som han ”hörde till”.  Han var 
och tittade på skolan tillsammans med Mikaela, de tyckte att den verkade 
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bra. För att ha alternativ ville Karin att de skulle besöka Söderskolan också. 
När Kristian fick veta att det fanns idrottsklasser i Alskolan sökte han litet 
halvhjärtat dit och kom in. Han har delvis ångrat sitt val, men eftersom det 
var svårt att komma in i skolan går han kvar där. Bussresorna är besvärliga 
på morgnarna och han skulle ha föredragit att gå i Norrskolan tillsammans 
med sina kompisar. Kristian trivs visserligen i skolan, men är van vid en an-
nan miljö där majoriteten av eleverna är invandrade. I Alskolan är majorite-
ten av eleverna svenska, de umgås och beter sig på ett sätt som han inte är 
van med. Till skillnad från ungdomarna i Nystad festar och dricker de. Där-
för föredrar Kristian att umgås med sina vänner från Nystad på fritiden.  

Jag tror att han känner sig lite – utanför på något sätt, nu är ju inte 
mina barn helt svenska utan dom är ju halvspanska då. Jag tror att 
han liksom inte matchar riktigt, ändå är han en sån där som alltid 
smälter in överallt och han är väldigt anpassningsbar men han kän-
ner sig nog lite mera hemma här och ändå skulle han kunna tänka 
sig att flytta härifrån för han – det är mycket han inte gillar med 
Nystad längre, den här hårda miljön, så det är både och. Det är både 
positiva och negativa tankar. 
C: Trivs han inte alls i den där skolan då? 
K: Jo det gör han, han trivs jättebra men han tycker det skulle ha va-
rit bättre att ha gått kvar med kompisarna och följt med dom då och 
så är det lite slappare i skolan här och sånt, sägs det – och det är det.  
C: Men på det sättet är det väl bra att han bytte skola? 
K: Ja, jag tycker det är jättebra, men det är hans eget val.

Andreas, eller Andy, är tretton år och har inklusive sexårsverksamheten 
gått sju år i Västerskolan. Det gick bra för Andreas i skolan de första åren 
därför att han hade en bra lärare, men i trean fick han en annan lärare och då 
rasade det. Den nya läraren ansåg att alla barn ska behandlas lika. Karin som 
har arbetat som dagmamma vet att barn utvecklas olika och därför behöver 
behandlas olika. Hon lät testa Andreas och han fick diagnosen lätt damp. 
Han är intelligent men har koncentrationssvårigheter, blir lätt uttröttad och 
har dålig handmotorik, vilket gör att han har svårt att skriva för hand. Förut-
sättningen för att skolan ska få pengar för extra resurser är att barnet har en 
diagnos. För föräldrarna blev det en konflikt när de ville att skolan skulle ta 
hänsyn till barnet och eventuellt ge extra hjälp samtidigt som de inte ville att 
barnet ska pekas ut. Karin lyckades till slut utverka att Andreas skulle få en 
extraresurs i klassen. Den kom hela klassen till godo, eftersom det fanns fle-
ra barn som behövde mer hjälp och tillsammans kunde de utgöra en mindre 
grupp. Karin har fått kämpa för att Andreas skulle särbehandlas utan att 
”punktmarkeras”. Tillsammans med skolan utformade hon ett system för att 
få information om hans läxor och har lagt ned mycket tid och arbete på att gå 
igenom dem med honom. Karin drev på skolan och informerade dem om hon 
hur man kan arbeta med barn som har den sortens svårigheter som Andreas 
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har. Hon lyckades också driva igenom att Andreas fick skriva på dator och 
inte för hand. efter sin sjukdom har Karin fått liknande svårigheter som And-
reas vilket gör att hon förstår honom ännu bättre nu.  

När Andreas skulle börja sjuan fanns det egentligen inte många val. Hans 
särskilda behov kunde inte tillgodoses inom ramen för skolan i den egna 
stadsdelsförvaltningen, därför går han i en resursklass i Ekskolan på Öster-
malm – ”fina Östermalm” säger Karin. Karin tycker att skolan är bra och 
Andreas stortrivs. Han behöver gå i en liten klass med lugn och ro. Hon har 
kämpat för att han skulle gå i en skola på hemmaplan, men det har inte gått 
att ordna. Tills vidare åker han skoltaxi. Karin är missnöjd med att stadsdels-
förvaltningen inte har kunnat ordna en grupp eftersom det finns många barn 
med koncentrationssvårigheter. Stadsdelsförvaltningens förslag var att And-
reas skulle ha en personlig assistent i någon av områdets högstadieskolor. 
Karin menar att det vore en ”punktmarkering” som Andreas skulle ha svårt 
att klara i en Nystadsskola med sin hårda miljö. Hon vill inte att Andreas ska 
gå i en observationsklass, en särskoleklass eller i en förberedelseklass efter-
som hans kunskaper i svenska språket och hans intelligens ligger över de 
andra barnens nivå. Redan när Andreas gick i femman var Karin i kontakt 
med skolan för att hitta en lämplig skolgång i sjuan. Tidigare hade hon fått 
"trassla” mycket med skolan för att Andreas skulle få rätt stöd.  

Det har inte varit lätt, det har varit väldigt svårt då – dom måste stäl-
la en diagnos innan man kommer någonstans och så måste man vara 
väldigt stark som förälder och orka bråka och det var tur att jag var 
frisk på den tiden (skrattar).

Andreas vill gå i en liten klass. Men Karin har gjort klart för honom att 
han inte får gå i Norrskolan, därför att det inte vore bra för honom. Hon me-
nar att man aldrig kan tvinga barnen att gå i någon speciell skola, hon kan 
resonera med dem och uttrycka sin önskan. Karin oroar sig för att Andreas 
med sitt handikapp kan hamna i fel umgänge och ha svårt att stå emot det. 
Han är impulsiv och litet lättledd, han vill vara tuff och vara med de andra. 
Hemma hjälper de äldre syskonen till att hålla reda på honom.  

Angela är sex år och har börjat i ettan i Västerskolan. Familjen bor 
mycket nära skolan som alltid har varit den skola barnen har ”hört till”. Ka-
rin tycker dessutom att det är en mycket bra skola. Trots att Karin i princip 
är emot att sexåringar börjar i ettan bestämde hon att Angela skulle hoppa 
över sexårsverksamheten. Det fanns flera skäl till det. Det främsta var att 
Angela kan läsa. Angela gick i språkförskola tre timmar om dagen. Karin 
märkte språknivån var sådan att Angela inte fick språklig stimulans. Angela 
är också van att umgås med barn som är litet äldre än hon själv. Dessutom 
skulle en av skolans bästa och mest ”proffsiga” lärare påbörja en ny etta, en 
möjlighet som Karin inte ville missa. Karin räknar med att Angela kommer 
att ha läraren till och med trean. Och blir det inte så kommer hon att säga till 
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– ”jag är ingen som tiger direkt”. Angela klarar sig bra i skolan och Karin 
tycker att hon har mognat i och med att hon har fått ta mer ansvar för sig 
själv sedan Karin blev sjuk.

Som det ser ut i Nystad vill Karin inte att Angela ska gå i högstadiet där. 

Nej, inte om dom inte får mer struktur, sätter större krav på eleverna 
och föräldrarna. Dom måste få – jag menar det är en del som har 
vackra ord om att dom har djur och dans och sånt, men det är inte 
det, det går ut på. Utan jag vill att det ska vara en proffsig undervis-
ning och att dom ska känna sig trygga i skolan. Så att det får väl bli 
aktuellt att vi söker någon annanstans åt henne.

Skulle Angela insistera på att gå kvar i en skola Nystad, tycker Karin inte 
att hon kan göra något åt det.

På högstadiet ”hör” hennes barn egentligen till Norrskolan, men inget av 
barnen har börjat där och Karin är glad för det. Det har varit problem där, 
miljön är hård och det förekommer misshandel mellan eleverna. ”Och sen är 
det för lätt att få höga betyg där så att dom här stackars ungarna som går 
där blir lurade, för när dom väl kommer in på sina höga betyg på gymnasie-
utbildningen, så orkar dom inte och så hoppar dom av.”

Om möjligheten att välja skola 
Karin skulle kunna ha tänkt sig att barnen skulle gå i någon annan skola i fy-
ran om någon av dem hade haft ett specialintresse, varit ”supermusikalisk” 
till exempel. Mikaela är det, hon skulle kunna ha kommit in på Adolf Fred-
riks musikskola, men hon ville ha sina skolkompisar nära och Karin tycker 
att barnen är för små för att resa redan i fyran.194

Karin tycker att det är viktigt att kunna välja skola och att det är bra att 
möjligheten finns, även om man inte alltid utnyttjar den. Karin är mycket 
negativ till vad, hon kallar, de multikulturella skolorna, det vill säga friskolor 
med konfessionell inriktning. Hon menar att det bara finns en kultur i sådana 
skolor:

Att man isolerar sig bara på grund av religion och att man lever 
utanför samhället på det sättet. Jag tycker inte om det. Jag har ing-
enting emot den muslimska religionen, islam egentligen, men jag 
tycker inte om fundamentalister av någon religion. Och jag anser att 
alla religioner är livsfarliga om man är fundamentalist – fanatisk – 
och det är det dom är. 

194 Jämför med Anna, från s.72. 
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Föräldraengagemang och påverkan 
Karin tycker att alla hennes barn har haft en bra start de första åren i skolan. 
De är femton barn med två lärare i Angelas klass. Men hon tror inte att det 
kommer att kunna fortsätta vara så bra. Karin menar att i ett sådant område 
som de bor i måste det finnas två lärare i varje klass så att det går att tillgo-
dose alla barns behov, särskilt med tanke på språket. Det viktigaste är att 
personaltätheten är hög, att skolan är trygg och att den är öppen för föräld-
ramedverkan.  

Jag vill kunna påverka mina barns skola och jag lägger mig i, jag är 
väldigt, väldigt kräsen. Och jag är sån som inte drar mig för att brå-
ka, jag river upp himmel och jord om inte det passar mig. Jag går 
vidare, jag går upp till kungen om det skulle behövas, nu har inte 
han någon makt, men alltså i princip, jag går vidare, kanske inte nu 
på samma sätt när jag inte är frisk då men förut har jag gjort det.
C: Stridit.  
K: O ja jag strider väldigt gärna och jag är van att få igenom det jag 
vill och jag har varit väldigt bortskämd som liten också, så jag är 
van att stampar jag i golvet så – fick jag allt, och fortfarande tycker 
jag att stampar jag i golvet så ska jag få allt och jag har liksom stri-
dit för att jag har fått det som – att det ska funka.  

Karin anser att den nya läroplanen har givit föräldrar större spelrum ge-
nom att de ges större insyn i barnens arbete och kan påverka det. Hon menar 
också att skollagen ger en möjlighet att skräddarsy sitt barns utbildning om 
det skulle behövas: ”Och jag tror att om alla föräldrar visste om det här 
skulle det bli kalabalik i skolan för då skulle alla storma ner och ...” 

Karin är noga med att gå på kvartssamtal och träffa alla lärare, även på 
gymnasiet: ”… jag ska se varenda människa som jobbar med mitt barn, så 
jag vet vad det är för typer”. Hon anser att det viktigaste med skolan är att 
eleverna är trygga. Skolan kan bli trygg genom att ha små klasser, en vettig 
antimobbningsplan och en krishantering som fungerar om något händer. 
Västerskolan har det, efter hand har skolan lärt sig att hantera svåra situatio-
ner. Det har skett dramatiska händelser i samband med skolan och i elevers 
familjer. En lärare och tre eller fyra föräldrar har avlidit. För inte så länge 
sedan blev en förälder skjuten, en händelse som rapporterades i tidningen. 
Vid dödsfallen hade skolan en beredskap och visste hur den skulle agera.

Om barnens framtid 

C: Vad tänker du för dina barn för framtiden? Vad önskar du för 
dom? 
K: Att dom får den utbildning dom själva vill ha. Och att dom – jag 
litar på deras förmåga att välja rätt, att jag inte får påverka dom i det 
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valet, utan jag kan ge dom råd, men jag får liksom inte tvinga in 
dom på någonting, utan dom måste få välja själva och ta sitt eget 
ansvar och det får dom göra då, redan i sexan får dom börja välja, 
för det är deras liv det handlar om, det är inte mitt liv. Jag kan inte 
leva genom mina barn va, utan jag måste låta dom finna sin väg.  
C: Är det utifrån din egen erfarenhet eller? 
K: Jag antar att det är det, jag antar att det är just för att min väg 
skulle har varit så utstakad, som jag inte vill staka ut deras väg. Jag 
kan tänka mig att man blir lite tvärt emot va.  
C: Och du uppskattade inte det där att bli satt i den där skolan rik-
tigt. 
K: Ändå trivdes jag, i efterhand har jag inte uppskattat det. Jag triv-
des när jag gick där och jag hade bra lärare och  jättebra kamrater 
och allting, men det är nånting som inte stämde liksom, det var inte 
min grej va – jag vet inte varför men ...  

Vi pratar vidare om barnens framtid, vad barnen vill bli och om de kommer 
att behöva utbildning. 

Man behöver en utbildning, man måste ju ha gymnasiekompetens 
för att få ett jobb överhuvudtaget, så man kan ju säga att vi har tolv-
årig skola egentligen i Sverige, så det måste man ju - annars så blir 
man ju inte ens spärrvakt längre, man kan inte bli någonting. 

Karin berättar att Kristian pratar om att han vill gå fordonsteknisk linje, 
”men det är bara för att han vill ha gratis körkort” och att Andreas vill bli 
kock. Mikaela ville bli veterinär och hade ”… goda förutsättningar för det 
om hon hade orkat med skolan”. Hon har också pratat om polisyrket. Karin 
menar att Mikaela verkligen har kvalifikationerna för att bli det. Men för att 
komma in på utbildningen krävs det körkort och ett års yrkespraktik. Karin 
vet inte vad Angela vill bli, men hon tror att det blir ett manligt yrke. Angela 
är pojkaktig, hon leker pojklekar och hävdar sig bra bland andra barn. ”Hon
är tuff, hon kommer att klara sig alldeles utmärkt här i livet. … Sen får vi se 
hur det går det här med att hon började skolan tidigare, det vet man ju inte 
heller, det kan bli ett bakslag längre fram.” 

Om olika världar och gemenskapen i Nystad 
Karin tycker att hon, mer än många andra svenskar, är öppen för andra kultu-
rer. Hon lever i en blandkultur och tycker inte att de är en typiskt svensk fa-
milj med svenska regler. Familjen skulle inte bo i Nystad om de inte upp-
skattade det. Men hon säger att hennes man har tröttnat. Han lider av att det 
är så få svenskar i Nystad centrum och skulle gärna flytta till en annan mer 
svensk förort så snart som möjligt. Men Karin vill inte flytta. Speciellt nu när 
hon är sjuk behöver hon tryggheten i det välkända och närheten till männi-
skor hon känner. Skulle de flytta, vill hon flytta till landet, men det vill inte 
hennes söner.
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Karin har varit nöjd med Västerskolan även om det har förekommit kon-
flikter med den och hon känner sig trygg när barnen går där. 

C: Men när din dotter då, Mikaela, när hon säger att skolorna där i 
Gamleby ... 
K: Jo, men då ser hon dom här små – svenska blonda barnen som 
sitter stilla som små ljus och liksom med välutbildade föräldrar och 
så kommer hon in i en klass här och ser att det finns inte ett enda 
blont barn, det är så hon - och det är ett helt annat liv det är en an-
nan rörelse, det är så hon – tror jag - hon ser det hela va - att det är 
en annan uppfostran, våra barn här i Nystad lever ett vildare liv, än 
vad dom svenska barnen gör, när dom är små.  
C: På vilket sätt? 
K: Dom är ute till sent på kvällarna och det gäller naturligtvis även 
mina barn. Här är det action fram till nio, tio på gården, på somma-
ren till elva, jag låter Andy vara ute till halv tio, tio med kompisarna 
på gården och det är bara i Nystad sånt förekommer och det är - 
mera på nåt sätt gemenskap. Det finns så mycket barn, det finns så 
mycket kompisar överallt så att – dom rör sig på ett annat sätt.  
C: Om man inte är en del av gemenskapen då? 
K: Ja då är det tufft, tror jag. Men samtidigt accepteras alla här ute. 
Jag tror bara att det är i Nystad, man kan se att som Katarinas son 
som är CP-skadad – man kan se en CP-skadad pojke som spelar fot-
boll – fast han är väldigt dålig på att springa tillsammans med en 
svart, en latinamerikan, en svensk, en grek och så vidare och från 
två år och upp till - femton, sexton, jag tror bara att det är här man 
kan se sånt, att alla ... 
C: Så på nåt sätt så fungerar det. 
K: En gemenskap ja, jag tror det, om man inte då själv stöter sig ur 
den på nåt sätt genom att uppföra sig illa eller nånting va, det finns 
ju vissa sådana här oskrivna lagar som man måste följa, heders- 
C: Som vad då till exempel? 
K: Ja att inte prata bredvid mun och sånt – när det gäller barnen just 
– att inte tjalla på nån, så det blir väldigt, väldigt hårda grejer där.  
C: Men det låter som det ibland kan vara destruktivt också, man törs 
inte gå hem och tala om.  
K: Nej, just det. Och det är väl lite det här att - alla vet att det är väl-
digt mycket stöldgods som finns runt här i Nystad, att ungarna kö-
per sånt och att det – dom vänjer sig vid att varför ska man nu gå 
och köpa en jacka för 1500 om jag kan beställa den och få den för 
400.
C: Det är nån som är inne i stan och snattar. 
K: Ja just det, det är så dom resonerar här omkring. 
C: Man beställer en jacka, helt enkelt. 
K: Man beställer en jacka.
C: Och så är det några som åker in och tar risker då. 
K: Ja, det är så det fungerar. Och det är därför dom har - jag säger 
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inte alla, givetvis inte, men många handlar, den möjligheten finns 
alltid.  
C: Att ha en lite bättre standard, än man har möjlighet till. 
K: Och det är mycket det här ghettomodet som gäller här ute, sport-
kläderna, speciella skor och till och med jag går omkring i Filaskor, 
ja dom är väldigt sköna. Det är den stilen som gäller, den här ameri-
kanska basketstilen lite granna. Och då är det väldigt dyra kläder. 
Jag kan mycket väl tänka mig att lever man på socialbidrag eller på 
något annat bidrag och har många barn så har man inte råd att gå 
och köpa dessa – jag menar att bara en tröja går på 499 kronor och 
då köper barnen det själva på sitt sätt va och föräldrarna kanske bara 
tittar genom fingrarna.  
C: Är liksom oinformerade, så där.  
K: Ja. Så det blir väldigt svårt, det blir ju en dubbelroll, jag menar 
att jag säger till mina barn, nej vi köper inte stöldgods, jag tycker 
inte om det, det är olagligt. Säger dom – men varför får alla andra 
göra det då? Så jag har sagt som så nu, att nu struntar ..., ni får 
pengar till kläder och sen så gör ni vad ni vill va, men än så länge 
har jag sett att dom har köpt i affärer faktiskt. Dom har pratat om 
ibland då att – men det har blivit affärer hela tiden för jag har sett att 
dom har kvitton.  

Karin menar att det är svårt för barnen att bryta av mot mönstret, det är 
något man klarar att göra när man blir äldre. Läsaren kan dra sig till minnes 
att Samantha, Annas dotter, blev bestulen på en jacka av sina ”kamrater”. 
Anna såg det mest som ett sätt för dem att ”djävlas” med henne. Men det be-
kräftar ändå att barn och ungdomar stjäl kläder – även av varandra.

K: Dom hamnar mitt emellan, i nån värld mitt emellan, det är lite 
laglöst här ute. Vi följer inte vanliga lagar i Nystad, här kör man bil 
på parkvägarna och man kan köpa vapen och narkotika i centrum 
hur mycket man vill och ungarna får köpa öl i affärerna och smälla-
re i affärerna och så vidare. Dom får köpa öl och smällare och sånt 
överallt, cigaretter också säljs ju – i affärerna, till barn, ofta. 
C: Jaha, verkligen? 
K: Mm och närpolisen vet om det, vi har pratat med dom, dom vet 
om det.  

Karin tror inte att grupper med samma nationalitet ser till att samlas i oli-
ka områden i stadsdelen utan att människor hamnar där de hamnar av andra 
orsaker, som har göra med upplåtelseform och när de har anlänt till Nystad. 
Det skapar en skillnad mellan olika områden inom Nystad, som är så stora 
att Karin beskriver dem som ”en annan värld”. 

Karins egen värld är det bostadsområde där hon bor, med bostadsrättslä-
genheter och med parklekar och öppna förskolor där hon rört sig när hon ar-
betat. De dagbarn som hon har haft har kommit från alla områden i hela Nys-
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tad. Det tillsammans med att hon har bott länge i området gör att hon har 
många kontakter i området.  

Just när det gäller kontakter här i området så har jag väldigt mycket 
– det är väldigt bra grannkontakt överhuvudtaget här och man har 
mycket med barnen. Vi tar hand om varandras barn och vi ställer 
upp för varandra och när jag vart sjuk vet jag att det kom massor 
med folk som jag knappast känner alltså och talade om för mig att 
dom bad för mig i sin moské och såna saker, det är jättekul liksom. 
Mm, det är en helt annan gemenskap på det sättet.  

När Karin blev sjuk och låg på sjukhus nästan ett helt år, var det Katarina 
som hjälpte henne och tog hand om Angela halva dagarna. Karin menar att 
någon gör en sådan sak är typisk för Nystad.  

Sammanfattande diskussion och analys 
Temat i samtalet med Karin är skilda världar – ett talande uttryck för att be-
teckna segregation och klassklyftor och olika livsstilar. Hon talar om kon-
trasten mellan sin uppväxt i en sjurummare i innerstaden med kristallkronor 
och kammade mattfransar och den fyrarummare i Nystad där familjen bor. 
Hennes nuvarande liv och hennes uppväxt representerar skilda världar. Karin 
föredrar det vanliga framför det uppsträckta. Kunskapen om bådadera gör 
henne uppmärksam på och känslig för skilda världar som företeelse. Även 
inom Nystad urskiljer Karin skillnader mellan olika kvarter som gör dem till 
skilda världar, där hon bor i den bättre lottade av dessa världar. Förutom att 
Karin tycker att den värld hon lever i nu, är ”vanligare” i positiv bemärkelse 
och samtidigt mer intressant än hennes ursprungliga finns där en större ge-
menskap. Men hela familjen ser också nackdelar med livet i Nystad, för få 
svenskar bor där, det är för segregerat och börjar bli för hårt. 

Karin är uppvuxen i en borgerlig, resursstark miljö. Hon är välartikule-
rad, hon är välinformerad, har en nyanserad bild av förhållandena i sitt bo-
stadsområde och sådant som språkfrågan och integration, hon har förmåga 
att hävda sina intressen. Karins borgerliga bakgrund ger sig till känna i hen-
nes självklara sätt att ställa anspråk på skolan, den offentliga servicen och 
vårdgivare. Hennes ursprungsmiljö och uppfostran har präglat henne för en 
annan miljö än den hon lever i nu. Hon kände sig inte hemma i Franska sko-
lan och det liv hennes föräldrar hade avsett för henne. Karin säger också att 
hon var bortskämd som liten och van att få som hon ville. Antagligen betyd-
de det att ingen fick styra henne eller tala om vad hon ”borde” göra och att 
hon hade utrymme att göra det hon ville. Möjligen disponerade det henne att 
opponera och gå sin egen väg. Med stigande ålder kunde hon bestämma mer 
själv – hon fick makt att säga ifrån – och valde då att gradvis avstå från det 
som ingick i hennes uppfostran, balett, pianospel och franska skolan. Karin 
tror att framförallt två omständigheter ledde fram till det.  
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En omständighet var hennes mammas död när hon var i de sena tonåren. 
Det är möjligt att mammans död föregicks av sjukdom och att hon i något 
avseende var frånvarande innan hon dog och inte hade möjlighet att följa 
Karins utveckling och uppfostran. Karins tonårstid måste ha inneburit på-
frestningar och omvälvningar för hela familjen. Karin beskriver hur hon un-
der den perioden ”valde ner sig” i skolan och till slut bara skulle ha fått dåli-
ga resultat om hon hade fortsatt. Hon valde att hellre hoppa av och i stället 
för att fullfölja skolan började hon skaffa sig praktik för att komma in på för-
skollärarutbildningen. I samtalet passerade Karin ämnet om sin mammas död 
snabbt. Jag antog att det var ett känsligt ämne som påminde om den skörhet 
och det ständiga hot Karins hjärninfarkter innebär.

Karin tror att en annan omständighet som förändrade hennes utstakade 
livsbana var att hon hade ett annat umgänge än det som kunde förväntas. 
Hon tyckte att det var tråkigt på fina middagar, mer spännande och roligare 
att umgås med andra, raggare till exempel. Nu trivs hon bra i det samman-
hang hon är. Hon har en position och är trygg. Förmodligen har Karin och 
hennes familj en bättre position i Nystad än de skulle ha haft i innerstan eller 
Gamleby.  

Karin är välinformerad om skolan. Hon har länge har varit aktiv i Hem 
och Skola, hon tycker att skolan har blivit mer öppen och kommunikationen 
mellan den och föräldrarna har blivit bättre. En annan viktig källa till kun-
skap om skolan är vänner och bekanta som har barn i skolan. Karin är med-
veten om vad som krävs utbildningsmässigt för att man ska klara sig i sam-
hället. Eftersom hon inte ville bli styrd själv tänker hon låta barnen få välja 
vilken väg de vill gå.

Som Karin en gång gjorde i flickskolan, valde Mikaela bort ämnen i gym-
nasiet, därför att hon var lästrött. Mikaela gjorde ett tillval med ridning för 
att kunna fullfölja sina gymnasiestudier. Skulle hon vilja läsa vidare behöver 
hon komplettera sitt gymnasiebetyg. Karins eget skolavbrott disponerar hen-
ne att vara mer förstående för Mikaelas läströtthet i gymnasiet än för hennes 
ambitioner i grundskolan. Karin menar att det är viktigt att umgås och roa 
sig när man är ung och att betygen kan kompletteras. Med det perspektivet 
betraktar hon också de unga medicinstuderanden som hon har träffat under 
sin sjukdom och som hon tycker är alldeles för ambitiösa.  

Varken Mikaela eller Kristian har funnit sig helt till rätta i sina skolor. 
Den känsla Karin hade som ung av att inte riktigt höra hemma eller att något 
inte stämmer eller är ”ens grej” tycks finnas hos hennes barn också, även om 
de är sociala, trivs och har kamrater. Både Mikaela och Kristian reagerar på 
att klimatet bland ungdomar i deras stadsdel är bråkigt och hårt. Karin och 
hennes man kommer från olika förhållanden, vilket också tycks bidra till 
känslan av ”mellanskap”. Karin säger att hennes barn räknas som invandrade 
i och med att de har en invandrad förälder. Jag utgår ifrån att Karins barn har 
svenskt medborgarskap och är födda i Sverige. Enligt USKs indelning, som 
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jag använder, räknas inte svenska medborgare födda i Sverige som invandra-
re.195

En spontan undran har varit om familjen lägger frivilliga restriktioner på 
sig själv, om det de kanske upplever som nödvändigheter verkligen är det. 
Med spontan menar jag spontan – det vill säga omedelbar och oöverlagd. 
Men det spontana kan leda vidare till något mer reflekterat. Det forskaren 
uppfattar som nödvändigheter är inte troligt att familjen upplever på samma 
sätt. De är i stället omständigheter och förutsättningar som bara finns, som 
de bara förhåller sig till och som knappast benämns som nödvändigheter. 
Frågan är snarare, vad har avgjort att Karin och hennes familj gör och har 
gjort de val de gör? Att jag ställer mig frågan beror på minst två faktorer, 
den ena är att Karin själv talar i termer av val. Hon säger bland annat att hon 
valde sitt umgänge, som var ett annat än det förväntade. Den andra faktorn är 
att Karin med sin bakgrund och de mentala och materiella resurser den gav, 
har haft tillgång till olika alternativ och förutsättningar för val. Hon betonar 
att hon vill att hennes barn själva ska kunna välja vad de vill bli och att de 
måste finna sin egen väg. Att det är betydelsefullt för henne, säger hon beror 
på att hennes egen väg var utstakad, med balett, pianospel, franska skolan 
och det umgänge som erbjuds i sådana sammanhang. För Karin ”stämde” det 
inte, det var inte hennes ”grej”. Hon kände sig inte hemma i det samman-
hang som gavs. I Nystad har Karin en stark position. Hon är känd som dag-
mamma, aktiv i Hem och Skola och svensk. Dessutom uppskattar hon ge-
menskapen, det avspända livet och det mångkulturella.  

Karin säger att hon hamnade i Nystad därför att det inte fanns andra lä-
genheter att få när hon hade fått sitt första barn och de behövde en ny lägen-
het snabbt. Hon säger också att hon som en reaktion mot sin uppväxtmiljö 
vill att barnen ska växa upp i ett mångkulturellt område och medvetet har 
valt att bo där därför att det är nyttigt, och viktigt att inte göra skillnad på 
människor på grund av etnicitet. Det kan synas motsägelsefullt att boendet 
både beskrivs som ofrivilligt och ett val. Men praktiker och tankar utformas 
så, de anpassas till den miljö där de verkar utan att individerna behöver vara 
medvetna om det. Det som från början var ofrivilligt blir den verklighet man 
så småningom ”väljer”, därför att det är i den man lever och därför att man 
föredrar att se sig själv som en väljande person. Samtidigt görs förstås med-
vetna och viljestyrda val. 

Inget säger att en människa är disponerad att utvecklas på ett enda sätt, åt 
ett enda håll, hennes dispositioner möjliggör flera olika vägar. Jag föreställer 
mig att för Karins del blockerades några utvecklingsvägar i tonåren samtidigt 
som hon var disponerad att göra som hon ville, vilket kan innebära opposi-
tion mot det utstakade. Det förflutna och den ursprungliga miljön har sin be-
tydelse för det fortsatta livet, men de tidigare erfarenheterna skapar inte bara 
en fåra som man självklart följer rakt fram, åt ett håll. Fåran eller levnadsba-

195 Utrednings- och statistikkontoret i Stockholm , 1997-99. 
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nan ligger bakom personen och kan bara ses om hon vänder sig om. Erfaren-
heter behöver inte disponera en att fullfölja dem, de kan lika gärna skapa 
protest och opposition, en vilja att avvika från det utstakade eller utgöra en 
situation att ta spjärn mot. I så motto är livet ödesmättat – hur individen än 
manövrerar kan hon aldrig frigöra sig från det förflutna med de materiella 
och immateriella förutsättningar som efter hand har givits, ända från födel-
sen eller innan dess – vid själva konceptionen. De finns där som dispositio-
ner och utgångsläge för alla framtida situationer och val.  
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Katarina
”Jag ville lägga näsan i blöt helt enkelt, det gör jag 
alltid.”

Katarina är fyrtiotvå år och gift med 
Jan som är egen företagare 
Henrik är femton år, går i en särskoleklass på högstadiet i Norrskolan, han 
är son till Jan. 
Micke är åtta år och går år 3 i Västerskolan, han är Katarinas son 

Hela samtalet kretsar kring skolfrågor och valet av skola för sönerna. Vi be-
rör samma frågor vid flera tillfällen och slutligen tycker jag att jag har en 
ganska bra bild av situationen. Det skulle kunna liknas vid en spiralrörelse 
utifrån och in, där samma punkt eller linje passeras om och om igen tills hela 
bilden slutligen har fördjupats och klarnar. Samtalet vindlar och är ibland 
motsägelsefullt, olika finns förklaringar till varför familjen har resonerat och 
agerat som de har gjort. Det är inte alltid man minns exakt hur det var och 
minnet rekapitulerar på olika sätt vid olika tillfällen beroende på frågan och 
omständigheterna just då. Medan man pratar och formulerar sig, drar man 
sig också till minnes. Uttalanden färgas av vad man tror att ens samtalspart-
ners förväntar sig – det är ett samspel där de inblandade läser av den de sam-
talar med.  

Om Katarina 
Katarina har varit ute och handlat och när jag kommer på gården utanför 
hennes hus förstår vi omedelbart att det är vi som ska träffas. Vi går upp till 
lägenheten och sätter oss i köket. Katarina är kort, hon pratar mycket snabbt 
och ibland är det svårt att hänga med. Hon använder inskjutna meningar och 
kommer in på nya spår när hon pratar. Hon är engagerad i skolfrågor, i sina 
och andras barn och området de bor i. Katarina visar mig runt i lägenheten, 
som är litet rörig och jag förstår att det inte är den hon ägnar sin tid utan bar-
nen, familjen, jobbet, grannarna och det sammanhang hon lever i.      

Jag har fått kontakt med Katarina via rektorn i Mickes skola, hon 
menade att Katarina kände till föräldrar i skolan bättre än hon. Katarina är 
ordförande i Hem- och skolaföreningen.  

Katarina är fyrtiotvå år och gift med Jan. De har var sitt barn sedan 
tidigare. Hans son Henrik är femton år och går i en särskoleklass på högsta-
diet i Norrskolan, han har en CP-skada. Micke är hennes son, han är åtta år 
och går år tre i Västerskolan.

Katarina och Jan driver ett litet företag tillsammans med hans föräldrar. 
Det innebär att hon kan arbeta en del hemma. Företaget verkar gå ganska 
bra. Katarina har arbetat halvtid, men gör inte det för närvarande, eftersom 
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barnen tar mycket av hennes tid och hon tycker att det är viktigt att finnas 
tillgänglig för dem. Hon är berättigad till ett deltids vårdbidrag för att hon tar 
hand om Henrik, men har inte hunnit söka det. Familjen bor i en bostads-
rättslägenhet nära Mickes skola. Katarina har bott i området sedan 1985, 
först hyrde hon i andra hand, efter några år köpte hon lägenheten.

Katarina är uppvuxen i en Stockholmsförort intill Nystad, hennes man 
kommer också därifrån. De känner varandra sedan skolan. Katarina har gått 
en treterminers textilutbildning på gymnasienivå, men inte gått ut gymnasiet, 
nu håller hon på att komplettera sina gymnasiebetyg Hon har också gått en 
datautbildning. Katarina har aldrig har haft svårt att få jobb, hon har arbetat i 
kiosk och på kafé, i affär, på daghem och som städledare. 

Om skolvalen, Micke 
Nästan omedelbart säger Katarina att det i praktiken inte finns någon möjlig-
het att välja skola eftersom det är fullt i alla skolor beroende på babyboo-
men. När Micke skulle börja sexårsverksamheten valde hon en skola i närhe-
ten av Henriks. Skolan ligger i en närbelägen stadsdel. Katarina hade räknat 
med att Micke skulle komma in i skolan eftersom dess biträdande rektorn 
hade meddelat Västerskolan, som är ”hemskolan”, att Micke skulle börja i 
den valda skolan. Det ledde till att han blev avskriven från Västerskolan. 
Precis innan terminsstarten fick Katarina veta att det var fullt i den valda 
skolan och att Micke inte skulle komma in. Då fick han börja i Västerskolan 
trots att Katarina egentligen inte ville det.

... och sen så hade jag alltså i tankarna att han skulle bara inte börja 
här, därför att jag visste att det var så mycket invandrare och jag 
visste ju då att - jag har ju haft kompisar - väninnor som haft äldre 
barn och så där liksom, som har gått i skolan, dom har berättat att 
det är hårt liksom och att har man bara svenska som modersmål så 
är man i minoritet va och jag menar att det är faktiskt så, att jag 
tänkte så här att om han då sitter och tragglar sånt som han tycker är 
tråkigt va, då kan han hamna var som helst, men i och med att så 
mycket annat var efter hos honom, hans sociala beteende är ju uselt  
till exempel och att han är väldigt osäker, väldigt blyg och att han 
liksom - han klättrar inte och han är inte så fysisk liksom - så var det 
bra ändå liksom, det väger upp då. 

Katarina hade också funderat över en Waldorfskola, därför att de in sin 
pedagogik utgår från individen. Hon tycker att det är viktigt att det enskilda 
barnet blir sett och att skolan tar hänsyn till vars och ens begåvning och upp-
muntrar den. Micke är liten till växten och Katarina säger att han är speciell, 
intellektuellt är han välutvecklad, men fysiskt och socialt är han sen och när 
han var liten var han ofta sjuk.

Micke trivdes inte alls bra med läraren när han började i sexårsverksam-
heten och ville inte gå till skolan. Han hade ofta litet feber, som inte gick 
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över och var hemma från skolan. I oktober slutade han gå i skolan och var 
hemma med Katarina, som berättade för rektorn att det berodde lika mycket 
på vantrivsel. När Micke skulle börja ettan brydde hon sig inte om att söka 
till skolan hon först hade sökt, eftersom det inte fanns plats där. I stället un-
dersökte hon Österskolan och Sydöstskolan som ligger i andra änden av 
Nystad. Katarina funderade fram och tillbaka och pratade med Mickes kom-
pis föräldrar. Slutligen bestämde sig föräldrarna för att låta pojkarna börja i 
Västerskolan som ligger ett stenkast från deras hus. Katarina förklarade för 
rektorn att hon egentligen inte ville att Micke skulle gå där. Rektorn förstod 
Katarinas dilemma och föreslog att Micke skulle gå i en åldersblandad klass 
0-2 med en mycket bra lärare, som hon trodde skulle passa Micke Till slut 
hade hon övertygat Katarina och nu tycker Katarina att det har blivit bra. 
Den lärare som Micke fick är ”helt enorm”, hon såg Micke med en gång och 
tog hand om honom – liksom de andra barnen i klassen. Men för Micke tog 
det tre veckor innan han började titta på henne. 

Det som avgjorde att det till slut blev Västerskolan, trots en dålig första 
erfarenhet, var att Micke hade en kompis som skulle börja där, att rektorn 
brydde sig om att övertyga Katarina om att de skulle kunna ge honom en bra 
skolgång med en bra lärare och att skolan ligger nära hemmet. Katarina är 
och har varit orolig för Micke eftersom han varit sjuk och sen i sin utveck-
ling, dessutom har han varit nära att bli mobbad. Det har Katarina tagit itu 
med och känner han sig hotad är det lätt för honom att gå hem, eftersom sko-
lan är nära. En ytterligare anledning till hennes oro är att hon efter hand har 
förstått att Mickes pappa försummade honom efter parets separation. Pappan 
lämnade honom ensam hemma när han var liten och Micke har en del obe-
hagliga minnen av det. Det har dessutom funnits en konflikt mellan Henriks 
pappa och mamma, därför att Jan ville ha vårdnaden om Henrik, vilken han 
också har nu. Henriks mamma har trakasserat dem och Katarina har varit 
rädd att låta Micke vara ute ensam. Nu tycker hon att effekten kanske har 
blivit att hon har överbeskyddat honom.  

Fördelen med Västerskolan är att det är närheten faktiskt och det är 
i första hand närheten, sen så är det ju då så att när man då har bör-
jat - när man börjar vara med i alla såna här föreningar och man går 
ner i skolan och man lägger sig i lite här och där, så ser man ju ock-
så att man faktiskt kan förändra och man kan ju se att det är mycket 
mera bakom än vad det är så där. Men med Västerskolan, när man 
bor här så är det närheten, absolut och det finns ingenting som slår 
det och sen så är det nog så att kompisar, dom man har hemma, det 
är väldigt viktigt  att dom finns omkring en. 
C: Som dom här grannpojkarna? 
K: Ja, i alla fall i dom här låga klasserna, sen kanske, sen börjar det 
och jag vet idag inte hur man står sig när man kommer upp i sjuan 
till exempel, om man har gått sex år i Västerskola. Ja, eller inte Väs-
terskolan utan en skola i Nystad, det vet jag inte.  
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Katarina står inför ett nytt val när Micke ska upp i fyran, då har hon möj-
lighet att välja en annan skola åt honom. Hon är villrådig och tycker att valet 
är svårt, för hon vet inte hur Micke skulle klara att byta skola och komma in 
i ett nytta sammanhang med nya kompisar. Katarina är mycket välinforme-
rad om skolan i allmänhet, om läroplaner, mål och betyg. Hon säger att hon 
kommer att försöka att skaffa sig grepp om var Västerskolan befinner sig 
standardmässigt jämfört med andra skolor – är skolans resultat bra och jäm-
förbara med andra skolors? Om de inte är det, anser hon att hon måste försö-
ka att hitta en annan skola för Micke, hon vill ju att han ska ha möjlighet att 
komma vidare till andra skolor på högstadiet och gymnasiet. Katarina hop-
pas att hennes undersökningar ändå ska leda till att Micke kan gå kvar i Väs-
terskolan, eftersom det innebär en trygghet. Men hon är orolig för att han 
inte ska lära sig tillräckligt mycket och för att hans svenska ska bli dålig. 

K: Jo, men överhuvudtaget va, jag menar tjugoåtta ungar från alla 
möjliga olika nationaliteter och så där. Och det är ju både bra och 
dåligt, för att svenskarna är ju faktiskt i minoritet alltså, där båda 
föräldrarna pratar svenska.
C: Ja, hur många är det här som gör det - i det här området - unge-
fär? 
K: Ja det är - det är nog bara vi tror jag, njae det finns en unge till 
som jag kommer på så här. Men det är alltså kanske nittioåtta pro-
cent, där det liksom finns annat modersmål inblandat faktiskt, det är 
lite - det är annorlunda.
C: Ja det är det. 
K: Ja och det är någonting man aldrig har liksom benämnt, man har 
aldrig pratat om det. Jag vet inte om det direkt är ett problem men 
ett fenomen är det, som man aldrig tar i. Jag tror aldrig att det har 
kommit upp och det är samma i skolan alltså.  

Katarina utgår ifrån att Micke kommer vilja fortsätta att studera, men hon 
vet inte vad han vill bli. När han ska börja gymnasiet måste han bestämma 
själv var han vill gå. Han är vetgirig och nyfiken, men hon tror att hans nyfi-
kenhet också kan leda honom fel. Hon är orolig för att han till exempel skul-
le kunna bli nyfiken på att pröva narkotika. Flera mammor i undersökningen 
är oroliga för sitt barn på det viset och litar inte på att barnets omdöme och 
urskillningsförmåga ska fungera i ett kritiskt ögonblick.  

Henrik
De första åren sedan Micke var född levde Katarina ensam. Så blev Katarina 
och Jan ett par, de hade känt varandra sedan skoltiden. Sedan de hade flyttat 
ihop flyttade Henrik hem till dem, Då var Micke två och ett halvt år. Katari-
na har tagit hand om Henrik. Henrik har genomgått ett flertal operationer 
som är relaterade till hans CP-skada. Jan har arbetat med honom enligt Voj-
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tametoden, vilket har gjort honom mycket rörligare. Henrik har gått i en LSI- 
klass196 i en annan stadsdel. Sedan höstterminen har han börjat i en särsko-
leklass i Norrskolan, som är bättre för honom. Pedagogiken är anpassad till 
hans behov och han har blivit friare och gladare. I den förra skolan hjälpte 
lärarna honom med svaren på frågorna. Han lärde sig sådant som multiplika-
tionstabellen utantill, men inte att tillämpa den genom att göra egna uträk-
ningar. När han kom upp i högstadiet förväntades det att han skulle hänga 
med i den vanliga undervisningen, det ledde till att han blev blockerad och 
olycklig. 

Att bidra
Katarina har engagerat sig i skolan och hon är ordförande i föräldraförening-
en. När jag frågar vad hon tycker om skolan säger hon bland annat: 

… Sen att man blandar i läsgrupper det tror jag stenhårt på, det är 
lite nivå och individ så där. Sen är det bra för att vi har börjat ett 
väldigt nära samarbete med skolledningen, så att - man som förälder 
inte heller bara kan gnälla och klaga, gnälla och klaga bla bla bla, 
för det är som det är va. Det är hårt klimat och det är dåligt med 
pengar och allt ska gå ihop, utan man får som förälder då ge det 
man kan. Så att till exempel nyhetsbladet som ska ut, det har vi i 
Hem och Skola tagit över med manus då från skolan. Det här prak-
tiska då, det kan vi göra. Rastverksamheten kan man höra av sig till 
dom som har ansvar och så kan föräldrar, för det finns många ar-
betslösa, så kan man mera organisera sig för att finnas i skolan på 
rasterna, det kan vi föräldrar göra. 
…
C: Hur kom du in i det här då - Hem och Skola? 
K: Fråga mig, jag vet inte. Dom frågade om jag ville var med som 
ledamot  och jag sa ja. 
C: Alltså i klassen eller? 
K: Nej i klassen vart jag ju då klassförälder och ombud och sen då, 
så var det på årsmötet, som dom frågade om jag ville vara med i sty-
relsen eller som valbar. – Ja visst, men jag har aldrig någonsin varit 
med i en förening, så jag – visst om ni tror på mig. Ja, jag vart vald 
och sen var jag där ett år och sen vart jag ordförande och på det vi-
set vart det på nåt vis. Och det är lite svårt, för hon som var ordfö-
rande innan, hon är enorm. 
... och det har också gjort att - jag är mera burdus så där liksom, så 
att rektor kanske inte riktigt förstod det från början, men nu, har vi 
haft möte precis här. Jag vet inte hur många möten vi har haft på 
alla möjliga nivåer och nu känns det väldigt bra alltså och just det 
att vi föräldrar måste förstå - och så måste det vara i alla skolor, att 
dom måste förstå att vi kan inte bara klaga, klaga och gnälla och 
gnäll. Vi måste försöka se det stora. Vi kan inte gnälla om att sop-

196 Läs-, skriv- och inlärningssvårigheter. 
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pan smakar äckligt och att vi ska ha bort soppan, när det faktiskt är 
så att vi måste gå upp och uppvakta politiker för att maten inte räck-
er, förstår d. Vi måste ge mycket, mycket mer. Så det tror jag på … 
det är tiden vi kan stå till tjänst med och det är ju inte så litet. 
…
C: Hade du bestämt från början att du skulle engagera dig så pass, 
jag menar när du blev klassombud? 
K: Mja, jag ville ju alltså vara med va, det ville jag. Jag ville lägga 
näsan i blöt helt enkelt, det gör jag alltid. Det gjorde jag liksom 
även på dagis, därför att jag menar att är det så att jag kan städa av 
golvet, så gör jag det, alltså att finnas där, där han är. För att det är 
viktigt tycker jag liksom att det sker naturligt va, att man vet namnet 
på kompisar och lärare, ja det är viktigt. Och sen är jag bara så där, 
jag ska alltid öppna truten, jag hamnar alltid i allt möjligt då … 
(skrattar), oh det är både bra och dåligt, men oftast bra.  

Förutom att vara mycket engagerad i Mickes skola är Katarina engagerad 
i bostadsrättsföreningen. Hon sköter rabatterna utanför huset och vattnar 
dem. Hon har dessutom satt igång en kvällsverksamhet för områdets barn i 
en samlingslokal. Hon har mycket kontakt med sina grannar, bland dem 
finns en marockansk familj, som hon tycker mycket om. Katarina har ett liv-
ligt utbyte med kvinnan i familjen, hon tycker att hon lärt sig mycket och fått 
stor förståelse för deras kultur och livsstil. Så nu skulle hon vilja lära sig ara-
biska. Katarina tycker att det är viktigt att bry sig om alla barn i området, 
hon har en relation till dem och om det behövs tillrättavisar hon dem. När 
Karin låg på sjukhus tog hon hand om hennes yngsta dotter halva dagarna. 
Hon anser att vuxna är viktiga för barn och att man ska ägna tid åt sina barn.  

Sammanfattande diskussion och analys 
Vardagssolidaritet och att få makt över sin situation 
Katarina ville inte att Micke skulle gå i Västerskolan hon hade hört att det 
var ett hårt klimat i skolan och visste att Micke skulle bli det enda barnet 
med svenska föräldrar och ett av få med svenska som modersmål. Hon var 
också orolig för att han skulle få svårt att hävda sig. Men Katarina lyckades 
inte få in Micke i den skola hon ville. Den ligger flera kilometer från bosta-
den, i anslutning till ett välbärgat villaområde nära den skola som Henrik 
gick i och den skola hon själv gått i. Katarina och Jan har starka band till den 
delen av staden, där de är uppvuxna. Ett alternativ hade varit att flytta för att 
få in Micke i skolan. Men familjen kunde inte göra det, eftersom de vid en 
försäljning inte skulle få ut vad de betalat och framförallt belånat lägenheten 
för. Det skulle innebära en stor ekonomisk förlust. Skulle de vilja flytta, 
måste de vänta ut lågkonjunkturen.  
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Familjens strategi har blivit att finna sig tillrätta i Nystad. Katarina har 
engagerat sig i Mickes skola, i närmiljön och barnen i grannskapet, sådan är 
hennes habitus. 

Ja jag har nog med mig det från min mamma, tror jag, därför att om 
jag tänker på henne nu sen hon blev pensionär så har hon hand om 
alla grillfester och hon har hand om alla rabatterna där, vet du. Och 
det är så fint och inte nog med det, hon köper blommorna själv till 
rabatterna också. Och hon har pensionärskaffe och – ja, det är nog 
därifrån tror jag, ja hon är likadan. (skrattar) … Ja, man kan inte 
låta bli helt enkelt, det bara blir så.  

Katarina är övertygad om att barn behöver vuxna, att man ska engagera 
sig i även i andras barn och att man som förälder kan göra en insats i skolan. 
Det är självklart för henne att finnas tillgänglig för sina barn, att hjälpa till på 
dagis och i skolan om det behövs. Hennes mamma fanns alltid tillgänglig för 
henne när hon var barn, hon arbetade antingen natt eller som dagmamma och 
i båda fallen var hon hemma på dagarna. Men hon förstod inte att Katarina 
och hennes kompisar försummade skolan. Närhet, solidaritet, gemenskap 
och omsorg om andra är viktiga värden och starka drivkrafter för Katarina. I 
ett område som Nystad, där många har begränsade resurser aktiveras de si-
dorna, och kanske mer än om hon bodde i det medelklass/lägre tjänsteman-
naområde hon är uppvuxen i.  

Genom att engagera sig i skolan kan hon påverka den och i bästa fall få 
till stånd förändring. Det är att lägga näsan i blöt. Hon uppfattar det som 
möjligt att påverka och förändra genom att bidra med sin egen arbetsinsats. 
Det är bättre att bidra och se till att förhållandena blir bättre än att bara kla-
ga. Hon tycker att föräldrarna i skolan borde ge ännu mer och förstå helheten 
och de stora perspektiven. Det skiljer sig från en hållning som innebär att 
man förväntar sig och har rätt att få service. Katarina har inte ens kommit sig 
för att söka det vårdbidrag som hon är berättigad till. Det kan bero på att till-
varon redan är så krävande att det inte finns utrymme för att göra en sådan 
sak.

Katarinas sätt att förhålla sig är präglat av en kollektivism, som finns i 
arbetarklassen, folkrörelserna och föreningslivet. Hon säger att hon aldrig ti-
digare har varit med i någon förening, men hon vill alltid ”lägga näsan i 
blöt”, det gjorde hon som mamma på dagis också, det är självklart för henne. 
Just det som är självklart för någon är en del av personens habitus. I Katari-
nas fall, uppfattar jag, är hennes självklara solidariska agerande klassrelate-
rat. Både Karin och Katarina lever under likartade förhållanden och är enga-
gerade i skolan på ett liknande sätt, men som jag ser det med olika utgångs-
punkter i sina respektive habitus. Katarina är disponerad att agera inom ra-
men för ett kollektiv och bidra till det. Karin har förväntningar på att service 
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ska fungera tycks till en del det styra hennes agerande att verka för föränd-
ringar och förbättringar som också gynnar gruppen.  

Katarinas utbildning innebär begränsningar på arbetsmarknaden, sjun-
kande priser på bostadsmarknaden, skolor som är fulla och två barn med 
svårigheter sätter också restriktioner. Det innebär ett begränsat 
handlingsutrymme. Men med den strategi Katarina har valt är hon ändå int
maktlös. Strategier i Bourdieus vokabulär är ju inte uttänkta viljestyrda va
för att uppnå kalkylerade mål utan summan av det praktiska sinnets 
handlande. Strategier, utan strategisk beräkning ger en sekundär fördel, 
nämligen den sociala uppskattning synbar oegennytta ger, menar
Bourdieu.197 Katarina har funnit ett sätt att påverka, att vara aktiv och att få
en position i de sammanhang som är mest angelägna för henne, nämligen
barnen, skolan oEn situation 

, har för Katarina blivit ett område för inflytande, där hon har skaffat sig 
en position med symboliskt och socialt värde. Vara ordförande i föräldrafö-
reningen ger position och erkännande, den sorts erkännande som har ett 
symboliskt värde, därför att insatsen är oegennyttig och inte avsedd att ge
ekonomisk eller privat utdelning. Katarina befinner sig ett sammanhang av
gemenskap och tolerans, som dessutom skapar trygghet, särskilt för hennes 
barn. Det är möjligt att allt detta har bidragit till att hon har funnit sig till rät-
ta i en utsträckning som gör att andra alternativ – som att bo där hon är upp-
vuxen – nu framstår som mindre attraktiva. Katarina trivs med att bo i Nys-
tad, men det tycks ändå vara kluvet att som svensk bo här och vara i minori-
tet, också för att det i andras ögon är ett område med låg status. 

För Katarina är det en trygghet att Micke går i en skola nära h
som han har svårigheter med sociala kontakter och är sent fysiskt utveck-

lad. Micke hamnade i en skola som hon inte hade valt och som hon inte ville
att han skulle gå i, men det har ändå fallit väl ut. Katarina har gjort det bästa 
av situationen genom att samarbeta med och engagera sig aktivt i skolan. För 
Henriks del har bytet till Norrskolan, som också ligger nära bostaden innebu-
rit en positiv förändring och Katarina slipper en del av besväret med långa 
skolskjutsar.

197 Bourdieu 1999:a, s 62 o not 10. 
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Halima
”Min flicka ska lära sig, du ska vara lärare, hon ska 
vara elev.” 

Halima är i trettiofem- fyrtioårsåldern, hon arbetar på daghem, hennes man 
Hassan är något äldre, hans yrke är för mig okänt 
Jamila är sexton år och går första året på Thorildsplans gymnasium  
Aisha är fjorton år och går i Norrskolan 
Lina är åtta år och går i  Västerskolan

Halima och hennes man kommer från landsbygden i norra Marockos bergstrakter. 
Familjen bor i Nystad och är granne med Karin och Katarina. Rektorn i Västerskolan 
hänvisade mig till Katarina, som bland andra gav mig Halimas namn. Katarina har 
genom ditt ordförandeskap i Hem och Skola bättre kunskap om föräldrar och bättre 
kontakt med dem, anser rektorn. 

Halima, döttrarna och jag sitter i familjens kök. Döttrarna deltar i samtalet. I var-
dagsrummet sitter Halimas man tillsammans med några män och pratar. Halima bju-
der på te med mynta och kakor som döttrarna har bakat. Jag gissar att Halima är i 
trettiofem- fyrtioårsåldern, hon pratar bra svenska, är behaglig, alert och lätta att pra-
ta med. Det var aldrig fråga om att jag skulle träffa Halimas man, jag kände på mig 
att det inte skulle vara någon idé att fråga om det och han gav sig inte till känna när 
jag var där. Jag fick ett intryck av att barnen och deras skolgång inte var hans områ-
de.

Halima är barnskötare och arbetar på en förskola i Nystad, det bidrar till 
att hon är insatt i olika frågor som gäller barn. Hon skulle gärna vilja utbilda 
sig förskollärare men just nu tycks det inte finnas några praktiska möjlighe-
ter att göra det.

Halima
Familjen har bott i Nystad sedan 1987 men i Sverige har Halima bott arton, 
nitton år och hennes man i mer än tjugo år. De var förlovade i nästan tre år 
innan hon kom till Sverige och då bodde hennes man redan här. Halima tror 
att han kom till Sverige när han arbetade på en båt. Det behövdes arbetskraft 
här, så han stannade. Först tyckte hon att det var svårt att lämna Marocko 
och sin familj och att komma till Sverige, eftersom det var så annorlunda, 
hon hade ju aldrig varit utomlands. Halima kunde franska men inte engelska, 
så det var svårt att göra sig förstådd. Men hon lärde sig svenska ganska 
snabbt och då blev det lättare. Halima har en kusin som bor i Sverige och 
hon har många vänner. De är nästan som en familj, de träffas och har fester. 
Ganska många marockaner bor i området och de umgås mycket med varand-
ra. Man väljer vilka landsmän man vill umgås med, säger hon 
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När Halima kom till Sverige gick hon på svenskundervisning tre timmar 
varje dag i tre månader, samtidigt hade hon ett beredskapsarbete. På den ti-
den fick man arbete bara man kunde prata, berättar hon. Hon gick en barn-
skötarutbildning i mitten av åttiotalet och därefter fick hon ett fast arbete. 
Familjen bodde i innerstaden och hon arbetade på ett daghem i närheten. När 
familjen flyttade till Nystad 1987 fick hon arbete på ett daghem som ligger 
nära bostaden. Det är inte ovanligt med kvällsmöten på daghemmet och då 
spar det tid att slippa de långa resorna. Halima arbetar heltid för familjens 
ekonomi. Hon skulle gärna utbilda sig till förskollärare och hennes arbetsgi-
vare är också intresserad av det. Tidigare fanns det möjlighet att gå utbild-
ningen och få nittio procent av lönen, men vid det tillfället kom hon inte in. 
Halima är inte beredd att ta lån till sina studier så nu hoppas hon på ett nytt 
erbjudande.

Barnen och deras skolgång 
De tre döttrarna går eller har gått i Västerskolan. Nu går Jamila som är äldst i 
ett gymnasium i innerstaden, Aisha i Norrskolan och Lina i Västerskolan. 
Halima är missnöjd med den nuvarande rektorn på Västerskolan. Hon tycker 
inte att rektorn kommunicerar med föräldrarna eller att informationen funge-
rar. När skolan i slutet av vårterminen inte hade ordnat någon lärare till Ai-
shas klass i trean blev Halima orolig. Föräldrarna i klassen tog upp det med 
rektorn. När de inte fick några reaktioner från henne blev de osäkra på om 
något skulle hända och i det läget var det lätt att förlora förtroendet för hen-
ne. I sådana situationer är Katarina, i förra avsnittet, till stor hjälp, hon driver 
frågor och medlar mellan rektorn och föräldrarna.  

Jamila var tre år när familjen flyttade till Nystad. När hon började skolan 
var det aldrig aktuellt med någon annan skola än Västerskolan. Då kände 
Halima till alldeles för litet om den svenska skolan och hur den fungerar: 
”Man är ju helt främmande om sättet eftersom man inte har gått här, så man 
vet inte.” Västerskolan låg närmast och ungefär hälften av eleverna var 
svenska. Sedan dess har svenskarna successivt flyttat och nu är två elever i 
Aishas klass svenska. 

H: Mm, så blev det mindre, fast nu om jag skulle välja då skulle jag 
- fast man kan inte, man har inte tid. 
C: Vad skulle du välja? 
H: Då skulle jag vilja att min lilla kunde ha bytt skola. 
C: Det skulle du? 
H: Hundra procent. ... Men det går inte, när ska jag kunna åka med 
henne och när jag vill satsa på henne men jag måste ju tänka på and-
ra saker också. Jag vill också åka på semester, jag måste ju spara, 
jag måste jobba heltid för den skull. Min man jobbar på natten så 
han måste sova och så att han orkar jobba igen och …  
Så på det sättet så man - det finns saker som man vill, men  - 
C: Nej precis, man kanske vill men möjligheterna är begränsade. 
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H: Jaa, så ibland tänker jag också, varför finns det inte som i andra 
länder - där finns det sådana där bussar och liksom skolbussar som 
kan plocka upp barnen. Och man kunde betala en slant för den de-
len för att ta dom till den skolan, för här är det ju liksom - jag säger 
inte att det är liksom en dålig skola, det gör jag inte, absolut inte. 
Men om jag skulle tänka för min flicka och min flickas framtid, då 
skulle jag vilja att hon var i en annan skola - för språket skull för det 
första. Sen om hon ska gå vidare också, om hon söker härifrån till 
gymnasium - så vem vet om hon kommer till något fint gymnasium 
och hur mycket hon kan då. Jag menar, hon - den största, hon har ju 
gått när det var, när hon har gått här var det ju mera svenskar här, 
det var ju mer svenska språket som ... 

Halima märker en skillnad, Lina pratar sämre svenska än Jamila gjorde i 
samma ålder. När hon lekte med sina kamrater pratade hon svenska. Det gör 
Lina också, men det är inte en bra svenska, anser Halima. Hon skulle inte 
vara så orolig om det var mer svenska barn i Västerskolan. Det är inte något 
större fel på skolan, läroplanen ska ju följas av alla skolor och hon tror att 
alla lärare är svenska. Men hon menar att lärarnas arbete ändå måste försvå-
ras av att alla barn inte förstår språket.

Halima känner till möjligheten att söka till andra grundskolor. En av hen-
nes vänner i Nystad har barn som går i skola inne i stan. Halima tycker att 
det är bra att det finns utrymme att göra ett eget val. Om det var praktiskt 
möjligt skulle Halima vilja att Lina bytte skola. Men resorna till Marocko är 
viktiga även för barnen, för att de ska kunna ha kontakt med släkten, kultu-
ren och familjen.  

Halima och Jamila reste inte till Marocko den föregående sommaren utan 
stannade hemma och arbetade för att Jamila skulle komma in på det gymna-
sium hon ville. Det var oklart om hon kunde få byta till ett annat gymnasi-
um, så länge det program som hon ville komma in på fanns på det närmaste 
gymnasiet. Så hon sökte till ett naturvetenskapligt program med medicinsk 
inriktning, som bara fanns på den skola hon ville till. Jamila ville absolut inte 
gå på Nystads gymnasium. Hon hade hört från sina kompisar att skolan inte 
är bra, medan Halima hade hört motsatsen. Eftersom Jamila är sexton år, 
tycker Halima att hon får välja skola själv. Jamilas fick igenom sitt första-
handsval till innerstadsgymnasiet. Halima tror att det gör Jamila mer motive-
rad för sina studier. Familjen sitter fast i Nystad, därför gäller det att välja 
skola, menar Halima, så att barnen på längre sikt får lättare att söka sig där-
ifrån.

Jamila berättar att hennes flesta vänner i skolan bor i Nystad, men ingen 
av dem går i samma klass som hon. Hon tycker att det är annorlunda att gå i 
skola i stan och börjar få kontakt med svenska ungdomar. Jamila har lätt att 
få nya kompisar. Hon säger att hon vill resa mycket när hon blir äldre och 
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kanske flytta från Sverige, men inte till Marocko. Troligen kommer hon att 
stanna kvar i Sverige.

Aisha är fjorton år, hon är duktig i skolan. Hon ville gärna gå i Gamleby 
skola, men föräldrarna bestämde att hon skulle gå i Norrskolan. De ansåg att 
det inte är någon större skillnad mellan skolorna. När hon ska börja gymna-
siet får hon välja själv. Det känns tryggare att hon går i en skola i området 
som de känner till. För Halima är Aisha fortfarande liten och hon är rädd att 
dottern skulle bli mobbad någon annanstans. Halima uppfattar sina två äldsta 
döttrar som tysta och lugna. Lärarna säger att de har självförtroende och en 
egen styrka.  

Hittills har Norrskolan varit bra, men Halima börjar bli osäker, lärare byts 
ut och det blir instabilt. Hon blir orolig för undervisningen – kommer ele-
verna att hinna vad de ska? De har dessutom inga läxor utan arbetar med 
projekt, något som Aisha inte har varit glad över.  

H: NO, SO och så svenska och dom ska jobba själva och dom ska 
åka till stan till exempel, dom jobbade med Stockholm, dom skulle 
åka till stan och söka liksom - fakta. Jag menar om det ska - jag vet 
inte som föräldrar, jag har pratat med läraren där också och jag var 
arg, jag var så där, när jag fick höra det i början då. Han sa till mig, 
nej hon sa – Nej vi har ingen läxa. – Jasmine, gör du inga läxor? 
Har du gjort Nadja läxor? – Men mamma, det är ju det som jag har 
gjort. – Men har du inga andra? – Nej mamma vet du vad, sa hon. 
Jag hade hört lite förut men jag hade liksom inte lagt märke så 
mycket till det, på det sättet, för det var inte då. Men det blev nu den 
här terminen, dom skulle börja med det. Så hela tiden hemma – men 
hur har ni liksom era ... med skolan då?  – Nej men vi slutade tidi-
gare, vi har varit i stan, säger hon. Vi skulle - ja liksom siden och 
sidenmuseum och sånt där, okej och vi har gjort det och det är fär-
digt och -  
– Och varför? Så förklarade hon – vi har inte NO, vi har inte SO, vi 
har inte svenska.  
– Jaha, vad har ni i skolan då? Varför går du i skolan? För mig är 
inte det skolan. Det är ingen skola och speciellt inte här. Jag menar, 
min flicka hon är inte svenska, hon kan inte. Hon kan som han sa: 
Hon har ju bra, hon fick ju bra, hon skrev bra och hon har fått lik-
som … Men ändå, det räcker inte för min flicka för hon är inte 
svensk. Hon måste lära sig grammatiken. Hon måste lära sig svens-
ka. Hon måste praktisera i kemin och fysik, hon kan inte bara läsa 
om siden och hur dom har upptäckt siden, jag kan inte så mycket 
om sånt. Men jag sa till honom också: Jag är kanske gammalmodig, 
men jag tycker att skolan ska vara skola, läraren ska vara lärare åt 
elever, och de här eleverna kommer inte att klara det, dessa fjorton-
åringar. Hur många har ni fått in? Han hade berättat för mig att det 
inte är alla, alla åker till stan och några går runt i stan istället. Jag sa, 
hur många har du fått in? – Nej inte så många. Det var bara två ... 
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C: Som hade lämnat in sina papper? 
H: Jaa, men vad då? Tycker ni att det är bra? Vad gör ni lärare, sa 
jag. Jag var arg och jag höll på spricka men jag skrek åt honom 
istället.
C: Ja det var väl bra, var inte det bra det? 
H: Det var skönt efteråt. Jag sa till honom, han hade lugnat - samma 
dag som jag hade ringt, jag har sagt precis vad jag tycker alltså, min 
flicka ska lära sig, du ska vara lärare, för jag ringde till klassföre-
ståndaren, du ska vara lärare, hon ska vara elev. Du kan fråga henne 
om hon tycker om det här, har ni frågat eleverna om dom tycker om 
det här? Kanske. Du får ju se, vad dom lär sig av det här, det är in-
vandrarbarn, det är inte svenska barn, invandrarbarn kan inte lära 
sig så. Och sen måste ni gå sakta, ni kan inte bara börja så här, hela 
veckan.

Läraren svarade att man arbetar så här i alla grundskolor. ”Men jag strun-
tar i alla skolor, jag bryr mig om den här skolan” säger Halima. Det slutade 
med att lärarna bestämde sig för att inte fortsätta att arbeta i projektform i 
Jasmines klass. Nu arbetar de så endast fyra timmar på fredagarna. Halima 
tycker det är bra, för på så vis kan eleverna gradvis lära sig att arbeta i pro-
jekt och samtidigt studera som vanligt. Halima undrar vad lärarna gör när 
eleverna är i stan och hon undrar vad det är för läroplan de arbetar efter, men 
det har hon inte sagt till läraren. Hon undrar också hur lärarna ska kunna 
värdera vad eleverna kan för att sätta betyg i olika ämnen. Hon blev orolig 
och arg när hon talade med läraren om det. 

H: Vad är jag här för? Om inte för mina barn? ... Vad har jag mer än 
dem här? 
C: Det är det du har ja. 
H: Det är det jag har och jobbar för. Det är därför - det är liksom för 
dem, men jag gör ju det lite för mig själv … och man sitter liksom 
med bundna händer, det är svårt. ... För mig är det ekonomiskt. Jag 
tänker på mina barn men samtidigt så måste jag tänka: Jag måste 
åka hem till familjen ...  

Den här händelsen fick Halima att börja fundera över att byta skola för 
Aisha eftersom hon anser att pedagogiken inte är anpassad till elever som 
kommer från andra länder.198 Halima började höra sig för bland goda vänner 
om hur olika skolor fungerar, själv vet hon inte vilka skolor som är bra. Men 
hon blev lugnare när läraren modifierade sitt arbetssätt. Hon har också tänkt 
att hon ska börja gå på ett föräldraforum i skolan för att påverka. Aisha trivs 
och har inga planer på att byta skola. Barnen ska lära sig både genom skolan 

198 Kan jämföras med vad Anita och hennes pappa säger, från s.210. 
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och på egen hand, anser Halima, det är bra att de lär sig stå på egna ben och 
att våga.

Sammanfattande diskussion och analys 
Halima har tidigare varit nöjd med Västerskolan och Norrskolan som dött-
rarna ”tillhör”. Nu är hon mer fundersam, men av två skäl väljer hon ändå 
inte en annan skola. Det ena är att Halima inte har tid att följa barnen till en 
annan skola. Det andra är att det känns otryggt, hon känner sig till och med 
orolig för att låta Aisha gå i skola i Gamleby. Hon föreställer sig att hon 
skulle kunna bli mobbad för att hon inte är svensk och för att hon kommer 
från Nystad. Aisha trivs i Norrskolan och Halima menar att skolorna i Nys-
tad har samma kvalitet som andra skolor.  

Halima engagerar sig i sina barns skolgång och oroar sig för den. Hennes 
oro är betingad av att hon inte är säker på att de får en riktigt bra utbildning 
och möjlighet att lära sig svenska. Kan man lita på att rektorn gör allt hon 
kan för att skaffa en lärare till terminsstarten, är skolorna i Nystad lika bra 
när de svenska eleverna har försvunnit därifrån? Lär sig barnen tillräckligt 
när de arbetar i projektform?  

Halima och hennes man har utvandrat till Sverige, de verkar inte ha några 
planer på att återvända till Marocko. Hon räknar med att hennes barn kom-
mer att leva i Sverige, men undrar och är orolig för vad barnen har för fram-
tid här. De slits mellan två kulturer och därför tror Halima att de behöver få 
mer i skolan än svenska barn. Hon menar att hon och hennes man redan har 
gått igenom den processen. ”Det är inte vi som slits. Vi har ju – vi är ju 
gamla, vi har liksom gjort vårt.” Hon anser att det är föräldrarnas uppgift att 
hjälpa barnen så att invandringen inte blir för svår för dem.199 De behöver 
lära sig sådant som svenska barn har med sig som självklarheter eller har 
bättre tillgång till. I det perspektivet blir det ännu mer hotfullt med ”projekt-
pedagogiken”. Eleverna får för stor frihet, som vissa av dem inte kan hante-
ra. De får åka in till stan, vilket bara det uppfattas som riskfyllt och där drar 
de runt utan att göra sin skoluppgift. Halima och hennes man undrar om det 
är så man lär sig, de tillägnade sig skolkunskapen på ett annat sätt. De anser 
att pedagogiken inte är anpassad efter skolans elever och föräldrar, som har 
andra förväntningar på skolan. Lärarna är uppfyllda av sina idéer och arbets-
sätt. Men i Jasmines klass kom ändå en kompromiss till stånd efter föräld-
rarnas starka reaktioner och ifrågasättande. 

För Halima är läroplanen viktig, att den efterlevs är den enda garantin för 
att hennes döttrar får en bra undervisning. Men när svenskarna försvinner 
från Nystad och hon märker att hennes yngsta barn pratar sämre svenska än 
hennes äldsta, är hon inte säker på att undervisningen är bra längre. Ju längre 
familjen är i Sverige desto större är deras möjligheter att uppfatta statusskill-
nader. De kan efter hand bättre bedöma vad som behövs för att komma in i 

199 Jämför med Idriss, från s. 308. 
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det svenska samhället, få en god levnadsstandard och tillgång till samhällets 
”goda”. Halima befinner sig mitt emellan sin egen oro och de lugnande be-
sked som skolan och stadsdelsförvaltningen ger föräldrar, som är oroliga för 
kvalitén på utbildningen och vad barnen lär sig. När den kommunala admi-
nistrationen diskuterar kvalitén på olika skolor med föräldrar och elever, för 
den säkert fram argumentet att alla skolor är någorlunda likvärdiga i och med 
att läroplanen finns och att kraven på vad som ska läras ut är desamma för 
alla skolor. 

Det är stor skillnad mellan landsbygden i norra Marocko och Sverige. 
Halima blev vid unga år, liksom Nuriye från den Turkiska landsbygden200,
förlovad med en man som hon var släkt med. Men hon var något äldre när 
hon gifte sig. Det kan finnas likheter mellan Halima och Nuriyes bakgrund 
och dispositioner, men vad är det som gör att de har förhållit sig olika till in-
trädet i det svenska samhället och till barnens utbildning? Halima kom till 
Sverige som vuxen och processen att stiga in i det svenska samhället och ac-
klimatisera sig verkar ha varit mindre problematisk än för Nuriye. Även om 
Halima säger att marockanerna i Stockholm umgås mycket och är som en 
familj, så är gruppen inte lika stor som den turkiska – knappt en tiondel. Jag 
antar att det för henne har varit lättare att få kontakt med det svenska samhäl-
let eftersom hon inte har varit skyddad och innesluten i den egna gruppen. 
Halima har skaffat sig ett yrke som hon tycker om och som hon vill vidare-
utveckla sig inom. Hon arbetar heltid. Hon har arbetskamrater och svenska 
vänner. Halima umgås med sina svenska grannar, familjen bor i ett hus med 
bostadsrätter, där något fler svenskar bor än i vissa andra delar av Nystad. 
Hon tycks smälta in väl i det svenska samhället. 

Halima hade inte med sig något utbildningskapital, men är ändå ambitiös 
när det gäller döttrarnas utbildning och kan understödja den aktivt. Hon är 
välinformerad om skolan och ägnade en sommar åt att hjälpa Jamila komma 
in på det gymnasium hon sökte till. Hur kan det förklaras? Jag tror att det 
delvis har att göra med hennes personliga dispositioner, som ju har formats 
under hela hennes livsbana. Hon har fått intryck och influenser från flera 
håll, som har påverkat hennes vuxna liv. Hon har som vuxen varit tvungna 
att etablera sig på egen hand i Sverige, utan nära kontakt med familj och 
släkt, vilket jag tror har understött en viss självständighet som kvinna. De 
band och förpliktelser till släkt och familj som Halima har, har hon i Ma-
rocko och till sin egen familj i Sverige. Genom att tidigt börja arbeta i Sveri-
ge förser sig Halima med nya erfarenheter och dispositioner. Hon har många 
kontakt- och friktionsytor med det svenska samhället och den pedagogiska 
världen. Hon har varit tillgänglig för nya intryck och blivit påverkad av sitt 
arbete inom barnomsorgen och av vänner och grannar. Karin, Katarina och 
Halima diskuterar skolan, vilket gör dem initierade. Halimas döttrar har lätt 
för sig i skolan, det gör att det är lätt att uppmuntra deras studier. Bara det 

200 S.171 och framåt.  
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faktum att hon har döttrar kan bidra, förväntan på att döttrar ska bidra till 
försörjning är inte lika stor som på söner, det kan skapa ett visst svängrum. 
Dessutom tycks döttrarnas utbildning vara en sak mellan dem och mamman.  

Jag tycker mig se att en del kvinnor som har invandrat har en förmåga att 
smälta in väl i Sverige, de har kanske inte så mycket att förlora utan snarare 
en del att vinna i form av självständighet. Det som i många sammanhang ses 
som en nackdel, att de genom sin uppfostran vara disponerad att anpassa sig, 
in- och underordna sig, hanteras av det praktiska sinnet och föder strategier 
för att acklimatisera sig till ett nytt land och nya seder. Kanske är det det 
som i dagligt tal kallas kvinnlig intuition eller list.  
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Kapitel 6
Möjligheter: Välja skola och flytta
Familjerna i det här kapitlet har valt Sydöstskolan som skiljer ut sig, även till 
det yttre, i jämförelse med de andra skolorna i Nystad. Skolan har högre sta-
tus i förhållande till andra skolor i Nystad. De andra skolorna i stadsdelen är 
byggda i den för sjuttiotalet karaktäristiska skokartongmodellen. Sydöstsko-
lan är den senast byggda skolan inom stadsdelsförvaltningen, med ljusa, frä-
scha och funktionella lokaler. Den hade många svenska lärare, en rektor som 
hade en genomtänkt idé med skolan och en policy som gjorde att miljön i 
skolan var lugn och trygg. Det. Den ligger i Nystad på gränsen till Gamleby 
och avsikten när den byggdes var att den skulle ha både Nystad och Gamle-
by som upptagningsområden, vilket den fortfarande har. Sydöstskolan har ett 
stort tillflöde av elever, en mindre elevström går därifrån till Gamlebyskolan. 
Det är svårt att frigöra sig från misstanken att det var nödvändigt att göra 
skolan tillräckligt attraktiv även för den svenska befolkningen – framförallt i 
Gamleby, för att de överhuvudtaget skulle kunna tänka sig att sätta sina barn 
i skolan. Skolan är bra, attraktiv och  har ett stort tillflöde av elever från Nys-
tad, vilket gör att många svenska föräldrar i Gamleby ändå inte vill ha sina 
barn där.

Barnen till huvudpersonerna i det här kapitlet, Hanna, Habiba, Nina och 
Bo hörde till andra skolors upptagningsområde. Familjerna har sitt ursprung 
i medelklassen och i familjer med ett visst utbildningskapital, de har gymna-
sieutbildning och några har eftergymnasial utbildning. Deras habitus dispo-
nerar dem att urskilja och värdera kvaliteter hos olika skolor och utifrån det-
ta göra ett nyval. ”Att befinna sig i ett rum, att vara en punkt eller en individ 
i ett rum innebär att skilja sig åt, att vara annorlunda.” En skillnad ”… blir 
en särskiljande egenskap – … en synlig, förnimbar, giltig och socialt bety-
delsefull skillnad först när den uppfattas av någon som är förmögen att göra 
skillnad – eftersom han, i och med att han befinner sig i det ifrågavarande 
rummet, inte är indifferent och eftersom han är utrustad med perceptionska-
tegorier, med en smak som gör att han kan göra skillnad, urskilja och sär-
skilja …” , säger Bourdieu.201

Familjerna förhöll sig på ett liknande sätt till skolan som till sitt boende 
och valde att flytta från Nystad. De kände sig inte riktigt hemma i Nystad, de 
trivdes inte och ville något annat. För dem var Nystad den mellanstation i 
boendekarriären som många vill att det ska vara. Min tolkning är att de be-
höver lämna Nystad med sin låga socioekonomiska status för att skilja ut sig 
och för att kunna förverkliga sina ambitioner och reproducera sin samhälle-
liga position. Det är inget de uttalar i samtalen med mig och jag vet inte hur 

201  Bourdieu, 1999, s. 20. 
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”medvetet” det sker. Men habitus är sådan att den fungerar omedvetet, den är 
förkroppsligad historia, internaliserad som en andra natur och därmed glömd 
som historia.202 Jag uppfattar att Habiba ändå tycks uppfatta att en flyttning 
från Nystad innebär att skilja ut sig från dess invånare, eftersom jag hos hen-
ne spårar en känsla av skuld över att lämna stadsdelen.  

Både skolvals-, bosättnings- och flyttningsmönster visar upp likheter, 
medel- och överklasserna är gynnade. Region- och trafikkontorets rapporter 
visar att stockholmare som bor i hyreslägenhet flyttar mest. Personer med ef-
tergymnasial utbildning flyttar mer än andra, framförallt köper och byter de 
bostadsrätter. Antalet bostadsrätter har ökat på bekostnad av hyreslägenhe-
ter. De som bor i innerstan bor kvar där.203 Det innebär att de som har möj-
lighet gör en bostadskarriär. Men tillträdet till bostäder i innerstaden begrän-
sas inte bara av det totala antalet bostäder utan också av att utflyttningen är 
liten och därför att det krävs ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital.  

Nina tog kontakt med Sydöstskolan ett år innan äldsta dotter skulle börja, 
sedan ringde hon regelbundet till skolan tills hon fick ett positivt besked. 
Hon hade hört att Österskolan inte var bra och att det förekom mobbing där. 
Ett och ett halvt år efter att vi hade träffats, när de fick möjlighet, flyttade 
Nina och Bo från Nystad tillbaka den änden av länet där de är uppvuxna. De 
var oroliga för det missbruk och den kriminalitet som finns i Nystad och de 
risker det skulle kunna innebära när deras barn kom upp i tonåren. De ville 
också komma närmare sin uppväxtmiljö och Bos ursprungsfamilj. Jag note-
rar att de flesta i undersökningen som nu bor i Gamleby och Nystad har vux-

202  Bourdieu, 1999:a s.56. 
203 Flyttningar i Stockholm sker huvudsakligen över korta avstånd. Omkring sjuttio pro-
cent av flyttlassen går inte längre än en mil bort. Folk stannar också gärna inom det in-
vanda området. Det är dubbelt så vanligt att folk flyttar inom kommunen som mellan 
kommuner i Stockholmsregionen. 
- Varje år flyttar drygt tolv procent av befolkningen i Stockholms län. Flyttmönstret är 
starkt kopplat till ålder och livsfas. Ungdomar i åldern 20-29 flyttar mest. Efter femtio-
årsdagen flyttar man mycket sällan. 
- Folk i lägenhet flyttar mest, särskilt de som bor i hyreslägenhet. Den vanligaste tiden i 
ett flerbostadshus är knappt fyra år. I småhus bor man längst, i genomsnitt hela femton 
år. 
- Folk i innerstan bor kvar. Sjuttio procent av hushållen i innerstan har tidigare bott där 
och åttio procent hoppas att nästa lägenhet också ligger i innerstan. 
- Bostadsbristen i Stockholm har på senare år lett till mindre flyttande totalt.  
Stockholmare med eftergymnasial utbildning flyttar betydligt mer än övriga. Att byta 
bostad är i allt högre grad ett privilegium för de välutbildade. Det märks även på bo-
stadstypen: det är bostadsrätter dessa välutbildade byter mest och det är just där den 
stora förändringen på bostadsmarknaden skett på senare år – fler bostadsrätter på be-
kostnad av hyresrätter. 
Hernbäck, 2005, vars källor var: Rapporterna ”Nio gånger i livet ”,”Rörlighetens värde, 
Flyttningar i Stockholms län, samt ”Flyttningar och bostadsbyten ”, samtliga från Regi-
onplane- och trafikkontoret.  
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it upp i närheten av området eller på samma sida av staden. Det verkar van-
ligt att välja att bo i det väderstreck eller den riktning där man är uppvuxen. 
Det bekräftar flyttmönster som finns i staden, de flesta flyttar inom en mils 
radie och inom kommunen.204

Hannas son Josef skulle ha gått i Sydvästskolan, men skolan har dåligt 
rykte. Hanna kommer från Tyskland och hennes man från Eritrea, så de kän-
de inte till de olika skolorna eller det svenska skolsystemet. Men för Hanna 
var det en självklarhet att välja skola. Både hon och hennes man är muslimer 
och helst hade de velat att Josef skulle gå i en av de islamska skolorna, men 
de låg för långt bort. Vänner och bekanta från moskén tipsade om att Syd-
östskolan hade en bra policy för hur eleverna ska uppföra sig i skolan och 
det var viktigt för Hanna. Därför valde hon skolan och var nöjd med den. 
Men hon uppfattade inte att framtidsutsikterna för familjen var goda i Nys-
tad. Några månader efter att jag träffade henne, flyttade familjen till Eng-
land, för att hennes man skulle få arbete och för att komma till en miljö där 
de friare kunde utöva sin muslimska religion och livsstil.  

Habiba ville inte att barnen skulle gå i Österskolan. Hon hörde sig för 
bland grannar om Sydöstskolan. De tyckte att skolan var bra och skolbygg-
naden tilltalande och väl utrustad. Hon besökte också skolan innan hon be-
stämde sig. För henne är det viktigt att barnen får svenska kontakter och lär 
sig bra svenska. Habiba höll på att flytta när jag först tog kontakt med henne. 
Hon säger att hon lämnade Nystad därför att flera av hennes vänner som pra-
tar svenska hade flyttat därifrån och i stället har många från Somalia flyttat 
in. Habiba tycker att andelen invandrade har blivit för stor i relation till an-
delen svenskar. Habiba har själva invandrat från Marocko. Hon identifierar 
sig snarare som medelklass och inte främst som invandrad. Hon vill komma 
in i det svenska samhället, därför är det inte någon poäng för henne att bo 
kvar i Nystad.  

Familjerna flyttar från Nystad medan undersökningen pågår, det är en an-
nan strategi att förhålla sig till området än Annas, Karins och Katarinas. De-
ras dispositioner är annorlunda och kanske deras möjligheter. Det här kapit-
let anknyter till det förra och till avsnittet om platsen i kapitel tre.205 Anna, 
Karin och Katarina i förra kapitlet hade funnit strategier för att leva i ett om-
råde med låg status genom att delta i det lokala samhällslivet, påverka det 
och få en position. Det går inte att renodla motiven för att de bor i Nystad – 
om de trivs eller om de väljer att inrätta sig därför att de inte ser andra möjli-
ga alternativ. Stadsdelen är inte hopplös eller omöjlig att bo i, men det finns 
problem och de svenska familjerna i förra kapitlet har en del invändningar 
mot det hårda klimatet och svårigheterna för barnen att lära sig bra svenska. 
Omgivningens negativa uppfattning om stadsdelen gör också att det inte an-
ses attraktivt att bo där. Så oavsett om man trivs förväntas man ta avstånd 

204 Se föregående not, nr 191. 
205 s 8. 
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från stadsdelen på grund av dess låga status och yttersta konsekvensen blir 
att flytta därifrån. De stadsdelar som byggdes under miljonprogrammet fick 
dåligt rykte för sin enahanda, omänskliga arkitektur och storskalighet. Redan 
från början etablerades negativa representationer som gav områdena låg sta-
tus. Uppfattningen var att bostäderna tillfälligt löste ett akut behov, men inte 
utgjorde ett alternativ för långsiktigt boende, de betraktades av många som 
genomgångsbostäder och ett första steg i en boendekarriär. 

Två av de tre familjerna har synpunkter på miljön i Nystad. De tycker att 
det har blivit skräpigare och smutsigare och att servicen är dålig. Renhåll-
ningen bidrar mycket till hur ett område uppfattas. Sköts den dåligt är det lätt 
att se det som första stadiet i ett förfall eller som bekräftelse av en pågående 
degradering, särskilt för dem som bor i en stadsdel som redan är omgiven av 
negativa bilder. Min uppfattning är att det har blivit skräpigare i hela Stock-
holm under 90-talet, som en effekt av en stram budget och att varje stads-
delsförvaltning budgeterar och upphandlar sin egen renhållning. Det är svårt 
att bedöma om det är värre i Nystad än i stadsdelar i innerstaden. 

Även Nuriye och Murat, i kapitel sju, har valt skolan för sin dotter.206

Andra familjer i undersökningen bor i skolans upptagningsområde, det är In-
gela och Elias207 och Sunita och Ravinder208, som har yngre barn i Syd-
östskolan. Dessa familjer finns placerade i kapitel sju och åtta därför att det 
av deras barn som var upphovet till min kontakt går i högstadiet på andra 
skolor.

206  Från s. 171 och framåt. 
207  Från s. 189 och framåt. 
208  Från s.210 och framåt. 
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Nina och Bo 
”Jag hämtade en ansökan och så ringde jag och 
ringde och ringde.” 

Nina är trettioett år, hon går en administrativ utbildning 
Bo är trettiosex år, han är elektriker 
Kim är åtta år och går i Sydöstskolan 
Pamela är sex år och går år 0, det vill säga på sexårsverksamheten  
Andy är fyra år och går på dagis 

Jag kommer hem till familjen en lördag. Nina går en administrativ utbildning 
och lördag är den tid de har möjlighet att träffa mig. Familjen bor i en bo-
stadsrättslägenhet i ett lågt flerfamiljshus i den del av Nystad som ligger när-
mast Gamleby, ett kvarter med både hyres- och bostadsrätter. Lägenheten är 
sparsamt möblerad med furumöbler. Vi sitter vid matbordet och Nina bjuder 
på saft och kakor. I rummets andra hörn står en soffa och soffbord. 

Nina är trettioett år, hon har indiska föräldrar och har bott i Sverige näs-
tan hela sitt liv. Bo är i trettiosex år, han är född och uppvuxen i en förort 
utanför Stockolm. Nina har tidigare arbetat som elevassistent på Nystad 
gymnasium. Bo är elektriker inom en stor elfirma, han arbetar kvälls- och 
nattskift, vilket ger honom kort arbetstid med god lön och ledigt på dagtid. 
Makarna ger intryck av att komplettera varandra. Nina är på många sätt 
”osvensk”, hon pratar snabbt och är alert. Bo är mer långsam och betonar sin 
svenskhet, när vi pratar om Ninas släkt talar han om sig själv som ”rå-
svensk”. Makarna är vänliga, lätta att prata med och anstränger sig för att ge 
mig information om barnens skolgång.  

Nina och Bos bakgrund 
Ninas båda föräldrar kommer från ett av de högsta indiska kasten. Pappan är 
utbildad advokat och har varit verksam som journalist. Han kom till Sverige 
för en svensk kvinnas skull. Här har han arbetat som vaktmästare, han har 
skrivit för en indisk tidning och delat ut tidningar. Efter en tid i Sverige läng-
tade han efter sina barn – tre döttrar och en son, så han skickade efter dem 
och deras mamma. Nina som är yngst var fyra, fem år då. Den svenska kvin-
nan lämnade pappan när familjen kom till Sverige. Men efter ett tag separe-
rade Ninas föräldrar igen och pappan tog hit en ung indisk kvinna, som han 
fick en dotter med. Förhållandet fungerade inte och kvinnan blev psykiskt 
sjuk. Pappan tog hand om sin yngsta dotter och återförenades ännu en gång 
med sin första hustru – Ninas mamma, som skulle hjälpa honom att ta hand 
om hans nya dotter. I sina uppfostringsmetoder har pappan varit brutal, om 
barnen inte kunde sina läxor slog han dem med sin livrem. Nina verkar ha 
klarat sig undan pappans brutalitet eftersom han tycker mycket om henne. 
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Hon var yngsta barnet och uppskattad av båda föräldrarna. Systrarnas förhål-
lande till pappan verkar mer konfliktfyllt.  

Systrarna behandlar Nina nedlåtande och oförsonligt. De kräver av Nina 
att hon ska behandla dem enligt hierarkiska regler. Utsikterna för Nina att 
förbättra relationerna med systrarna verkar små eftersom de inte vill ändra 
sig. Det bekymrar Nina och ger henne en stor sorg. Den äldsta systern har 
flyttat till Indien och valt en traditionell indisk livsstil. Hon pratar inte med 
Nina. Den nästa äldsta systern lever i Frankrike med en fransman.  

I och med att Nina gifte sig med en svensk man har hon sluppit undan 
gamla stela mönster. Hon funderar mycket på sin bakgrund och sin familj 
och den situation hon nu befinner sig i. Hon har en stor ursprungsfamilj, men 
i den finns så mycket antagonism och oförsonlighet att hon inte kan vara 
med dem, trots att hon längtar efter dem. Nina bryr sig om sitt indiska ur-
sprung, samtidigt har hon anammat svenska värderingar, vilket skapar en hel 
del konflikter för henne. Hon verkar inte i något avseende föredra de indiska 
förhållningssätten.

Bo är uppvuxen i en lärarfamilj på en gård nära Stockholm. Han har en 
halvsyster, två bröder och en syster, alla är äldre än han. Hans mamma 
kommer från Finland. Hans pappa undervisar i religionshistoria och beskrivs 
som en kraftfull person. Både Nina och Bo är yngsta barnen, vilket de också 
kommenterar. Båda upplever att de har blivit litet försummade, eller snarare 
att föräldrarna inte har ägnat dem samma uppmärksamhet och uppfostrarnit 
som deras äldre syskon. Deras föräldrar har varit mer ambitiösa med de älds-
ta syskonen. De berättar att i deras egen familj är det Kim, deras äldsta dot-
ter, som har fått en undanskymd plats. Hon tar hand om sina yngre syskon, 
hon är ganska tyst, säger inte ifrån och tar inte för sig på samma sätt som 
sina yngre syskon. 

Skolvalet
Nina och Bo har tre barn, två flickor och en pojke, Kim åtta år, Pamela sex 
år och Andy fyra år. Kim går i Sydöstskolan som familjen valt mycket med-
vetet, egentligen hör barnen till Österskolan som ligger närmare.  

C: Men hur gick det till då, när Kim skulle börja skolan?  
B: Vi minns lite olika - Nina säger att hon bara gick förbi skolan 
och tyckte att den var snygg och fin, den är rätt så nybyggd, när 
byggde dom den - var det nittio eller nittiotvå? 
N: Kim är född nittio, jag kommer inte ihåg. Men jag minns att jag 
valde den för att jag tyckte det var skönt för barnen att gå i en ny, 
fräsch skola, så man vet ju i vilken gammal skola man har gått. Men 
jag hade hört rykten om att den här Österskolan inte var bra. 
B: Nej, nej, jag har för mig att du - att den enda bra skolan här i när-
heten var Sydöstskolan.  Så är min minnesbild. Att Nina hade hört 
att Sydöstskolan är den enda skola som är bra verkligen. Hon låg i 
som sjutton för att - och tjata och tjata ...   
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N: Jag ringde en hel sommar innan, till slut sa dom: Jaha, det är du 
igen. (Skrattar) Jag bara ringde, jag gick upp och så hämtade jag en 
ansökan och så ringde jag och ringde och ringde. Hon gav mig hela 
tiden nya datum: Innan det här tar vi in alla som hör till skolan och 
sen efter det datumet så kollar vi om det finns plats. Och så ringer 
jag och tjatar och tjatar, så till slut så kom hon - visste hon ju vad 
jag hette i telefon: Hon har fått plats. Då lugnade jag mig. Jag tror 
att jag ringde ett år innan, innan Kim skulle börja skolan, hon gick 
på lekis då därborta och skolan låg rätt nära, så jag gick bara upp 
och hämtade en anmälningsblankett. Nej jag är glad nu, jag är nöjd. 
Jag vet inte alls hur jag skulle uppleva Österskolan, men jag har ju 
hört andra som går där som inte tycker den är så bra.  
C: Vad är det som inte är bra då? 
B: Mycket bråk 
N: Mycket bråk och Pamela har ju en dagiskompis som går där nu 
och hon blev mobbad jämt av en spansktalande kille, jag pratade 
med mamman då. 

Nina och Bo ger flera exempel på mobbning i Österskolan, de beskriver 
den som grundad på att eleverna kommer från olika länder och kulturer.209

Det var ett starkt argument för att i stället för Österskolan välja Sydöstsko-
lan, som har en policy för hur elever och lärare ska bete sig mot varandra. 

N: … jag tyckte att den var fin, det var ju kul att få dom i en fin ny-
byggd skola. Jag visste alltså inte att dom tillhörde Österskolan, jag 
tänkte bara att det vore kul, det var bara en tanke som slog mig och 
sen tycker jag att jag är väldigt nöjd med skolan.  
B: Dom har en bra policy där tycker jag. Rektorn han är mån om att 
dom ska visa hänsyn till varandra, dom ska lära sig svenska ordent-
ligt, dom ska inte svära och han har vissa ordningsregler som han 
vill att alla barn ska följa. Och det är bra tycker jag.  
C: Hur etablerar han dom då? Dom där reglerna. 
N: Det är ju lärarna som ska se till att dom följs och lärarna är väl-
digt engagerade, Kims fröken är otrolig. Hon är nyutbildad, jag 
brukar säga att det är därför hon har så mycket engagemang kvar, 
hon brinner väldigt mycket för sitt yrke, hon är jättebra. 
B: Redan när dom gick i sexåringarna var dom engagerade tycker 
jag. Lärde barnen att räcka upp handen om dom ville säga nåt, att 
dom skulle vara tysta när läraren pratar och ... 
N: Ja, dom lägger grunden för det ... 
B: Det var liksom ingen kadaverdisciplin, men dom var noga med 
att dom skulle visa hänsyn och allt sånt där och lägga tillbaka gre-
jorna när dom var klara och ... 
N: ... inte springa i korridoren, det håller dom hårt på, det är inga 

209 En beskrivning som till stor del bekräftar vad Laila berättade om hur hennes barn 
har blivit retade på grund av sin hudfärg, se s.85 f. 
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barn som får springa där uppe, utan springa gör man utomhus. Och 
det tycker jag är väldigt svårt att få så små barn att följa det, men 
det tycker jag att det inte är ofta jag ser att det ... 
C: Hur gör dom med svenskan då?  
N: Dom jobbar med det. 
B: Dom har väldigt många svenska lärare tycker jag.    
N: Dom ser ju på sexårsverksamheten redan vilka barn, vem som 
behöver jobba med svenska mer. … Men dom är jätteduktiga, bar-
nen utvecklas mycket, en väldig disciplin på dom, dom får torka 
borden i matsalen, torka sin plats och ställa upp stolarna och det 
tycker jag är jättebra att dom lär sig.  
… Jag tycker att man lägger grunden när dom är små och så får man 
ju ta tjat och gnäll och grin. Jag uppfostrar mina barn helt annorlun-
da än vad min mamma har fostrat oss. 
C: Hur uppfostrade hon er då? 
N: Jag var totalt bortskämd, ...  

Nina och Bo pratar om skillnaden i status mellan Gamleby och Nystad. 

B: Det är väldigt mycket svenskar tycker jag, i Sydöstskolan. Kan-
ske lika många. 
N: … Men det finns ju barn här som går på dagis i Gamleby för att 
dom inte vill att barnen ska gå här. 
B: Det är mycket finare att ha dom på den sidan. 
N: Javisst är det det. 

I Pamelas klass går alla årskursens svenska barn, det betyder att ungefär 
en fjärdedel eller femtedel i klassen är svenska. Det skapade protester bland 
de invandrade föräldrarna. De invandrade föräldrarna vill ju att deras barn 
ska umgås med svenska barn. Nina tycker att nivån på svenskan är bra i 
klassen och att lärarna jobbar medvetet när de märker att någon inte kan. 
Kim har till och med fått gå till en talpedagog, för att hon hade svårt att utta-
la vissa ljud. 

Nina tror att om hon inte hade ansträngt sig så mycket att få in barnen i 
Sydöstskolan hade de gått i Österskolan. Hon kände till möjligheten att välja 
skola och tror att de lokala politikerna har gått ut med information om möj-
ligheten att välja skola och skolpengen som följer barnen. Politikerna vet att 
Sydöstskolan är populär och att det kan vara svårt att rekrytera barn till and-
ra skolor. Nina tror att skolor behöver hitta sin nisch för att locka elever och 
föräldrar, hon har hört talas om att Norrskolan, till exempel har djur. Hon vet 
att Söderskolan har svårt att få elever, de som slutar sexan väljer andra sko-
lor. Många svenska barn som har gått i Sydöstskolan väljer helst en skola i 
Gamleby på högstadiet. Nina är ganska aktiv och informerad om skolorna i 
området. Hon har blivit invald i föräldrarådet på Sydöstskolan.  
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Önskan att flytta 
Nina och Bo tycker att det är slitet i Nystad och att servicen har blivit sämre. 
Utbudet i centrum är dåligt, till exempel finns ingen bank och inte någon 
blomsteraffär. I Nystad finns langare och mycket narkotika och det är obe-
hagligt. Nina och Bo är rädda för att barnen ska börja umgås i fel gäng när 
de kommer upp i tonåren, därför vill de flytta innan dess. Särskilt Bo vill 
flytta så att de och barnen får nära till naturen och hans föräldrar.

Familjen tycker att de sitter fast i Nystad. Då jag träffade dem var det 
svårt för dem att sälja lägenheten och flytta eftersom de skulle göra en alltför 
stor ekonomisk förlust. De köpte sin lägenhet 1988 när priserna var som 
högst. Efter 1990 föll priserna och några år senare var deras lägenhet bara 
värd en åttondedel av inköpspriset. Nu börjar priserna gå upp igen och de 
tror att de möjligen skulle kunna få en fjärdedel av inköpspriset. Det är ändå 
långt från vad de betalade och har tagit lån för.  

På hösten pratar jag i telefon med Nina, som berättar att hon omedelbart 
efter utbildningen fick administrativt arbete inom sjukvården och att hon är 
lättad och glad. Hennes mamma och pappa har skilt sig igen. Mamman har 
flyttat tillbaka till Indien och Nina har förlorat kontakten med henne, hon 
sörjer och är bekymrad över det. När hon ringer till sin mamma i Indien vill 
hon inte prata med Nina. Mamman tycker att Nina har svikit henne genom 
att inte klart och tydligt ta parti för henne i konflikten med pappan. Ytterliga-
re litet senare får jag ett meddelande från familjen att de har flyttat från Nys-
tad till ett område nära Bos föräldrar.  

Sammanfattande diskussion och analys 
Nina och Bo är missnöjda med Nystad och trivs inte längre, de vill att barnen 
ska växa upp i en bättre miljö och komma närmare Bos familj. Därför vill de 
flytta och lyckas så småningom göra det, trots ekonomiska ofördelaktigheter. 
De hade tillsammans skapat förutsättningar som gjorde det möjligt. Bo har 
en relativt kvalificerad yrkesutbildning och yrkeskunskap. Makarna hjälps åt 
i hemmet, Bo arbetar ett kvälls- och nattskift och kan på så vis göra mycket 
hushållsarbete på dagarna. Därmed avlastade han Nina när hon studerade. 
Ninas studier gjorde det möjligt för henne att få ett bra arbete, vilket förbätt-
rade familjens ekonomi och det i sin tur underlättade för familjen att flytta.  

Både Nina och Bo har föräldrar med ett relativt stort utbildningskapital, 
med undantag för Ninas mamma som har mycket litet utbildning. Ninas båda 
föräldrar har dessutom ursprungligen ett stort symboliskt kapital i Indien ge-
nom sin tillhörighet i ett av de högsta kasten. I det indiska kastsystemet är 
hudfärg en urskiljande faktor, ju ljusare hud, hår och ögon dess bättre. Bo är 
en accepterad partner till Nina därför att han är ljus, dessutom har elektriker-
yrket hög status. Han säger att det anses bättre än till exempel guldsmedsyr-
ket.

För Nina är det viktigt att barnen får en bra grund. Det vill säga att de har 
en bra grundutbildning och får bra betyg, så att de får möjlighet att välja ut-
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bildning eller yrke som de är intresserade av och som de skulle kunna trivas 
med. Nina försummade delvis skolan, hon gick ut gymnasiet, men fortsatte 
inte att utbilda sig då. Därför vill hon att barnen ska studera och få större 
möjlighet och frihet att välja än hon hade. Varken Nina eller Bo ansträngde 
sig i skolan, säger de. Och nu gör deras dotter Kim egentligen inte det heller 
– hon har lätt för sig i skolan. Hittills har det gått bra för henne, men föräld-
rarna tycker att hon är bekväm. De tycker att de borde ge henne det stöd med 
skolarbetet som de själva saknade. En synpunkt som framför allt är intellek-
tuell och i linje med delar av deras dispositioner. Nämligen de som de har 
fört med sig från sina föräldrar och som kanske inte har disponerat dem lika 
mycket som de egna praktikerna, där läxläsning och skolprestationer inte in-
gick.

Nina har arbetat som elevassistent i en särskoleklass i Nystad. Det har 
gett henne kunskap om skolan och skolorna i området. Nina valde den at-
traktiva Sydöstskolan till skillnad från Anna och Laila som båda bor närmre 
den. Deras barn går i Österskolan som de hör till och den skola som Ninas 
och Bos barn skulle ha gått i, om Nina inte hade valt Sydöstskolan. Anna 
och kanske även Laila, i kapitel fem, kände att Sydöstskolan ”inte är något 
för dem”. Ninas habitus är en annan, hennes pappa är välutbildad och har 
haft intellektuella yrken. Han ägnade mycket energi och tid åt att läsa läxor 
med sina äldre barn, pluggade de inte straffade han dem. När Nina kom i 
skolåldern hade han tröttnat och senare var han inte lika närvarande i famil-
jen. Nina var också ett favoritbarn och blev därför mer fredad både från 
straff och ambitioner. Det innebär att det finns dispositioner för att studera, 
men samtidigt har Nina inte någon riktig vana att göra det, vilket också dis-
ponerar henne. Att hennes föräldrar var hänvisade att bo i förorter i Sverige 
med låg socioekonomisk status har säkert också präglat Nina, hon har gått i 
skola i ett sådant område och haft sina kamrater där. Nina förhåller sig alert i 
relation till valet av skola till sina barn, hon har anspråk och ser till att få det 
hon vill ha på ett sätt som liknar Habibas och Karins210, som också kommer 
från utbildad medelklass respektive högre medelklass eller överklass.  

Dispositioner och habitus avgör inte uteslutande praktikerna, faktiska för-
hållanden och omständigheter föder handlingar. Habitus avgör däremot hur 
Nina kommer att förhålla sig till dessa förhållanden och omständigheter. Ha-
bitus gör det möjligt att fritt skapa tankar och praktiker inom ramen för om-
ständigheterna för deras tillkomst. Det innebär en samtidigt oändlig och be-
gränsad förmåga.211 En faktor som underlättade Ninas val är att det fanns en 
bra skola i närheten att tillgå. Det är oklart om familjen hade gjort ett nyval 
av skola om inte Sydöstskolan hade legat nära deras hem. Å andra sidan 
hade kanske Nina med sin envishet genomfört ett annat val. 

210 Habiba s.148 f., Karin s. 97 f. 
211 Se även s.42. 



139

När jag träffade familjen var Nina pressad av sina studier och av relatio-
nerna med sina släktingar. Nina förebrår sig att hon inte har kunnat ägna sig 
åt barnen när hon har gått på läkarsekreterarutbildningen. Hon undrar till och 
med om barnen, särskilt Kim, kommer att bli lidande av det, eftersom hon 
har fått ta hand om mycket. Nina har fått anstränga sig på läkarsekreterarut-
bildningen på ett sätt som hon kanske inte hade räknat med. Hon var bort-
skämd som barn och behövde inte anstränga sig skolan, säger hon, I efter-
hand tycker hon att hon försummade skolan. Nu ger det henne en känsla av 
att inte räcka till. Jag får samtidigt ett intryck av att hon är frustrerad därför 
att hon lever i en situation där hon inte kan använda sin kapacitet fullt ut. 
Nina upplever press och otillfredsställelse med sig själv, det får henne att re-
flektera över sin uppväxt och sina relationer till sin familj. Konflikter och 
svårigheter tränger sig på, som Nina vill prata om. En stor del av samtalet 
handlade om Nina och Bos egen bakgrund, skolgång och erfarenheter. När 
Ninas studier var avslutade och hennes ansträngningar gav frukt i form av ett 
arbete verkar mycket ha löst sig. 
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Hanna
”Vill man praktisera sin religion måste man göra så 
många kompromisser att man inte blir nöjd.” 

Hanna är fyrtiofyra år hon kommer från Tyskland  
Ali kommer från Eritrea, för närvarande arbetslös 
Josef är sex år och går i förskoleklass i Sydöstskolan, men han hörde till 
Sydvästskolan.  
Sarah är fem år och går hos dagmamma   
Salim ska fylla ett år. 

Hanna öppnar dörren och eftersom jag i telefon har förstått att hon är tyska, 
blir jag överraskad när jag ser att hon har huvudduk och lång klänning. Hen-
nes ålder är svår att bestämma enbart utifrån utseendet. Hon frågar varifrån 
jag kommer och undrar om jag har legitimation. Hon är litet misstänksam 
och ursäktar sig för det. Hanna är snäll och vänlig och samtidigt bestämd. 

Hanna kommer ursprungligen från Nordtyskland, hon är fyrtiofyra år. 
Hon är osminkad, lång och reslig och ger ett kraftfullt intryck. Hon pratar 
bra svenska men med brytning. Hanna är gift med en man från Eritrea, han 
har varit i Sverige nio år och är arbetslös. Jag får inte träffa honom eftersom 
han inte talar med främmande kvinnor. De har tre barn, Josef som är sex år 
går i förskoleklass i Sydöstskolan, han tillhör egentligen Sydvästskolans 
upptagningsområde. Hanna har alltså gjort ett nyval. Sarah är fem år och går 
hos dagmamma och så har de en liten pojke som ska fylla ett år. Hanna har 
varit gift tidigare och har en son i tjugoårsåldern som inte bor i Sverige. 

Vi slår oss ned i ett par soffor i finrummet. Rummet intill är reserverat för 
bön och religionsutövning. Hannas yngsta son är hemma och finns med un-
der stora delar av intervjun. Vissa saker berättar Hanna beredvilligt om, till 
exempel om sin muslimska tro, kring annat är hon mer fåordig och tvekande. 
Hon är mycket kritisk till det svenska samhället och jag uppfattar att det be-
ror på att hon och hennes man har haft det svårt här. Under hela den tid han 
har varit i Sverige har han inte fått ett ordentligt arbete Han har deltagit i ar-
betsmarknadsåtgärder och försökt starta ett eget företag. Nu planerar de att 
flytta till England och han ska precis resa dit för att rekognosera. 

Hannas bakgrund 
Hanna har gått ut gymnasiet i Tyskland, humanistisk linje med klassisk gre-
kiska och latin. Hon ville konstutbilda sig, men kom inte in på konstskolan 
och utbildade sig i stället till sjuksköterska. Hanna arbetade ett tag som sjuk-
sköterska, men fick problem med att bära huvudduk i den småstad i Schles-
wig där hon arbetade. Hon har inte hunnit komplettera för att få en svensk 
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sjuksköterskebehörighet. Nu har hon fått eksem på händerna, vilket gör det 
svårt att arbeta som sjuksköterska. 

Hannas föräldrar bestämde att hon skulle gå i den närmaste grundskolan. 
Sedan valde de pojkgymnasiet där flickor fick gå och där man kunde läsa la-
tin och klassisk grekiska. Hannas pappa hade stora förhoppningar för sina tre 
söner och sin dotter och tänkte att valet av latin skulle underlätta för henne 
att bli läkare. Hanna reagerade mot sin pappas krävande förväntningar, de 
fick henne att bli rebellisk och vilja göra tvärtom, berättar hon.  

Hannas pappa har universitetsutbildning, han var först homeopat som sin 
far, men kunde inte försörja familjen på det. Efter kriget fick han arbete som 
meteorolog inom flygförsvaret. Egentligen ville han komma vidare i sin kar-
riär men kunde inte - ”ja, han var mycket ivrig,” säger Hanna. Hannas 
mamma arbetade i konfektyraffär när hon träffade sin man. En av Hanna 
bröder är fartygskapten och arbetar på ett rederi, en bror är kirurg. En tredje 
bror har elektrikerutbildning och är numera chef för flera el-butiker. 

Hanna berättar hur hon blev muslim och om sitt sökande,  

Jo, jag funderade mycket vad jag ska göra med mitt liv och ... Jag 
hade vid den tiden lite svårt med min före detta man, att vi skulle 
skiljas - och med min son. Jag tycker om att ha familj. Jag vill inte 
vara ensam och därför kände jag, att om jag ska vara ensam med 
honom, måste jag ha någonting att förklara för honom om livet. Det 
går inte bara så där man måste ha någonting och sen tänkte jag, okej 
kanske är religionen bra och jag började träffa några kristna där, 
dom hade en speciell kyrka.  
... Jag letade efter en andlighet i livet i alla fall. 

Hanna sökte sig fram via buddism och kristendom och besök hos en guru 
på ett ashram i Indien, men hon ville inte följa en person. Hon började läsa 
Koranen men det var svårt att få kontakt med en moské där man talade och 
hade koranundervisning på tyska. 

Koranen är helt annorlunda än bibeln och varje gång står det vad 
man ska göra om man är en bra troende och vad som händer när 
man är en bra troende. Vilken belöning man får. Och sen handlar 
det om dåliga människor eller inte troende som gör dåliga saker, 
vad som händer och vilka konsekvenser det har, hela tiden, står det 
så där. Det står att det finns ett liv efter detta, det kommer någonting 
annat och där kommer rättvisan. Och det var det som jag saknade 
faktiskt i kristendomen. Islam är så tydlig och jag är övertygad om 
att människor inte kan göra hur dåligt som helst här utan straff. Det 
går inte. 
… - livet här är bara prövning, om du gör allt bra här, om du ägnar 
ditt liv åt Allahs tjänst, det kan du komma bra långt med. Men det är 
inte så lätt att man bara göra punkt, punkt, punkt. Hjärtat är viktigt.  
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... Man måste anstränga sig så mycket som man kan.  
… Islam var det sista som jag kunde tänka mig tidigare. Det är så 
konstigt, men det är som - mitt liv var som en skola. Men det som 
jag upplevt kunde jag aldrig drömma om. Såna konstiga förändring-
ar.

I islam finns förlåtelse. I och med att Hanna konverterade blev allt tidiga-
re förlåtet och hon säger att det innebar en stor möjlighet för henne. Nu har 
hon en annan livsstil och kan be. För henne har religionen också ett sorts 
psykologiskt förklaringsvärde.  

Hanna pratar om hur islam har förföljts. Hon drar en parallell mellan kris-
tendomens förtryck och sina föräldrar, människor har velat befria sig från det 
kristna förtrycket och på samma sätt har hon reagerat på sina föräldrars 
tryck. De var gamla och gammalmodiga, hon fick till exempel bara ha kjol 
och inte långbyxor. Hanna reagerade med att bli upprorisk och deltog i hip-
pierörelsen på sjuttiotalet.

Hannas uppfattning är att kvinnor är förtryckta överallt och att islam 
egentligen vill befria kvinnorna

Jo, hon ska vara stark, men i en speciell roll, speciell roll som passar 
henne som hon är skapad för, som mor om hon har barn och dom 
flesta har ju barn - och flera barn och - hustru. Det är hennes första 
uppgift och det är det som passar med ...  

Hanna säger att en människas yrke och position inte är viktiga, det vill 
säga att det inte är efter det man värderar en människa. Det viktiga är hur en
människa beter sig, vilken karaktär han har. Hon visste att hennes man inte 
hade någon utbildning när hon träffade honom.  

Hanna pratar om de fördomar som finns bland svenskar och berättar att 
även hon har haft rasistiska fördomar tidigare. Hon uppskattar Sydöstskolan, 
för där lär sig barnen att respektera varandra. Hon vill uppfostra sina barn så 
att de känner hur man ska bete sig och så att de lär sig att ta hänsyn och till 
exempel inte kastar skräp omkring sig, som människor gör i Nystad. Hanna 
menar att det var renare i Nystad när fler svenskar bodde där. Nu för tiden 
städas det mindre i Nystad än i innerstan.  

När jag besökte Nystad några månader senare träffade jag Hanna på ga-
tan. Hon berättade att hon och barnen skulle flytta till Birmingham vilken 
vecka som helst. Hennes man var där sedan tre månader och hade redan ord-
nat så att han skulle gå en utbildning till elektriker. Inom loppet av någon 
månad hade han alltså blivit erbjuden en yrkesutbildning, som han kunde ha 
nytta av. Något som inte hade skett under hans nio år i Sverige. Dessutom 
hade han ordnat en bostad i ett radhus i ett område i Birmingham som verka-
de bra. Jag blev förvånad över att han så snabbt hade blivit erbjuden en yr-
kesutbildning. Hanna berättade att han är svensk medborgare, därmed är 
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både han och hon med sitt tyska medborgarskap EU-medborgare. Det ger 
dem tillgång till den europeiska arbetsmarknaden och de olika åtgärder som 
finns inom den. Hanna verkade glad och lättad och såg också en möjlighet 
att vara friare i sin muslimska identitet. Barnen skulle börja i vanlig public 
school. Enligt Hanna är toleransen för och anpassningen till det muslimska 
större där, än i den svenska skolan.

Om skolvalet 
Josef går i förskoleklass i Sydöstskolan och inte i Sydvästskolan som ligger 
mycket närmare och som han tillhör. Det går att gå dit utan att behöva korsa 
gator eller billeder, men är ganska långt för ett litet barn, så hon följer ho-
nom. Josef pratar svenska och tyska, men bara litet arabiska som är hans 
pappas språk. Han kan skriva men det har han inte lärt sig i skolan, det lär 
man sig inte förrän i första klass. 

Jag frågar Hanna hur hon har skaffat sig en uppfattning om de olika sko-
lorna

... först så känner jag dom svenska muslimer som har barn där och 
jag litade på dom, därför dom var svenska och dom vet bättre än 
jag. För mig är det jättesvårt faktiskt. Jag är ny, jag kom till ett nytt 
land och sen kom jag till ett nytt skolsystem. I början när mina barn, 
Josef, heter han som går i skolan, var liten visste jag inget om sko-
lan, jag tyckte det var jättekonstigt allt. Så hörde jag vad dom sa ...  

De kvinnor Hanna pratar om är svenska och gifta med muslimska män. 
Hon har träffat dem i moskén och sedan blivit hembjuden till dem. Alla 
praktiserande muslimer, som ber böner, är hennes bröder och systrar, säger 
hon. Hanna känner egentligen inte några föräldrar i klassen, Josef har inte 
gått där så länge, men hon har varit på föräldramöte. Innan han började på 
sexårsverksamhet gick han hos en turkisk dagmamma, nu går Sarah hos en 
dagmamma.  

I Tyskland är det en självklarhet att välja skola och därför har det varit 
självklart för Hanna att göra det i Sverige. Hon menar att det är viktigt att 
kunna välja och inte bara vara hänvisad till en vårdcentral, till exempel. 
Egentligen ville makarna ha sina barn i en islamsk skola. Det finns två som 
hade varit möjliga, dessutom finns en skola med shiamuslimsk inriktning. De 
funderade framför allt på en islamsk skola i en grannförort, men där var det 
svårt att få plats. Det skulle också ha blivit för långt och komplicerat för 
Hanna eller hennes man att följa Josef dit, därför behövde de hitta en skola i 
närheten.

De flesta svenskar som Hanna känner har sina barn i Sydöstskolan, de 
hade berättat att skolan har en bra policy för hur eleverna ska uppföra sig. 
För henne är det viktigt att det är ordning i skolan och att barnen lär sig det 
svenska språket väl. Hanna säger att Sydvästskolan har dåligt rykte, därför 
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att barnen bråkar mycket och inte lär sig svenska bra. Skolan har inte heller 
någon uttalad policy som Sydöstskolan. Med en policy eller ett program me-
nar Hanna att skolan ägnar uppmärksamhet åt att barnen ska uppföra sig väl 
mot varandra – som man ska enligt islam. Skolan ägnar också skolmaten och 
situationen kring måltiderna uppmärksamhet. Fläsk serveras överhuvudtaget 
inte, vilket underlättar för skolan att laga och servera mat till alla elever. 

Josef går i en vanlig klass. Sydöstskolan har klasser med undervisning på 
arabiska. För att gå där måste barnen behärska arabiska, Josef gör inte det. 
Hannas man kan arabiska, men barnen har inte lärt sig av honom. Hanna 
tycker att Sydöstskolan är ett gott alternativ till den muslimska skolan i 
grannförorten, som enligt henne inte är riktigt muslimsk. Där lär sig barnen 
inte arabiska och har inte religionsundervisning. 

 ... Om allt går bra ska vi åka till England och det finns ju flera sko-
lor, muslimska skolor. 
C: Flyttar ni för skolans skull, för barnens skull? 
H: Ja för barnens skull, att dom ska ha bra skola. 
C: Menar du det, det är så ...? 
H: - mycket viktigt, uppfostran av barn, att uppfostra barn, islam 
lägger stor vikt vid det. Och man är mycket ansvarig för sina barn. 
Man har mycket ansvar för sina barn. Och om det inte passar så bra 
här, finns det inte så många möjligheter, ... om man vill praktisera 
sin religion och man skickar sina barn till skolan då måste man göra 
så många kompromisser att man inte blir nöjd med det.  
… Men vi tänker först på barnen att dom ska gå i skolan och utbilda 
sig också. I England finns det många möjligheter. Nog finns det 
universitet här också, men sen är det slut i Sverige för invandrare. 
När dom har utbildat sig så vill ingen ha dom. Jag vill inte ha det så 
för mina barn, jag tycker det är jättedåligt. Sen lär dom sig svenska 
och sen finns det ingen chans, man vet ju inte, men nu är det så i 
alla fall. Och min man, han är från Eritrea, han är afrikan och det är 
också det, det är hemskt. 
C: Har han arbete? 
H: Nej han har inte arbete, han har gjort arbetsmarknadsåtgärder 
och så där, det gör han och det får han. Men annars - jobb och så 
där, det går inte. Han försökte också med eget företag men vi har 
inte tillgångar och sen är det också jättesvårt här, med krångliga la-
gar och allt för småföretag, det är svårt också, så det är också skälet 
till att vi ska försöka i England. Jag tror att det är lättare.  
…
H: Dom somalier som är här, alla har dom socialbidrag men när 
dom kommer till England jobbar dom där, det är jättekonstigt, så ... 
Jo det är svårt för muslimer om man vill - många muslimer här, dom 
praktiserar inte (islam), dom går utan sjal och dom dricker kanske 
alkohol eller - och dom kanske klarar sig lättare, dom gör det som 
passar, dom anpassar sig på så sätt, men å andra sidan sviker dom 
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sin religion eller dom är inte så noggranna med det, så - Jag har 
konverterat och jag har levt så tidigare och nu vill jag gärna att jag 
och mina barn - att vi ska göra riktigt och det går inte här, det går 
inte här utan att göra sådana undantag hela tiden. 

Hanna tycker inte om att barnen måste vara med på musiken och lära sig 
spela instrument eller att de blandar flickor och pojkar i gymnastiken och går 
till badet för att lära sig simma. Även utifrån sina egna upplevelser i skolan 
tycker Hanna att pojkar och flickor ska vara skilda åt i grundskolan därför att 
pojkarna retar flickorna och flickor behöver lugn och ro. Hanna hänvisar 
också till en undersökning som visar att flickor får bättre resultat när de stu-
derar utan pojkar. Hanna menar att man blir överkörd och inte accepterad 
överallt i Sverige, både på dagis och i skolan. Enligt islam är det tillåtet att 
sjunga men inte att spela instrument, förutom trummor. I vanliga skolor i 
Tyskland och England blir muslimer befriade från sådan undervisning, där 
tar man mer hänsyn till och visar mer respekt för deras önskemål. Det finns 
muslimer som spelar instrument, men det är inte riktigt som det ska vara. 
Hanna anser att Sydöstskolan tar bättre hand om barnen än andra skolor. 

 Dom är jättefina där faktiskt. Tänk om jag inte vore muslim, då 
vore dom jättefina (skrattar). Det är bara min religion i kombination 
med deras regler som inte blir riktigt respekterad. Annars är det en 
jättefin skola. 

För Hanna är det viktigt att hennes barn blir bra människor och att de för-
står sin religion, men kanske inte att de nödvändigtvis blir muslimer. Senare 
upptäckte jag att många föräldrar i undersökningen säger att de vill att deras 
barn ska bli, just bra människor. Även om yrke och position inte är den vik-
tigaste kvalitén hos en människa vill Hanna att särskilt hennes son ska ha en 
utbildning, så att han kan försörja sig och en familj. Hon inser att det är vik-
tigt, men eftersom Josef är litet sen i sin utveckling är hon kanske osäker på 
vad han förmår. Eftersom hennes man inte har utbildning är hon dessutom 
försiktig med att överbetona det. Hanna pratar överhuvudtaget inte om att 
hon vill att dottern ska utbilda sig. 

Sammanfattande diskussion och analys  
Hannas man kom hem när jag hade stängt av bandspelaren. Han verkade 
missnöjd med att jag var kvar och skyndade sig snabbt in i ett annat rum. 
Han ville inte prata med mig eftersom jag är kvinna, men inte heller med en 
man när jag föreslog det. Jag förstod det som att hans avvisande hållning 
bland annat hade att göra med att han var besvärad av sin arbetslöshet och 
vad den innebar för hans möjligheter att försörja sin familj. Hanna berättade 
att han inte var nöjd med livet i Sverige och att hon tyckte det var svårt. Det 
påverkade äktenskapet och oroade henne, deras bakgrund och förutsättningar 
är dessutom olika, hennes man är färgad, muslim och inte välutbildad. I den 
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krävande situationen verkar Hannas muslimska tro med sitt regelsystem fun-
gera som en yttre stödjande struktur, som både kan förklara och rättfärdiga 
situationen. Samtidigt kan religionen utifrån sett tyckas fungera tyngande 
och lägga restriktioner för tänkande och handlande. Det hade antagligen varit 
lättare för Hanna att få arbete i Sverige än det har varit för hennes man. Tro-
ligen har det inte framstått som ett realistiskt alternativ för någon av dem. 
Enligt deras läsning av islam är kvinnans uppgift i första hand att vara hustru 
och mor och mannens att försörja familjen – det som han inte har lyckats 
förverkliga i Sverige, mycket beroende på strukturella svårigheter. Islam 
passar förmodligen Hanna i flera avseenden än bara dess religiösa innehåll, 
den underlättar bland annat för henne att vara hemma och ta hand om familj 
och hem, något hon gärna vill. 

Hannas misstro och missnöje med det svenska samhället är begriplig. Det 
är anmärkningsvärt att hennes man har behövt leva i Sverige i nio år utan att 
få arbete.  Hanna har också upplevt att det är svårt att utöva sin muslimska 
religion och uppfostra sina barn i enlighet med den, på det sätt som hon ville. 
De är motiven för att flytta från Nystad och Sverige.  

Hanna har en historia med uppror mot föräldrar och konventioner. Jag 
tror att det har disponerat henne att välja en livsstil som delvis innebär att 
hon blir en outsider. Hon är inte född i det muslimska samhället och riskerar 
att vara en outsider även där. Att vara uppvuxen i en traditionell nordeurope-
isk kultur, vara invandrad i Sverige, gift med en man från Eritrea och tilläm-
pa ett ortodoxt muslimskt värdesystem är troligen komplicerat och innebär 
konflikter. Både det svenska sociala rummet och det muslimska fältet är 
främmande. Lika komplicerat är det nog för Hannas man att vara gift med en 
kvinna som visserligen är muslim, men med en europeisk uppväxt och yr-
kesutbildning och som levt ett relativt självständigt liv, visserligen på jakt ef-
ter ett sammanhang, struktur och mening. Det är i islam som makarna möts 
och i den ideologiska tillämpningen av den. Religionen har skilda förtecken 
för dem: För honom är den självklar, förankrad i hans kropp sedan födseln, 
medan den för henne är ett val som hon gjort utifrån starka behov och ett 
långt sökande.

Jag ser det som att Hanna genom att välja islam kan både bejaka och op-
ponera mot sina dispositioner. Det praktiska sinnet finner fyndigt vägar att 
kombinera olika dispositioner eller böjelser, som till synes kanske till och 
med är i konflikt med varandra, så att de får utrymme och tillfredställs. Sam-
tidigt som valet av religion är en revolt mot konventioner och gammalmodi-
ga föräldrar innebär det att hon återknyter till den habitus som hon har vuxit 
upp med, bestående av en auktoritär hållning. Enligt Hanna ger islam kvin-
nan frihet, rättigheter och därmed en fredad plats. Ett annat sätt att se det, 
som inte utesluter Hannas synsätt, är att religionen erbjuder Hanna möjlighe-
ter att inordna sig i en traditionell könsordning. En könsordning som hennes 
föräldrar och familjeförhållanden delvis tycks ha uppmuntrat.  
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 senare.

För Hanna är det en självklarhet att välja, det är en del av hennes habitus 
– det gör man i Tyskland, både skola och givare av primärvård. Med tanke 
på hennes rebelliska hållning, får jag en känsla av att det vore kränkande för 
henne att inte få välja. Sin religion har hon valt, hon väljer skola och att flyt-
ta till England. Hanna har ett kapital som gör att hon har förmåga att urskilja 
vilka skolor som är bra. Det är både kulturellt och socialt kapital, det kultu-
rella kapitalet har hon med sig från sitt föräldrahem där pappa, bröder och 
hon själv har akademisk utbildning. Det sociala kapitalet har hon fått genom 
samvaron och kontakter i moskén. Det är dessa kontakter som har informerat 
henne om vilka skolor som är bra och som är acceptabla för en muslim. I 
hennes kapital ligger också att kunna tillgodogöra sig sådan information. 
Sydöstskolan är en bra kompromiss, den tillfredsställer behovet av bra ut-
bildning – till skillnad från flera muslimska skolor – ordning och gott upp-
förande hos barnen och att fläskkött inte serveras i skolan. Till en del uppvä-
ger det nackdelarna med musikundervisning och gymnastik med både flickor 
och pojkar.

Valet av religion innebär att handlingsfriheten begränsas på ett tydligt sätt 
samtidigt som ett moment av uppror finns i att vara muslim i Europa. Ett sätt 
att hantera bristen på frihet är den religiösa omvändelsen och en sorts pånytt-
födelse. Den innebär att ge sig in i islam, det nya fältet med allt vad det in-
nebär utan att ifrågasätta, vilket är nödvändigt för att bli en del av det. All 
frihet är ändå mer eller mindre betingad och Hanna tar sig friheten att välja 
vilka begränsningar som ska begränsa henne. Hennes val styrs av uttalade 
ideologiska motiv och sammanfaller med hennes egna dispositioner och 
praktiker, hon kan ju, som alla andra, bara göra de val som är inom räckhåll 
för henne och som hon utifrån sina dispositioner är förmögen till. Ideologi 
har ovanligt stort utrymme som motiv för Hannas överväganden och även 
det kan vara en del av en habitus, hennes pappa och farfar arbetade som 
homeopater, ett ideologiskt färgat yrke. Ideologiskt färgade val har gjorts a
flera familjer med bakgrund eller tillhörighet i medelklassen och fri 
företagsamhet, Agneta och Sten, Idriss och Mona och Josef, som läsaren 
möter
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Habiba
”Människor i Nystad kan ta illa upp och jag vill inte 
såra någon” 

Habiba är tjugonio år, hon arbetar som operatör inom tillverkningsindustrin 
Karim är sex och ett halvt år och går i förskoleklass i Sydöstskolan 
Fatima är fem och ett halvt år och går på daghem 

Habiba har precis flyttat från Nystad till ett relativt nybyggt område i en 
kommun någon mil längre bort. Jag kommer dit mitt i sommaren. Området 
består av flerfamiljshus i fyra, fem våningar som ligger runt gårdar med 
planteringar. De yttre förutsättningarna är goda men kontrasteras av att det 
ligger skräp på gårdarna och i en fontän. Barn leker i hettan, det är ödsligt – 
som det kan vara i en tom stad på sommaren. 

När jag skulle träffa Habiba, på den tid vi hade avtalat, var hon inte hem-
ma, utan en man öppnade dörren. Det var hennes kusin, sa hon när vi be-
stämde en ny tid. När jag kommer dit andra gången är Habiba hemma, hon är 
liten och nätt och tar emot mig vänligt men litet avvaktande. Hon bjuder på 
juice och vi slår oss ned i soffan i det ljusa vardagsrummet. Hon frågar mig 
vad som är syftet med samtalet. Habiba har svårt att förstå vad en avhandling 
till skillnad från en undersökning är och är misstrogen. Jag frågar om jag kan 
använda bandspelare och förklarar varför jag behöver den. Habiba vill inte 
det, så samtalet genomförs utan bandspelare. 

Habiba kommer från en storstad i Marocko. Hon fyller tjugonio år i sep-
tember, hon har två barn, Karim sex och ett halvt år och Fatima fem och ett 
halvt år. Habiba kom till Sverige som turist 1990 och träffade sin man som 
är från Irak. De är skilda nu och hon vill inte prata om honom. 

I början av juni flyttade Habiba till det nya området. Hon var trött på 
Nystad, hon säger att det visserligen är fint där, men hennes vänner hade 
flyttat till andra närbelägna förorter och hon började känna sig ensam. Det 
var tråkigt att alla svenskar flyttade från Nystad så att det till slut bara blev 
utlänningar kvar och ingen som talade svenska. Många somalier flyttar in 
och enligt Habiba vill de inte umgås med andra, det är synd, för det innebär 
att det inte blir någon blandning av människor från olika länder. Om man vill 
att de nyanlända ska komma in det svenska samhället och inte hamna utan-
för, skulle flera svenskar behöva leva i området. Med tanke på barnens fram-
tid och hur de ska växa upp och tänka vill Habiba att hennes barn ska kom-
ma in i det svenska samhället. 

Habiba och hennes bakgrund 
Habiba arbetar som operatör på ett amerikanskt företag. Hon arbetar skift 
men skulle hellre vilja arbeta dagtid för barnens skull. Hon har inte haft svårt 
att få arbete i Sverige, när hon sökte jobbet fick hon det. Habiba är utbildad 
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bilmekaniker i Marocko. En anledning att hon inte arbetar med det nu, är att 
det är ett tungt arbete. Jag kommenterar att det väl är ovanligt i Marocko 
med kvinnor som utbildar sig till bilmekaniker. Habiba berättar att det var 
två tjejer till som utbildade sig på samma linje. De pratade om att de tre till-
sammans skulle starta en egen verkstad. För Habiba har det varit en själv-
klarhet att studera. Hennes pappa har alltid uppmuntrat henne och hennes tre 
systrar och tre bröder att göra det. Fattiga familjer i Marocko kan inte ge sina 
barn utbildning, för att utbilda sig måste familjen ha pengar. Habibas pappa 
hade ”lagom” med pengar. Pappan är tjänsteman och arbetar inom den of-
fentliga förvaltningen i deras hemstad. Habiba är nummer sex i syskonska-
ran, två av hennes systrar bor i Sverige och hennes bröder bor sedan åttiota-
let i Milano.

En av systrarna bor i en mellansvensk stad. Den andra systern bor i en 
förort i närheten och har ett barn. När Habiba arbetar hjälper systern henne 
med barnen. Systern har arbetat som lärare i Marocko och vill fortsätta med 
det i Sverige. Habiba säger att hennes syster pratar ännu bättre svenska än 
hon själv. Habiba försökte att få lägenhet i närheten av henne, men det var 
svårt, det var lättare att få bostad där hon bor nu och hon trivs. Hon har en 
arbetskamrat som bor i området och som rekommenderade det. Habiba hade 
besökt området innan hon flyttade hit, så hon visste en del om det. Den nya 
lägenheten fick hon genom att ställa sig i bostadsföretagets kö, hon ville inte 
annonsera för att byta lägenheten. Jag tolkade det som att hon inte ville att 
det skulle bli känt att hon planerade att flytta. 

Habiba vill inte flytta tillbaka till Marocko, barnen är födda i Sverige och 
trivs bra. Om de flyttade till Marocko skulle barnen få det svårt med frans-
kan och arabiskan. Habiba pratar visserligen arabiska med barnen, men de 
pratar svenska med henne. När jag frågar Habiba om hon har några dröm-
mar, säger hon att hon inte drömmer så mycket, hon lever i verkligheten.  

Habiba skilde sig från barnens far 1996. Det är hon som har huvudansva-
ret och fattar besluten om barnen. Det är ett ämne hon inte vill prata med mig 
om. Habiba tycker inte om att jag ställer frågor som har en personlig karaktär 
och hon undrar varför jag gör det. Jag förklarar att jag är intresserad av hela 
sammanhanget och vad en person har med sig i form av traditioner, mönster 
och inställning i fråga om utbildning. 

Om skolvalet 
Habiba har flyttat till det nya området för att barnen ska få större möjligheter 
att umgås med svenskar och lära sig språket. Karim har gått ett år på sexårs-
verksamheten i Sydöstskolan. Nu kommer han att fortsätta i en skola som 
ligger nära den nya bostaden. Habiba vill inte namnge skolan. Ungefär sex-
tiofem procent av eleverna svenska, resten är barn med ursprung i andra län-
der. Fatima går på dagis, det gjorde hon i Nystad också. 

När familjen bodde i Nystad och Karim skulle börja skolan valde Habiba 
Sydöstskolan, han skulle annars ha gått i Österskolan. Habiba hade hört att 
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Sydöstskolan skulle vara bra, hon hade grannar vars barn gick i där och de 
trivdes mycket bra. Hon hade hört om skolan från flera personer. Genom en 
lärarstuderande hade hon hört att den var bra, att den var genomtänkt byggd 
och att det fanns tekniksalar. Habiba hade också diskuterat skolor med gran-
narna. ”För innan man lämnar sitt barn frågar man andra om skolan, om 
det är en bra skola, om det är en bra rektor – jag tyckte att det var viktigt. 
Jag var inte intresserad av Österskolan, jag hade inte hört något om den, 
inget beröm och inte motsatsen heller.” säger Habiba. Hon besökte Syd-
östskolan två gånger innan hon bestämde sig, då såg hon bland annat matsa-
len som hon tyckte var trevlig.  

Bara tjugofem procent av eleverna var svenska, men Habiba var nöjd med 
Sydöstskolan. Lokalerna var fina, rummen stora, skolan var alltid ren och 
välstädad. Hon tyckte mycket bra om rektorn, som pratade med alla och del-
tog i arbetet. Hon kunde till exempel se honom hänga upp tavlor i skolan när 
hon hämtade barnen. Sydöstskolan serverar god mat från olika länder. Varje 
fredag går skolan till simhallen och har simundervisning. Även om Syd-
östskolan var bra ville Habiba, när hon flyttade att barnen skulle gå i skola 
där de bor. Det skulle ha varit besvärligt för barnen med långa resor och hon 
skulle har varit orolig. 

Habiba vill att barnen ska få utbildning och bästa sättet att förbereda sig 
för utbildning är att lära sig bra svenska och att göra sina läxor. Barnen får 
själva bestämma vad de ska bli – ”jag vill inte trycka på”. Hon vill förbättra 
sin egen svenska, det kan hon tänka sig att göra genom att gå på Komvux, 
gymnasiet eller universitetet. Hon lär sig svenska genom att läsa och prata, 
men vännerna i Nystad som pratade svenska flyttade därifrån.  

Habiba vill uppfostra sina barn väl, det vill säga de ska äta bra mat, de 
ska gå i skola och ha bra kompisar. Hon gör allt som behövs för dem, vikti-
gast är att de är lyckliga. Det innebär att barnen är rena och snygga, att hon 
leker med dem och hjälper dem med deras läxor och är ute tillsammans med 
dem. Hennes barn är lyckliga när de bakar bullar och lagar mat tillsammans. 
Men de tycker inte om när hon är arg eller ledsen, så det undviker hon att 
vara, säger hon. 

Sammanfattande diskussion och analys 
Habiba är mycket vänlig samtidigt är hon hela tiden på sin vakt och miss-
tänksam. Hon förstår inte riktigt mitt ärende, jag vet inte om hon tror att jag 
är utskickad av skolan eller staden. Habiba säger att människor i Nystad kan 
ta illa upp om hon uttalar sig negativt om stadsdelen och hon vill inte såra 
någon, hon vill inte att någon ska få reda på hur hon uttalar sig. Det är natur-
ligt, ingen som bor i ett område vill att man talar nedsättande om det. Utöver 
det är en tolkning att det finns starka sociala krafter som gör det svårt att 
flytta från området. För Habiba innebär det att hon blir orolig för att andra 
ska tro att hon tycker att hon är för mer och att det uppfattas som ett svek att 
lämna Nystad. En annan tolkning är att det finns någon konflikt med barnens 
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far eller andra personer och att Habiba är angelägen om att inte bli identifie-
rad och funnen. En kombination av dessa förklaringar är också möjlig. Den 
första tolkningen stämmer rätt väl med känslan jag fått i mötet med dem jag 
träffat i Nystad. De beskriver sig delvis som fångna där och maktlösa i så 
motto att det av olika skäl är svårt att flytta därifrån. Habiba däremot, säger 
att det går att få arbete och lämna Nystad. Att lämna gruppen eller ett sam-
manhang, skilja ut sig för att uppnå något eller förbättra sin situation kan 
uppfattas som ett svek och väcka skuld. Solidariteten med nystadsborna som 
grupp aktiveras: ”Vem tror hon att hon är?  Det är inte något för oss.” Upp-
maningar om att hålla sig till samhällsordningen, som är till för att bekräfta 
konformitetens principer och som innehåller varningar mot att utmärka sig. 
De fungerar som påminnelser om klassolidaritet. Ett av få sätt för arbetar-
klassen att stå emot de andra klasserna är deras klassmedvetande och solida-
ritet, eller som Bourdieu säger, deras medvetande om sin solidaritet.212

Erkännande är en drivkraft för livet bland andra människor, i en grupp. 
För att lämna ett sammanhang behöver individen uppfatta att det verkligen 
innebär en förbättring av levnadsomständigheter, men också att det är möj-
ligt att finna erkännande i det nya sammanhanget. När Habiba och hennes 
syskon har flyttat utomlands har det varit för att uppnå förbättringar. Det är 
en stark drivkraft som även verkar när hon är i Sverige. Habibas flesta vän-
ner har redan lämnat Nystad. Vänner hon söker sig till och vars erkännande 
hon vill ha. Hon vill dessutom bli en del av det svenska samhället och vinna 
dess erkännande.

Habibas ursprung är medelklassen. Hon har utbildat sig till bilmekaniker 
– ett udda val för en kvinna i en Marocko. Hade hon fullföljt sin yrkesinrikt-
ning och stannat i Marocko hade hon troligen varit egen företagare vid det 
här laget. Habiba har som många andra invandrade inte hamnat inom det fält 
hon skulle ha befunnit sig i sitt hemland, hennes förutsättningar är andra än i 
Marocko. I Sverige förs hon, med sitt fabriksarbete, till de lägre klasserna. 
Men hennes habitus är inte sådan, den tycks formad både av hennes bak-
grund i en lägre medelklass och hennes nuvarande position i en lägre klass. 
Oviljan att sticka ut från de andra Nystadsborna tyder på en solidaritet med 
dem som är klassbetingad. Men den hindrar henne inte från att flytta därifrån 
och försöka förverkliga sina ambitioner för sig och sina barn. Ambitioner 
som är betingade av hennes medelklasshabitus. 

Ursprunget i medelklassen är i många avseenden mer eller lika betydelse-
fullt för praktikerna som det nationella ursprunget. Hur praktikerna utformas 
beror på habitus och på vilka omständigheterna är, de avgör också hur den 
enskildes kapital ska värderas. En inflyttad från en annan del av Sverige har 
ibland andra resurser än en inflyttad från utlandet, vars kulturella, ekonomis-
ka och sociala kapital ofta har devalverats i och med flytten till Sverige. Det 
gäller inte alltid, det är beroende av vilket land personen kommer från. USA 

212 Bourdieu 2000, s. 381, 384. 



152

och europeiska länder står högt i kurs. Den resursen hade inte Habiba när 
hon kom till Sverige. 

Habiba gör målmedvetet det hon anser krävs för att barnen ska lära sig 
svenska, utbilda sig och smälta in i det svenska samhället. Till skillnad från 
andra familjer med utländskt ursprung som jag har träffat, finns det ingen 
som helst ambivalens kring det. Alla hennes syskon har också bosatt sig ut-
omlands. Habiba ger ett modernt intryck, hon är uppvuxen i en storstad, 
hennes pappa arbetar inom den offentliga förvaltningen och det var självklart 
att hans barn skulle ha en utbildning. Omständigheterna kring Habibas 
skilsmässa är oklara för mig, men hon har inte fortsatt att leva i ett äktenskap 
som inte har fungerat. Habibas habitus innehåller gott självförtroende och 
målmedvetenhet. Hon är präglad av en urban medelklassmiljö i en gammal 
kultur.

Habiba är aktiv i förhållande till sitt eget liv och sina barn, hon ordnar för 
sig. I Nystad valde hon en välfungerande skola åt Karim, där chansen att lära 
sig bra svenska var stor. Hon vill också att barnen ska gå i skola nära bosta-
den. Habiba tyckte att det blev för få svensktalande runt henne och barnen. I 
stället för att välja en skola i en annan del av staden flyttade hon till ett om-
råde där andelen invandrade är betydligt mindre. Habiba har svenska vänner, 
hon har inte haft svårt att få ett arbete och genom att ställa sig i bostadsföre-
tagets kö har hon fått en bostad i ett nytt område. Innan Habiba bestämde sig 
för Sydöstskolan besökte hon skolan två gånger. Hon hade också besökt bo-
stadsområdet där hon bor innan hon flyttade dit. Till skillnad från de andra i 
det här kapitlet angav inte Habiba nedskräpning och den yttre miljön i Nys-
tad, som skäl för att flytta. Men liksom flera andra tycker hon att andelen in-
vandrade i förhållande till svenskar är för stor. Hon vill inte bli ensam kvar 
där när hennes vänner flyttar. 
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Kapitel 7
Bo i Nystad och välja skola, i Nystad eller in-
nerstan

I det här kapitlet möter vi fyra familjer som har valt skola på högstadiet och 
fått igenom sina val. Det tre första familjerna valde en kommunal innerstads-
skola, som här har fått namnet Innerstadsskolan, och den fjärde valde Norr-
skolan som är en kommunal högstadieskola i Nystad. Den första familjen bor 
i Nyby och dottern hörde ursprungligen till Nybyskolans upptagningsområ-
de, de tre andra hörde till Söderskolans. Innerstadsskolan hade på högstadiet 
under en period större kapacitet än det fanns elever från upptagningsområ-
det, därför hade skolan lediga platser som elever från andra områden kunde 
söka. När jag hade kontakt med skolan något senare, hade skolan organise-
rats om och omfördelat resurser, vilket innebar att den inte längre kunde eller 
ville ta emot lika många elever från förorterna. Familjerna har haft olika skäl 
att söka sig till Innerstadsskolan, eller om man så vill, att söka sig bort från, i 
första hand, Söderskolan.

Cecilias och Paulos dotter Isabel började i spanskspråkig klass i en skola i 
Nyby. När hon skulle upp i högstadiet ville hennes föräldrar att hon skulle 
lära sig bättre svenska och framför allt komma in i det svenska samhället på 
ett bättre sätt. De räknade med att det skulle underlättas om hon kom till en 
skola i innerstan med flera svenska elever. De hade hört talas om skolan ge-
nom vänner. Sedan en tid har familjen försökt flytta från Nyby, men det är 
svårt att hitta en annan bostad i Stockholm. Efter högstadiet började Isabel 
på ett friskolegymnasium. Hennes yngre bror gick i skola Nyby. 

Ahmed, son till Nuriye och Murat, hade i Sydvästskolans låg- och mel-
lanstadium svårt med inlärningen, bråkade och blev mobbad. Hans mamma 
Nuriye lyckades få in honom i Sydöstskolan. Hans yngre syster går där nu, 
eftersom erfarenheterna från Sydöstskolan var så mycket bättre än från Syd-
västskolan. Ahmed vägrade att gå i en skola i Nystad på högstadiet, han ville 
slippa sina plågoandar och risken att hamna i dåligt sällskap. Strax innan ter-
minen började fick Nuriye in honom i Innerstadsskolan. Osman, Ahmeds 
äldre bror, hade gått i Sydvästskolan och sedan i Söderskolan utan några 
komplikationer. 

Ingela och Elias bor med sina tre söner i flerfamiljshus i Nystad, inom 
Sydöstskolans upptagningsområde. Ingela och Elias, hör till de välutbildade. 
De har som andra välutbildade familjer i undersökningen gjort nyval av sko-
la för sina söner, men har valt inom ramen för den kommunala skolan. Den 
äldste sonen går i Adolf Fredriks skola och den yngste i Sydöstskolan. Klas 
gick Sydöstskolan och skulle ha fortsatt i Söderskolan på högstadiet, men 
ville börja i en annan skola, han sökte till Innerstadsskolan och kom in där. 
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Men Söderskolan meddelade på eget bevåg Innerstadsskolan att han inte 
skulle gå där och Klas förlorade sin plats i skolan. Ingela fick Söderskolans 
rektor att rätta till det. Ingela säger att hon känner sig invandrad till Stock-
holm – från södra Sverige. Men hon är välutbildad och vet hur det svenska 
skolsystemet fungerar. Hon har själv lidit av att ha en dålig skolmiljö och är 
fast besluten att hennes barn inte ska ha det så. Ingela vet vad hon behöver 
göra för att Klas ska komma in i en skola i Innerstan som hon anser vara till-
räckligt bra – hon har de resurser som behövs för att genomföra ett skolbyte. 
Ingelas målmedvetna agerande, som blir framgångsrikt med hjälp av famil-
jens förhållandevis stora informationskapital, står i kontrast till Anitas berät-
telse. Anita gick också i Sydöstskolan och sökte till Innerstadsskolan på hög-
stadiet, men lyckades inte komma in utan hamnade i Söderskolan – mer om 
det i nästa kapitel.213

Nadja bor i Nystad, hon gick i Sydvästskolan i mellanstadiet och hör till 
Söderskolans upptagningsområde på högstadiet. Hon hade hört att skolan var 
stökig. Hennes kusin övertalade henne att söka till Nybyskolan. Där kom 
hon in, men trivdes inte. Många av hennes vänner gick i Norrskolan, så hon 
sökte dit och kom in. Nadja har liksom Anita, i det följande kapitlet, själv 
skött val och övergången mellan skolor utan nämnvärd hjälp från sina föräld-
rar.

Cecilia och Paulo valde från början en spanskspråkig skola i Nyby för 
båda sina barn och inte den skola de hörde till. Nyby och Nystad har en i alla 
avseenden likartad struktur. Även i Nyby ligger skolorna nära varandra, var 
man än bor i stadsdelen är vägen kort. Paulo är till och med osäker på om 
skolan barnen gått och går i är den anvisade skolan, vilket också kan bero på 
att det var så självklart för föräldrarna att barnen skulle gå i en skola med 
spanska klasser. Cecilia och Paulo pratar med vänner och släktingar om vilka 
skolor som kan vara bra. Deras habitus är en helt annan Nuriyes och Murats. 
De kommer från en urban medelklass i Chile och har ett förhållandevis stort 
kulturellt kapital. De delar många uttalanden och ståndpunkter med Bengt 
och Helena i kapitel nio.

Cecilia och Paulo har hela tiden slitits mellan att etablera sig i Sverige 
och sin chilenska identitet och längtan till Chile. Den ambivalensen avspeg-
lar sig också i deras val av skola. Först väljer de en spanskspråkig skola och 
sedan en med många svenskspråkiga elever i en mer ”svensk” miljö än 
Nyby.  

Familjerna har alltså förhållit sig till valet av högstadieskola på olika sätt. 
För Nuriye och Murat är skola och utbildning viktiga och en del av motivet 
för att leva i Sverige. Men deras habitus är inte sådan att de självklart och 
enkelt väljer skola eller engagerar sig i barnens skolgång. De tvingas göra 
det därför att Ahmed har problem i skolan, som de först inte förstått vidden 
av. De väljer Sydöstskolan för honom och han yngre syster. När han ska bör-

213 Anita återfinns i kapitel 8, s. 210. 
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ja på högstadiet vägrar han att fortsätta i en skola i Nystad och Nuriye lyck-
as, efter att ha ringt runt till skolor, hitta en plats i Innerstadsskolan. Men när 
Ahmed ska upp på gymnasiet har de åter svårt att få tillgång till den informa-
tion de skulle behöva. Föräldrarnas diskurs för reproduktion formuleras som 
en önskan att agera för nästa generations bästa, de framhäver barnen i sitt re-
sonerande. Cecilia och Paulo däremot betonar föräldrarnas roll i familjen. 
Det gör även Ingela, hon liksom Cecilia och Paulo anser att föräldrar kan 
och ska påverka sina barn och vilken skola de ska gå i. Det är annars få fa-
miljer i undersökningen som uttalar sig så tydligt om föräldrars inflytande. 

Ingela och Elias är inte riktigt överens om var barnen ska gå i skola. Elias 
uppskattar den internationella miljön i Nystad och skolorna där, medan Inge-
la är kritisk till mentaliteten bland pojkar i Nystad. Hon är också angelägen 
om att barnen ska gå i en bra skola, mycket beroende på att hon har dåliga 
erfarenheter från sin egen skolgång som hon inte vill ska upprepas. Ingela 
diskuterar skolor med grannar och vänner för att orienterar sig om dem. Hon 
agerar målmedvetet för att pojkarna ska gå i skolor som tar till vara deras re-
surser och som hon tror fungerar bra. Både Ingela och Elias uppskattar Syd-
östskolan och tycker att den har haft minst lika god standard som Adolf 
Fredriks skola. 

Nadja får sin information om skolor genom jämnåriga släktingar och vän-
ner. Hon är mer informerad om det svenska skolsystemet än sina föräldrar 
och har därför själv varit aktiv vid val av skola. Hon väljer men känner sig 
inte tillräckligt informerad och säker för att välja en skola i innerstaden. 
Nadja och hennes familj flydde till Sverige när hon var åtta år. De har varit i 
Sverige i sex år och bott på sex olika ställen. Flera av familjens släktingar 
bor också i Sverige. Först övertygade kusinen henne och nästa gång vänner-
na om vilken skola hon borde välja. Vid båda tillfällena lyckades Nadja till 
och med komma in i den klass hon önskade. Nadja var aktiv och valde skola 
utifrån de förutsättningar hon har och vad som framstod som möjligt för 
henne.

Hon och hennes kamrat Leila har en stor hunger efter kunskap och infor-
mation om svenska skolor och utbildningar. De passar på att använda kon-
takten med mig för att få litet mer information. Jag förstår det som att de inte 
får den information de behöver i skolan och att de har få informella svenska 
kontakter. Det är en avgrundsdjup skillnad mellan deras informationskapital 
och det Klas har tillgång till genom sin mamma Ingela.  

Även om drivkrafterna för valen är olika har familjerna, utom Nuriye och 
Murat, det gemensamt att de använder sig av information vid valen av skola 
som de får genom släkt, vänner, bekanta och grannar. 
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Cecilia och Paulo 
”Vi var något i Chile, här måste vi utgå från noll.” 

Paulo är i fyrtiofemårsåldern, han arbetar som hantverkare på en kulturinsti-
tution
Cecilia är i fyrtiofemårsåldern, hon arbetar på daghem i Nyby 
Isabel är sexton år, hon har gått i kommunala Innerstadsskolan på högstadiet 
och går nu i friskolan Nya gymnasiet 
Thomas är tolv år och går i en låg- och mellanstadieskola i Nyby. 

Jag besöker familjen en sen eftermiddag i oktober. Familjen bor ganska nära 
Nyby centrum, i ett område med några stora hyreshus. De bor på bottenvå-
ningen och lägenheten är ganska mörk. Hemmet är ombonat och trevligt med 
en bohemisk känsla. Vi sitter i vardagsrummet, jag sitter i en soffa, som står 
med ryggen mot fönstret, Paulo och senare dottern Isabel sitter i varsin fåtölj 
snett emot mig, vid kortändan av soffbordet.  

Pappa Paulo och sonen Thomas, som jag knappt ser, är hemma när jag 
kommer. Paulos fru Cecilia är på möte på sitt arbete, ett daghem och hon 
kommer hem under en paus i mötet. Isabel kommer senare. Paulo arbetar 
som hantverkare på en kulturinstitution i Stockholm, jag är osäker på om han 
har en fast anställning där. Han är konstnär men kan inte försörja sig på det. 
Båda är vänliga och tillmötesgående. I början av samtalet är det inte själv-
klart lätt att få kontakt med Paulo, men under samtalets gång lossnar det. Det 
känns som om vi har en del gemensamma referensramar. Jag kommer över-
ens med Isabel om att prata med henne för sig och två dagar senare träffas vi 
hemma hos familjen igen och har ett samtal på tu man hand. 

Cecilia var gymnastiklärare i Chile och Paulo gick på konstakademin. 
Paulo kom till Sverige 1980, han hade svårt att få arbete och fortsatt utbild-
ning i Chile på grund av det politiska klimatet. En av hans systrar bodde här 
sedan 1975, egentligen var han på väg till England och han vet inte riktigt 
varför han stannade i Sverige. Det kan ha berott på att han blev väl mottagen 
och lärde känna många. Han var ung och trodde att det skulle gå fort att 
komma in i det svenska samhället och lära sig språket. Paulo har trivts bra 
här, men tror att det skulle ha varit roligare att bo i England där den kulturel-
la scenen är livligare.

Föräldrarna
För Paulo är familjen mycket viktig. Han säger att han som ung var nihilist 
till hundra procent och då ville han inte ha barn. Men när han och Cecilia 
fick barn ville han satsa helt på familjen. Därför tycker han också att det är 
viktigt att hålla ihop äktenskapet, även om det någon gång har varit svårt. 
När de kom till Sverige tänkte Cecilia hela tiden på Chile och längtade till-
baka och exilen är fortfarande inte lätt. Paulo har inte stora materiella ambi-
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tioner och han hoppas att det inte ska påverka barnen negativt så att de blir 
för passiva eller oambitiösa. Hans föräldrar arbetade mycket så att familjen 
skulle få det bra, vilket också betydde att de ofta vara borta hemifrån.  

Paulo har ett delvis komplicerat förhållande till sitt måleri och skulle hell-
re vilja ägna sig åt att skriva än att måla. Han uppmuntrar Isabel att skriva. 
Ibland undrar han om han räcker till som förälder. Hans egen pappa gav ho-
nom mycket frihet, vilket han uppskattar. Om sin egen stora familj berättar 
han: ”Och alla var lika teatraliska, det var stora gester och allt var stort och 
ingenting var litet, ingenting var lagom utan allt var bortom gränserna så 
att säga.” Paulo har fyra syskon och av dem är en syster försvunnen. Släkten 
i Chile är en tillgång, men de har också mycket synpunkter. Paulo har blivit 
friare i förhållande till dem och känner inte längre att han måste ta så mycket 
hänsyn. Isabel älskar släkten och sedan 1986 har familjen rest till Chile vart 
tredje år. Cecilia har just kommit hem från Chile, där hon har varit på besök i 
samband med sin fars död.  

Paulo minns med sorg en resa till Chile, då han i fick veta att Olof Palme 
hade blivit skjuten. Han blev orolig för att förhållanden skulle förändras till 
det sämre i Sverige, särskilt för de invandrade. Han skäms över Chile som 
inte har gjort upp med sitt förflutna och som undertrycker sanningen och 
rättvisan. ”Å andra sidan så finns ju allt det här känslomässiga, familj och 
släkt, det är alltid skönt att vara där och gå på bio och så där, ta en prome-
nad och äta så där riktigt gott som man bara gör hemma.” Och medan de 
lever i Sverige händer saker bland släktingar hemma och utomlands, de yng-
re gifter sig, nya personer inlemmas i släkten och nya generationer växer 
upp. Många släktingar lever utomlands sedan de flydde från Pinochets mili-
tärdiktatur.

Om framtiden och värderingar 
Familjen har bott Nyby i arton år och är trötta på det. Det har blivit skräpigt 
och Paulo tycker att kommunen inte tar ansvar för området. De vill flytta 
därifrån, närmare stan längs samma tunnelbanelinje. Det är svårt att byta bo-
stad och komma från Nyby, de har prövat att ställa i sig bostadsbolagens 
köer. Att lyckas flytta är en framgång, menar de. Men landsmän som har 
flyttat in till stan varnar sina vänner, de tycker att det är tråkigt och inte 
samma liv som i Nyby. Det finns fördelar med att bo i Nyby, Paulo känner 
många och skulle sakna att inte träffa bekanta varje dag dessutom är allting 
billigare. Nyby är annorlunda ”… det är en annan värld”, säger han. Paulos 
arbetsplats ligger inne i Stockholm, därmed har han tillgång till utbudet i 
stan. Cecilia åker in till stan varje helg.

Familjen är ambivalent till sitt boende i Sverige, men inte förrän på se-
naste tiden har de börjat fundera över att flytta. Barnen är födda i Sverige, 
men Isabel känner sig som chilenare och det tycker Cecilia är ett problem. 
Paulo säger att Isabel känslomässigt är chilenare, hon längtar till Chile. 
Thomas trivs bra här, han är mer utåtriktad än Isabel och har många kompi-
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sar. Paulo och Cecilia känner sig också som chilenare, deras hemland är Chi-
le men de bor i Sverige. Paulo låter mig förstå att han och Cecilia inte alltid 
har varit överens om var de ska bo och att hon har varit mer tveksam än han 
till att bo här. Paulo tycker inte att de har ansträngt sig tillräckligt för att 
komma in i och så småningom göra Sverige till sitt nya hemland – inte till 
hundra procent. Men familjen tar del av det svenska kulturutbudet och deltar 
i kulturlivet.

Familjen överväger sedan ett år att flytta till Spanien och Paulo funderar 
på att resa dit för att rekognosera. Han längtar till solen, ett enklare liv och 
tycker om det spanska sättet att vara. Paulo känner folk i Stockholm, men 
har få vänner här. Hans enda svenska manliga vän, tog det honom fem år att 
bli vän med. Han känner sig mer otålig nu och har behov av att vara social 
och ha vänner. Han tror att det skulle vara lättare i Spanien, där ingår det i 
kulturen. När Paulo var ung i Chile hade han problem med att han var så in-
trovert, han berättar att hans vänner kunde säga:

Är du ledsen, varför säger du ingenting, vill du inte dansa? – Du vet 
och så ska alla kunna dansa salsa och sånt du vet, dom tror att när 
man kommer från Sydamerika kan alla det. 

Svenskar kan vara svårtillgängliga, men Paulo anser att det är farligt om 
de som har invandrat stänger in sig och han försöker rikta sig utåt. Han för-
står att Isabel väljer vänner som kommer från andra länder. Så fungerar det 
för honom också när han kommer till en ny arbetsplats, det är lättare att börja 
kommunicera med andra invandrade.  

P: Jag tror att det är mycket som, när man väljer skola åt barnen så 
är det mycket som har med föräldrarnas bakgrund att göra.  
... Alltså vi har visioner, vi har en vision. Det är helt klart och jag 
vill inte gå ifrån dom ambitioner, som jag har funderat på. 
C: Och vad är det för ambitioner? 
P: Dom ska komma fram, det ska gå bra för dom. Dom ska inte - 
dom ska accepteras för vad dom kan och inte vad dom heter eller 
var dom kommer ifrån eller var dom inte kommer ifrån. 
C: Och därför måste dom ... 
P: Dom måste skärpa sig och vara duktiga. 
C: Den skola där du har Nadja barn, hur ska den skolan va? Jag me-
nar hur är dom skolor som dom har gått i? Vad vill du ha av en sko-
la? 
P: Jag vet inte, men skolan som Isabel går i nu - jag tycker att det är 
en bra skola. Det är en bra försöksskola, så om dom lyckas med det, 
då tror jag att det kommer att gå jättebra för barnen i framtiden. Och 
sen vill jag att skolan också ska ge eleverna inte bara kunskap utan 
också - vad heter det - moraliska värderingar, det är viktigt. För mig 
är det viktigt, såna här grejor är viktigare än själva kunskapen. För 
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om man har kunskap utan moral då är man ingenting, det hjälper 
inte, det hjälper inte. Utan jag anser att först och främst är vi mora-
liska varelser, som ska vara på ett sätt, det finns regler eller jag an-
ser att det finns regler hur en människa ska vara. Och det skulle jag 
vilja att skolorna också kunde ge barnen, för jag tror att det behövs, 
mycket mera nu, kanske oavsett om vi har fel eller rätt så har vi 
värderingar som strävar emot något, men jag anser att ungdomar 
idag har ingenting att fästa sig vid.  
… jag gick i en vanlig skola. Men jag lyckades sen komma in på 
universitetet och så - alltså jag fick mycket av familjen själv så att 
säga, själva uppfostran. Det var en bra inlärning då, mina föräldrar, 
fast dom var – dom jobbade som vanligt folk, min mamma var sek-
reterare och min pappa jobbade på en bank, han var tjänsteman. 
Men dom gillade att läsa och lyssna på musik och ta promenader 
och så hade dom ideal också, om livet och familjen och samhället 
och sånt, det är sånt man får. Sen om man är överens med dom, det 
är en annan grej.

När Paulo var liten gick han i kyrkan med sin mamma och fast han inte är 
religiös nu, menar han att det finns i blodet. Hans pappa har inte förmedlat så 
mycket värderingar utan det mesta har han fått från sin mamma. Paulo pratar 
med sina barn om värderingar, om politik och vad som är rätt och fel. Han 
menar att teve och andra media förmedlar mycket som är negativt, framför-
allt våld, det präglar språket och sättet som unga och även äldre är mot var-
andra. Det är ett sätt att utöva imperialism, menar han.  

Samtal med Isabel två dagar senare 
Jag fick Isabels namn genom en lärare i Innerstadsskolan, när hon fortfaran-
de gick i nian. Nu har hon börjat på Nya gymnasiet, en internetbaserad skola.  

Isabel är född i Sverige. Hon har gått på spanskspråkigt daghem och i 
spansk klass till trean i en skola i området. Efter trean gick hon i vanlig klass 
och hade hemspråksundervisning. Svenska lärde hon sig när hon började 
skolan. Från början fanns det svenska barn i parallellklasserna i hennes sko-
la, men de svenska barnen försvann ett efter ett. Många runt Isabel pratar 
spanska. I svenska klassen på mellanstadiet, fanns det alltid spanska lärare 
hon kunde prata med, så spanska kan hon bra, bättre än svenska. Hon jämför 
sig med sina äldre kusiner som inte är födda här, men som pratar svenska 
helt utan brytning.  

Isabel trivdes mycket bra, särskilt de tre första åren i den spanska klassen, 
där var det läraren som bestämde. I den svenska klassen var det eleverna som 
bestämde, de hade inte respekt för läraren och det var mycket konflikter. 
Några lärare var bättre än andra, men Isabel tror att hon skulle kunna ha lärt 
sig mer. Nu efteråt tycker hon att det kanske var litet gammaldags i den 
spanska klassen.
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Ja, jag kommer ihåg att vi gick in, alla väntade tills hon öppnade 
dörren, alla ställde sig bakom stolarna och så sa hon ”Goddag mina 
barn” till eleverna (skrattar) och så fick vi hälsa tillbaka och så sa 
hon ”Var så god och sitt” och vi bara: ”Tack fröken”. (skrattar)

I huvudsak bestämde föräldrarna var Isabel skulle gå på högstadiet. Fa-
miljen har chilenska vänner i Nystad och barnen, som är Isabels kamrater, 
började också i Innerstadsskolan på mellanstadiet,  

Dom (föräldrarna) tyckte väl att det var bättre, så att jag kom in allt-
så, så att jag inte bara stannade här och så att jag kanske lärde mig 
bättre svenska och träffa andra människor och att inte leva utanför. 
C: Och du då vad tänkte du när ni höll på och pratade om det där? 
I: Jag tror att jag tyckte det var kul så där med en ny skola. Sen då - 
nej jag kommer att sakna alla i Nyby och alla gick kvar här. Varför 
måste jag flytta? Men sen efter en tid så blev det bra.  

Det kändes viktigt för Isabel att lära känna svenska ungdomar och lära sig 
svenska. Det är fortfarande viktigt, för det händer att Isabel inte finner de rät-
ta svenska orden, vilket gör att hon känner sig osäker. Dessutom började 
Isabel tänka att hon skulle stanna i Sverige. Så var det inte när hon började 
skolan, då tänkte hon alltid att familjen skulle återvända till Chile. Nu känns 
det som det är för sent. Hon har bott här så länge att det har blivit hennes 
hem, ju längre hon bor i Sverige desto mer förändras hon. 

Man vill ju komma in, man vill inte vara utanför och därför tycker 
jag att det är viktigt att lära sig. Men jag tycker det är fel att - jag vet 
inte varför det har blivit så här att det är så många invandrare bara 
på ett ställe i stället för att – okej om jag just hade kommit till Sve-
rige så kanske det skulle kännas tryggt om jag kunde komma till 
människor med mitt eget språk, men sen - att alla så här stannar, då 
blir det som en annan stad. … men jag tror inte att dom kommer så 
långt här.  

Isabel tror att hennes kompisar som har gått kvar i skola i Nyby är nöjda. 
Hon menar att det går att plugga oavsett vilken skola man går i. Men det un-
derlättar om det är en bra skola. Trots sin ursprungliga tvekan tyckte Isabel 
om Innerstadsskolan när hon väl hade börjat där. 

C: Vad var det du tyckte om då? 
I: Det var ju så stor skillnad - eller inte så stor, men det var skillnad, 
det var ett annat sätt att vara och - allting. 
C: Berätta om skillnaderna. 
I: Ja jag kommer inte ihåg så mycket, men jag kommer ihåg att vi - 
alltså vi använde inte samma kläder, dom ungdomar som bor här 
och dom som bor i stan. Jag kommer ihåg att vi här hade - det var 
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sånt mode att alla hade såna där Adidaskläder. 
C: Som träningsbyxor? 
I: Mm, så att alltid när vi var i skolan då, så dom äldre, dom som 
gick i skolan sa ”Aa kickers, kickers”214 och jag visste ju inte ens 
vad det var. 
C: Du visste inte vad det var? 
I: Jag hade aldrig hört det, jag blev så här, aha, jag blev ju sur för att 
- så jag kom hit, jag frågade en kompis, hon var äldre ”Vad är kick-
ers?” 
”Va, det var länge sen jag hörde det där ordet” – hon bara – ”Det 
var förut, det var dom som gick runt och sparkade ner folk eller 
nånting sånt.” Jag: Varför säger dom det till mej för? Jag har inte 
gjort något. Och sen - men dom har typ så där fördomar. Dom sa 
alltid - det kom alltid några till mej och sa ”Ja, men om jag åker till 
Nyby, kommer jag att få stryk?” 
C: Jaså, dom trodde det? 
I: Ja, ja ba - (skrattar) dom sa alltid så där konstigt. För att här, allt-
så vi pratar inte om att - Jaa svenska ungdomar, dom gör så här, 
dom gör så här. Men det kändes konstigt där, att dom pratade. 
C: Om er? 
I: Ja. 
C: Ni pratar inte om svenskarna här men dom pratar om invandrare 
där? 
I: Eller ibland så skojar dom och säger roliga saker så där. Okej, jag 
kan faktiskt berätta om det nu, men förut kändes det så dära … 
C: Vad tyckte dom var roligt? 
I: När man sa någonting fel eller eftersom vi inte kan prata så bra, så 
pratade dom som invandrare. 
C: Ja, ja, gjorde alla det? 
I: Ja, ja dom härmade, nu kan jag också skratta åt det, ibland är det 
roligt, men då kändes det inte alls bra.  
… I stället för att härma mig, kan dom ju säga ”Nej man säger inte 
så, man säger så här”. Men sista året, tyckte jag att det blev bättre, 
för man lär ju sig av varandra. Så det var ingen som kom och sa till 
mig ”Vad gör du här?” 
C: Har du blivit påverkad så där i klädstil till exempel? Ändrade du 
dig? 
I: Nej! 
C: Det gjorde du inte? 
I: Inte först, nej, för man ändrar sig ju när man blir lite äldre. Typ 
jag skulle inte - kanske ibland går jag ut med gympabrallor och 
sånt, men jag gör inte det nu. Men det är inte så många i min ålder, 
tjejer, som gör det här heller. Men ja, man ändras lite, man blir ju 
påverkad och så där. Man känner - ska jag vara med och inte bli 

214 Tonårsgäng från förorterna, med blandat ursprung, flickorna var ofta från Chile. De 
hade rykte om sig att sparka sin motståndare. 
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som dom. (skrattar) 
C: Men vad var det du inte ville bli som? 
I: (Skrattar) Någonting konstigt var det, men jag vet inte hur jag ska 
förklara det. Fast det känns inte så nu. 
C: För ibland kan man ju känna så där verkligen att, alltså så där vill 
ju inte jag bli. 
I: Men jag tycker dom var jättesnåla … för att alla gick runt och sa: 
Ja, men du är skyldig mig typ fem kronor. 

Nu har Isabel kompisar överallt, hennes gamla klasskamrater går på olika 
gymnasier i innerstan. Hon har hälsat på dem i deras skolor och ser skillna-
der mellan skolor och elevernas klädstil. Hon tycker det är konstigt eftersom 
skolorna ligger så nära varandra. Några kamrater går i en snobbig skola, de 
tycker att skolkamraterna är jobbiga och funderar på om de vill gå kvar. När 
Isabel kom till skolan i innerstan tyckte hon att alla var snobbiga, men nu 
uppfattar hon skillnader mellan ungdomar från olika delar av staden.  

Isabel ville gå på Nya gymnasiet, som är en friskola och sökte dit i första 
hand. Hon tyckte att den verkade spännande och tror att man behöver kunna 
data i framtiden. Hon går på mediaprogrammet med samhällsinriktning. Ele-
verna kommer från hela staden. Isabel hörde talas om skolan genom en kom-
pis som gick där och tyckte att den var bra. Isabel hade gärna velat gå i ett 
kommunalt gymnasium i innerstan, som var hennes andrahandsval, men kom 
inte in. Det är oklart om det berodde på att det inte var hennes förstahandsval 
eller om hennes betyg inte räckte. Hennes gamla kompisar från Nyby går på 
gymnasier i Nystad och i grannkommunen, Isabel kunde tänka sig att gå i 
Nystads gymnasium:  

Det är säkert bra gymnasium och allting, men så här efteråt om jag 
kanske ska försöka söka jobb eller jag vet inte - så är det bättre kan-
ske att ha gått någon annanstans. 
C: Tror du det? 
I: Ja och samma sak med efternamn.  
C: Men det kan du ju inte … 
I: Nej, det kan jag inte göra något åt. 
C: Om du inte gifter dig med en svensk man förstås.  
I: Ja men då är det lite orättvist, då ska jag ändra efternamn bara för 
att få jobb här. 
C: Och då tänker du att då hjälper det kanske i alla fall att du har 
gått i en annan skola ... 
I: Ja eller att jag har lärt mig bättre svenska (skrattar) och så lärt 
känna andra människor, inte bara stannat här och blivit utanför, på 
nåt sätt. 
C: Tror du det? 
I: Ja man märker ju skillnad.  
C: Hur märker du skillnaden då? 
I: Sätt att prata, hur man gör, flesta ungdomar här stannar här, dom i 
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stan går på stan eller på café.

När Isabel vill träffa sina vänner i Nyby går hon till en ungdomslokal i 
området dit många ungdomar går. Fler pojkar än flickor går dit. Isabel tror 
att det beror på att de muslimska flickorna inte går ut så mycket, i alla fall 
inte dit. De flesta av Isabels väninnor är från Chile. Isabel är glad över att ha 
kvar sina vänner från Nyby, hon var rädd att förlora dem, eftersom det är i 
skolan man träffas. Men hon återfann dem under sommaren. 

Isabel tycker att hon huvudsakligen är den som har fattat beslutet om vil-
ket gymnasium hon skulle gå. 

Dom kanske ändå har påverkat mig på nåt sätt, men inget så där, du 
vet - om jag skulle ha valt Nystad tror jag inte att pappa skulle ha 
blivit sur på mig eller nånting sånt där, men deras sätt att tänka har 
gjort att jag också kanske börjat tänka så. 
C: Det påverkar dig? 
I: Mm och det är många ungdomar som har gått ut i Nystad och som 
har sagt: Ja, men börja någon annanstans för att när jag har sökt 
jobb och har sagt att jag gick där, så sökte dom inte någon längre.  

Nya gymnasiet är en skola där Isabel måste hålla ordning på sig själv, ”... 
jag måste ju plugga för mitt eget bästa inte för nån annans.” Isabel har inte 
svårt med den självdisciplin som krävs. Hon arbetar gärna hemma, hon tyck-
er att det är lättare att koncentrera sig där. Hon har alltid gjort läxorna och 
hon har alltid tyckt om att gå i skolan.  

I skolan ordnas ett disco samma kväll och dit tänker Isabel gå för att träf-
fa skolkamraterna. Ett annat sätt att träffas är på skolans internetsite. På friti-
den dansar Isabel salsa, när hon gick på Innerstadsskolan tränade hon också 
taekwondo och funderar att fortsätta med det.  

Isabel frågar mig om de jag har pratat med i undersökningen tänker lika-
dant eller om det finns skillnader mellan dem. Jag frågar henne vad hon tror 
att människor tänker lika om. 

Om att dom flyttar, att det bara är för att man inte ska bli så utanför. 
… Dom flesta som flyttar till en skola, jag tror det, det är många 
som säger så. Och att lära sig språket bra det är ju - jag tycker att det 
är viktigt. 

Men några av Isabels vänner tänker inte så,

Mm, många orkar inte. … Dom kanske tänker att det är så långt, 
dom kanske inte tror att dom har nån sån där jättestor framtid. 
C: Tror du det? 
I: Ja, jag tror det, inte många men … Några går ju inte ens i skolan 
eller så kanske, eller dom kanske är trötta, bryr sig inte så mycket 
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om att lära sig. Många har lite så där andra problem som gör så att 
dom inte orkar, så att dom nästan ger upp hoppet, eller inte orkar. Ja 
så dom stannar kvar där dom är. Det är ju tryggt.  
C: Har du några kompisar som tänker så, tror du? 
I: Ja och man ser ju också om dom går i skolan eller inte och vilken 
linje dom tar, vilken linje som ger bättre möjligheter. Men jag kän-
ner så här, jag blir ledsen för dom kanske inte orkar och säger: Nej, 
nej jag kanske inte blir nånting.  
… Det känns så där också - jag blir ju ledsen okej, jag är inte jätte-
bra kompisar med alla, men det känns ändå, man har ju växt upp 
med varandra och så ser man vad andra är på väg mot. Men jag kan 
ju inte göra någonting åt det, inte bara gå fram till dom och säga – ja 
men jag tycker att du ska göra så och så. (skrattar)

Isabel tror att många skulle kunna läsa vidare men att de inte är så starka 
eller att de är rädda och inte känner att deras familj finns där för dem. Det 
hjälper att vara stark i sig själv, ett sätt att bli det är att ha positiva förebilder. 
Mycket beror på om man får familjens stöd, det kan ge trygghet och säker-
het. När Isabel började i Innerstadsskolan och blev retad brydde hon sig inte 
om det utan fortsatte i skolan. 

Isabel om framtiden 
Isabel vet inte vad hon vill bli, hon vill i alla fall inte arbeta med data. Hon 
visste inte heller vilken linje hon ville gå på gymnasiet, men funderade över 
både samhälls- och media programmen. Det viktiga är hitta något som hon 
kommer tycka om att arbeta med, men först ska hon gå på universitetet eller 
högskola. Isabel tror att hon kommer att bo i Sverige, men tycker att klimatet 
är kallt. Hon skulle gärna flytta till Spanien eller något annat varmt land. 
Hon ville bo i Chile när hon var yngre, hon saknar sin släkt, särskilt sin 
mormor. När hon är Chile känns det som hemma, men när hon var där senast 
tyckte hon att klasskillnaderna var för stora. Hon vet att i Sverige har hon 
allt hon behöver.

Föräldrarna om barnens skolgång 
Båda barnen har gått i spanska klasser, det vill säga haft undervisning på 
spanska de tre första åren. Det har varit ett aktivt val från föräldrarnas sida. 
Cecilia har brister i sin svenska, hon arbetar på ett daghem som är spanskta-
lande och det har inte funnits så stort behov att lära sig svenska. 

Ce: Vi pratar bara spanska på mitt jobb och all personal pratar 
spanska, och hemma också. För min del - är det litet katastrof. 
P: Och sen är det också en annan mentalitet, det är inte bara språket. 
Det är ett annat sätt att vara. 
…
Ce: Och därför skulle Isabel gå i Innerstadsskolan också. Det är vik-
tigt att barnen lär sig. 
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P: Alltså, det är stora krav ute på marknaden, så det är folk som 
märker va, aha den här tjejen kommer från Nyby, nej det kanske 
inte är så bra att ha henne här. … Det börjar med efternamnet, sen 
är det hur man kan språket, hur man ser ut, hur mycket man kan och 
sådant. 

Paulo säger att han inte har mött direkta kommentarer om sitt ursprung, 
men subtila som att Ludmila (det var då det) har gjort bra ifrån sig och 
springer för svenska flaggan, underförstått – till skillnad från alla andra som 
har invandrat.

Paulo har en brytning, men stort ordförråd och uttrycker sig ledigare än 
Cecilia på svenska. Han berättar att den chilenska gruppen har kämpat för att 
få ha spansk undervisning i lågstadieskolan och fortfarande kämpar för det. 
Argumentet har varit att det är viktigt att kunna behärska ett språk bra, helst 
modersmålet, för begrepps- och språkutvecklingens skull, så att man utifrån 
den kompetensen kan lära sig nya språk. Paulo och Cecilia märker nu att 
barnen behöver kunna svenska bättre för att klara sig i det svenska samhället. 
Till det bidrar kanske att Paulos syskonbarn pratar flytande svenska. När vi 
hade vårt samtal var det lågkonjunktur och allra svårast för dem som pratar 
dålig svenska att få arbete. Att inte ha ett skandinaviskt namn kunde räcka 
för att inte få arbete. 

Enligt Paulo bestämmer han och Cecilia till sjuttiofem procent om bar-
nens skolgång och familjen diskuterar mycket.  

P: Hon kan välja när som helst, när hon vill alltså om hon inte trivs, 
men jag har sagt till henne: Om du inte trivs får du ju sluta. 
Ce: Det är viktigt. 
P: För det är viktigt att man trivs, det är viktigare än vad man lär 
sig, man ska trivas med det. Så att vi har inte - självklart har vi inte 
pressat henne. Vi är inte sådana föräldrar som har sagt att du ska 
göra det här, nej det är inte så. 
Ce: Och sen hur vi ska göra sen, det är deras val. 
P: Alltså, det enda krav som vi har ställt är hon ska gå ut gymnasiet. 
…
Ce: Det viktiga för henne är ett yrke eller någonting som hon tycker 
om att göra i sitt liv. 
P: Vi har försökt stimulera henne med - alltså själv har vi hela våra 
liv tyckt att det är roligt att studera, lära sig saker och ting och vara 
kulturell, så vi har försökt inplantera hos våra barn hela tiden, läs-
ning, musik och konst och sånt, för vi tycker det är viktigt och det är 
ännu viktigare här. 
C: Är det, det? Är det viktigare här än i Chile? 
P: Joo, för att här - för att i Chile har vi något va, vi var något i Chi-
le, förstår du? Vi har familj, vi har tillgång till allt som vi behöver, 
men här måste vi utgå från noll. 
Ce: Man är ingenting, 
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P: Och det räcker inte med att vara bra här, man måste vara bäst, 
bättre än andra. Jag måste vara bättre varenda dag på mitt jobb, det 
räcker inte med att göra ett bra jobb, eller ett halvbra, det räcker 
inte. Måste vara på spets hela tiden. 
… Nej, man ligger på minus ungefär hela tiden. 

Paulo tror att deras familj var en av de första i Nyby, som valde en skola i 
innerstan på högstadiet. De ringde till Innerstadsskolan och hörde vilka 
chanser det fanns för Isabel att börja där. När de hör sig för om Thomas kan 
komma in i Innerstadsskolan verkar det osäkert. Isabel var först ledsen när 
hon började där, men inom sig visste Isabel att hon måste pröva, säger Ceci-
lia. Klassen blev som en familj för henne och när hon skulle börja ny skola 
på gymnasiet var det plågsamt att skiljas från klasskamraterna.  

Cecilia verkar vara den som är mest angelägen om att barnen ska komma 
in i det svenska samhället. Paulo menar att mediernas sätt att vinkla frågor 
påverkar människor att tro att barn har sämre chanser om de går i skola i 
Nystad och Nyby. Det som avgjorde att Cecilia och Paulo valde Innerstads-
skolan var inte att skolorna i Nyby skulle vara dåliga, utan att de tycker att 
Isabel är litet introvert och att hon bara träffade ungdomar med utländsk bak-
grund. De ville att hon skulle få möjlighet att integreras mer, för att kunna 
känna att Sverige är hennes land. De säger att det finns en tendens att barnen 
i Nyby blir isolerade, de vet till exempel inte hur man hittar i Stockholm. 

Föräldrarna berättar att Isabel valde Nya gymnasiet som är en 
friskola, när det visade sig att hon inte kom in på gymnasiet i innerstaden, 
där hon ville gå på samhällsvetenskapligt program med samhällsinriktning. 

P: Sen fick hon broschyrer från olika gymnasier, så satt vi här en 
dag och försökte klura ut lite grand vilka chanser som fanns och 
vilka möjligheter och vad som kunde passa henne bäst, vad vi tyck-
te var viktigt och så kom vi överens om att söka till det här gymna-
siet också. 
Ce: Hon ville också välja Nystads gymnasium, men vi sa - Isabel du 
har möjlighet att gå i stan och fortsätta där, gör det, i stället för att 
alla kommer från samma gårdar och samma område.  
…
P: Det hela går ut på att dom måste ta ansvar för hela studierna, dom 
går - Isabel går, den här veckan går hon två dagar till skolan och 
resten gör hon hemma, via Internet. Så nästa vecka blir det tre da-
gar.
… Jag är själv intresserad av datorer och jag gillar allt som har med 
media att göra och vi sätter oss inte och snackar om skolor, utan för 
det mesta sätter vi oss och snackar om allt annat och så. Så har jag 
en sån där - eller jag tror att jag har en uppfattning om hur hon är el-
ler vad hon vill, så jag försöker hela tiden påverka henne. 
Ce: Och som förälder vet man en del vad hon tycker om. 
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P: Men jag tror - och jag tror att den här skolan den kommer att 
hjälpa henne jättemycket för att dom kommer att få en jättebra bas, 
…

Isabel har varit delaktig i valet och tycker att det blev bra. Paulo säger att 
Thomas är annorlunda, han tror att han klarar sig utan sina föräldrar. Han är 
charmig, klipsk, passionerad och kräver en del av sina lärare. 

Sammanfattande diskussion och analys 
Cecilias och Paulos habitus är präglad i Chilensk medelklass. Paulos mamma 
var sekreterare och pappan banktjänsteman, de arbetade mycket och hade in-
tellektuella intressen. Cecilia och Paulo har eftergymnasiala utbildningar, 
hon är utbildad till gymnastiklärare och arbetar på förskola, han har gått på 
konstskola. I Sverige arbetar Paulo på en kulturinstitution som hantverkare. 
Han och Cecilia odlar sina kulturella intressen och är måna om att föra dem 
vidare. De vill inplantera dem hos sina barn – de ska läsa och intressera sig 
för konst och musik. Eftersom Cecilia och Paulo inte har hela det kapital, 
som de skulle ha haft om de levde i Chile är det än viktigare för dem att 
vidmakthålla sådana intressen och skapa ett nytt kulturellt kapital i Sverige. I 
Chile var de något, i Sverige upplever de att de inte har något, utan snarare 
står på minus.  

Ett tema i samtalet med Isabel är om hon ska bestämma sig för att leva i 
Sverige och hur hon ska förhålla sig till det ”nya” landet, som är det enda 
land hon har bott i. Ett annat starkt tema i samtalen med familjen är det di-
lemma, som hänger ihop med ambivalensen och som handlar om att vara in-
nanför eller utanför. 

Cecilia och Paulo har utifrån sina dispositioner och med användande av 
sitt kulturella kapital vid flera tillfällen gjort medvetna val av skola för sina 
barn. De valen är resultatet av hur det praktiska sinnet har navigerat i förhål-
lande till nya betingelser i olika skeden i deras liv.    

När barnen började skolan valde de spanska klasser. Då familjen kom till 
Sverige var de osäkra på om de skulle stanna och gemenskapen med lands-
männen var viktig. Många chilenare förde med sig sitt politiska engagemang 
till Sverige och använde sitt politiska och kulturella kapital för att fram-
gångsrikt kämpa för daghem och skola med spanska som huvudspråk. De 
hade flytt från Chile till Sverige av politiska skäl. De kom inte till Sverige 
primärt av ekonomiska skäl för att söka sig en bättre materiell tillvaro med 
möjligheter till utbildning. Cecilias och Paulos släkt har europeiskt ursprung 
och hade inte upplevt ett institutionaliserat etnisk eller religiöst förtryck i sitt 
hemland. Delaktigheten i den chilenska gruppen i Sverige påverkade också 
tillgång och urval av information om skolan. De kände bäst till skolor som 
deras landsmän nyttjade – eller var hänvisade till. I början, innan Cecilia och 
Paulo visste om de skulle bo i Sverige var inte behovet att smälta in i det 
svenska samhället så framträdande. Lämnar man dessutom ofrivilligt sitt 
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land är det troligen svårare att ge sig in i det nya sammanhanget och släppa 
det gamla. Familjen gjorde de val som deras praktiska sinne ledde dem till.  

Familjen har hela tiden varit ambivalent kring bosättningen i Sverige. Ef-
ter ungefär arton år i Sverige och sex år efter det första valet av skola, när 
Isabel ska börja i högstadiet gör föräldrarna ett nytt val av skola. Det är ett 
tillfälle som kan ge Isabel en möjlighet att bättre komma in i det svenska 
samhället och bryta ett mönster av isolering som upprätthålls tillsammans 
med de egna landsmännen. Tiden har gått, föräldrarna finner att de faktiskt 
har bosatt sig i Sverige och att det troligen är här barnen bäst kan söka sin 
framtid eller åtminstone utbilda sig för den. Då gäller det att komma in i det 
svenska samhället, att byta sin delvis självvalda utanförposition till en posi-
tion innanför, eller åtminstone med tillgång till utbildnings-, bostads- och ar-
betsmarknaderna. I familjens bild av sig själva ingår att barnen ska skaffa sig 
arbeten som de kan trivas med och att de inte ska fastna i Nyby. Det gör att 
Cecilia och Paulo börjar agera i riktning mot att barnen ska ”integreras” bätt-
re. De väljer en skola i innerstaden, där Isabel kan få flera svenska kontakter 
och lära sig svenska bättre. Vänner till familjen och Paulos syster framstår 
som betydelsefulla när de har diskuterat utbildning och villkor för ett liv i 
det svenska samhället.  

Utanförpositionen är inte enbart självvald, många krafter samverkar för 
att upprätthålla den. Som det svenska samhället för närvarande ser ut, finns 
en risk att hamna utanför arbetsmarknaden när man inte har svenskt ur-
sprung. Det är framförallt fyra faktorer som gör det svårt att komma in, det 
är namn, språk, bostadsort och hudfärg. Redan vid en brev- eller telefonkon-
takt kan arbetsgivare sortera bort sökanden som bor på ”fel” adresser, som 
har gått i skolor i ”fel” områden, som inte har svenska eller nordeuropeiska 
namn och som inte pratar svenska utan brytning. Hudfärgen vet arbetsgiva-
ren inte något om innan han träffar den arbetssökande. 

Det är också svårt att flytta från förorter där många med utländskt ur-
sprung bor.

C: … jag träffade en rektor i går i Nystad och hon sa att många 
spansktalande flyttar i från Nystad, att de blir färre och färre. 
P: Ja, vad bra (Skrattar) - att dom lyckas med det. 
C: Va, att dom lyckas med det? 
P: Ja, det är inte så lätt att flytta härifrån. 
C: Är det inte det? 
P: Neej. Det är ingen som vill komma hit och bo här och bosätta sig 
här, så det är - För oss har det varit omöjligt. 
C: Menar du det? 
P: Ja, vi har försökt i tio år, alltså, det finns, vad heter det, olika för-
orter eller Nystad, det är väl samma sak. 
… Vi har bott här i arton, så att det känns ... Det är ganska lång tid, 
jag är lite trött på det. 
C: Det är du. Varför det? 
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P: Alltså det är inget fel på folk som bor här, utan det är mest att 
dom inte tar ansvar för området. 
C: På vilket sätt? 
P: Det är så skräpigt hela tiden. 

Om man kan flytta från Nyby har man lyckats. Det går inte att byta till 
sig en lägenhet i eller närmare staden. Att stå i bostadsbolagens bytesköer 
har inte varit framgångsrikt. Familjen har inte heller sådana inkomster att de 
lätt kan köpa en bostad. Paulo upplever, som flera andra, särskilt familjerna i 
föregående kapitel215, att det är skräpigt i området och att det får förfalla. Det 
förstärker känslan av att deras bostadsområde är sämre än andra och har läg-
re status. Samtidigt trivs familjen, eftersom de känner många och det sociala 
livet är rikt i Nyby. Det är inte lätt och ibland inte ens attraktivt att ta sig in 
bland svenskar. Andra varnar dem för att flytta, därför att det sociala livet på 
andra ställen är tråkigt. En del av Isabels kamrater som har börjat i gymnasi-
er i innerstan tycker att skolkamraterna är snobbiga och jobbiga och är inte 
säkra på att de vill gå kvar av den anledningen. Det är inte lockande att bo 
eller gå i skola i en miljö som är obekant i flera avseenden. Det är både 
tryggt och bekvämt att förbli med den egna gruppen och lättare att hålla 
sig/förbli på sin plats, där ens habitus och praktiska sinne fungerar. 

När Isabel började i en skola i innerstan blev det uppenbart för henne att 
livet eller åtminstone stilen var annorlunda där. Först var det obehagligt med 
det annorlunda, men efter hand blev miljön familjär, och numera har Isabel 
blivit så förtrogen med livet i innerstaden att hon kan urskilja och värdera 
olika grader av ”snobbighet” i de olika stadsdelarna. Hon har fått nya vänner 
där, en del är svenska, men fortfarande är hennes närmaste vänner chilenare. 
Hennes lojalitet med vänner och bekanta i Nyby gör att det blir smärtsamt att 
se dem hon tror inte kommer att klara sig bra.  

Isabels och hennes pappas bilder av hennes skolval stämmer väl överens. 
Möjligen har Isabel en något annan uppfattning om vem som avgjorde valet 
till gymnasiet. Hon verkar annars vara överens med sina föräldrar om hur 
olika situationer och val definieras. Paulo berättar om sin revolt i ungdomen 
och hur han på senare år har kunnat frigöra sig mer från familjens och släk-
tens inflytande. Men han uppskattar också familjens intresse och värdering-
ar. Han är den av alla föräldrar i undersökningen som tydligast uttrycker att 
han påverkar sin dotter. Han gör det för att han tycker att hon liknar honom 
och är orolig för att hon ska bli som han har varit – inåtvänd.  

P: Jag brukar skrämma henne och säga, vi är klonade. På vissa gre-
jor så
där, men jag känner igen, alltså jag kommer ihåg att mamma gick 
efter mig och krävde av mig, att nu måste du berätta vad som finns i 

215 Kapitel sex, s. 129. 
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ditt huvud. Vad är det som försiggår där? Vad är det som händer? 
Varför är du så ledsen eller - för jag var – allt, in, in, in. Det var säl-
lan som något gick ut och så, och hon är en kopia. Hon är en kopia 
och jag vet att det inte är bra, det är inte bra. 
C: Det var inte det. 
P: Nej det är inte bra, alltså jag kan inte be henne prata, då blir hon 
galen, men nån gång ska man reagera, explodera och så, för det är 
en sån kastrull. Man kan inte leva i grejer, för nån gång och det var 
det som hände mig när jag kom hit under första, andra året och 
mådde så djävla dåligt så jag fick söka hjälp här, så jag fick gå hos 
en terapeut några månader, i ett år nästan. För jag var inte kapabel 
att ge uttryck för mina känslor. Det är viktigt och nu kommer jag 
ihåg min mamma och det gör jag med glädje,  alltså det var inget 
som var plågsamt ...  

Paulo hade ett bra och nära förhållande till sin mamma och nu har han det 
med sin dotter.  

För Paulo är moralen viktig och han anser att skolans uppgift lika mycket 
är att förmedla värderingar som kunskap. Utan moral är kunskapen inte värd 
något. Som liten följde han med sin mamma i kyrkan, men han betraktar sig 
inte som troende kristen, han är intresserad av buddhismen. 

Ett tema i Paulos liv, som kommer fram i samtalet, är en sorts tvekan eller 
reservation – till att vara i Sverige, till det svenska språket, till vänskap och 
socialt liv, till yrkesinriktningen och till Chile. Familjen funderar på att flytta 
från Sverige. När jag lyssnar på samtalet, uttrycks en längtan bort, något 
oförlöst, otillfredsställt, kanske ett sorts vemod, en känsla av att det inte är 
här familjen hör hemma, en Tjechovsk ton. De har hamnat i förskingringen 
mot sin vilja, i en sorts hemlöshet i exil.  

Samtalet skilde sig något från de andra. Jag pratade mer än jag brukar 
göra och tror att det beror på att jag dels kände något sorts samförstånd, men 
framför allt på grund av Paulos reserverade hållning. Jag ansträngde mig att 
etablera kontakt och efter ett tag kom han igång med att prata. Efteråt tänkte 
jag att jag gjorde som hans mamma – jag drog informationen ur honom. Pau-
lo pratar tyst och mjukt, i samtalet med honom är det också en del tystnad 
och långa pauser, vilket inte framgår av utskriften. När vi har avslutat samta-
let är han orolig för att han har pratat för mycket, så mycket har han inte pra-
tat på länge. Han säger också: ”Det var bra att du inte hade något formulär 
eller färdiga frågor – du vet väl att invandrare inte är så förtjusta i formu-
lär. Det gick bra när du bara frågade så där – det bara kom så där.” 

När jag ska gå och vi står och pratar i hallen frågar de mig om mitt forsk-
ningsprojekt. Jag berättar bland annat att jag är intresserad av samtala med 
familjer som kommer från ett annat land, därför att jag föreställer mig att 
många är särskilt intresserade av möjligheten att välja skola, för att det är ett 
sätt att komma in och vidare i samhället. De bekräftar det kraftfullt: ”Ja, ab-
solut, så är det! Det är enda sättet.” 
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Nuriye och Murat 
”Vi har jobb, det räcker, vi behöver utbildning nu.” 

Nuriye är trettiosex år och för närvarande sjukskriven 
Murat är fyrtiotvå år, han arbetar inom fritidsverksamheten på en skola
Osman är äldste sonen, han gör sin militärtjänst.  
Ahmed är sexton år, han går i nian i en innerstadsskola, när jag träffar famil-
jen ett halvt år senare går han första året på gymnasiets individuella program.  
Selma är åtta år, hon går i tvåan Sydöstskolan.   

Då jag träffar familjen i början av juni pratar jag med mamma Nuriye och 
pappa Murat, äldste sonen Osman är hemma, men på väg ut när samtalet bör-
jar. Murat är ungefär fyrtiotvå år, han arbetar som fritidsledare på en skola i 
en angränsande stadsdel. Nuriye är trettiosex år och har sjukbidrag. I decem-
ber samma år träffar jag familjen igen därför att den första bandupptagning-
en blev tekniskt dålig och jag behöver göra om den.  

Vi sitter i familjens vardagsrum, möblerat med två soffor, soffbord, bok-
hylla, skåp och teve. Första gången satt Nuriye på golvet i ena ändan av 
rummet lutad mot bokhyllan, därför att hon hade ont i ryggen. Vid andra till-
fället sitter hon bredvid Murat i den ena soffan, jag sitter i den andra, då träf-
far jag även Ahmed. Föräldrarna visar fotografier från sitt bröllop i Turkiet 
och sin ungdom. Murat såg påfallande bra ut och Nuriye var en rund liten 
flicka..

Osman, den äldsta sonen är charmig och lätt att prata med, Ahmed är mer 
tystlåten och mindre alert än sina syskon. Selma är rund som sin mamma, 
hon ger intryck av att vara duktig och vaken, hon pratar ganska bra svenska.

När jag stängt av bandspelaren pratar vi om Ramadan som just ska börja. 
Nuriye och Murat berättar att fastan är ett test, man ska prövas, den är också 
ett sätt att vara solidarisk med de fattiga. Enligt islam ska man dela med sig 
till de fattiga och ta hand om sina medmänniskor, i första hand de som finns 
nära och därefter de som finns runt om. 

Föräldrarna
Nuriye är uppvuxen i en grannkommun. Hon kom med sina föräldrar från 
Turkiet till Sverige redan omkring 1966 då hon var tre år. Nuriyes föräldrar 
var bland de första i den, med tiden, stora grupp som kom från Kulu till 
Stockholm. Kulu är en landsbygdskommun på den anatoliska högslätten mitt 
i Turkiet. Ekonomin i de slutna byarna har präglats av självhushållning och 
utbildningsnivån har varit låg. Enligt Ingrid Lundberg är de som utvandrat 
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därifrån vare sig de mest fattiga eller de rikaste, utan ett mellanskikt av bön-
der.216

Nuriye reste tillbaka till Kulu med sin mamma när hon var tolv, tretton år. 
Därmed avbröts hennes skolgång i sjätte klass. I Kulu träffade hon Murat 
som är hennes fasters dotters son, säger Nuriye. Murat kom till Sverige till-
sammans med Nuriye sedan de gift sig. Han hade arbetat på en fabrik i Tysk-
land och gjort sin militärtjänst i Turkiet. Nuriyes pappa var emot tidiga bröl-
lop, därför skulle paret vara förlovade i ett år och under den tiden fick de inte 
tala med varandra. De hade bara träffats en dag, men under förlovningen 
skrev de i hemlighet brev till varandra. Nuriye blev förtjust i Murat och de 
gifte sig i Turkiet när hon var fjorton år. Båda betonar att det var de själva 
som bestämde vem de skulle gifta sig med. Jag uppfattar ändå att syftet för 
Nuriyes mammas med resan till Turkiet var att Nuriye skulle giftas bort. Det 
är oklart om pappan var överens med henne om de planerna. Nuriyes pappa 
var inte med vid bröllopet och kort därefter dog han. Murats mamma ville 
inte att de skulle bo i Tyskland, sedan hennes make omkommit på arbetsplat-
sen. Murats mamma bor i Kulu, hon är den i familjen som har bäst ekono-
miskt ställt med änkepension och en ersättning på 2000 D-mark i månaden 
från Tyskland. Paret bestämde sig för att bosätta sig i Sverige därför att Nu-
riye tyckte att det var för instängt att vara kvinna i Turkiet, en kvinna kunde 
inte gå ut och handla själv.

Murat är orolig för sitt arbete på fritidshemmet, det har varit neddrag-
ningar och många har fått sluta. Några har utbildat sig inom data, ett fram-
tidsjobb anser Murat. Men han tycker inte att han kan vidareutbilda sig efter-
som han ska försörja familjen, och det blir för mycket att gå kvällskurser. 
Murat är aktiv i hyresgästföreningen och har varit ungdomsledare inom SSU. 

Nuriye sitter i en rävsax, hon har hamnat i en roll där hon hjälper sina 
bröder som pratar flytande svenska och sin mamma, men även andra, med att 
ringa telefonsamtal och att ha kontakt med myndigheter. Hon kan inte säga 
nej, när de ber henne. Hon menar att hon skulle få dåligt rykte och att hennes 
släktingar skulle bli ledsna. Det skulle hon inte klara, eftersom hon också är 
beroende av dem. Nuriye undviker att gå ned i centrum där hon riskerar att 
träffa släkt eller bekanta och det innebär att hon isolerar sig hemma. Murat 
har sagt att hon ska skicka dem till honom i stället, så ska han säga ifrån. 
Men det vill inte Nuriye, därför hennes familj har höga tankar om Murat och 
hon vill inte att han ska få dåligt rykte. Murat och Nuriye berättar att bland 
deras landsmän som bor runt omkring har man för vana att besöka varandra 
oanmäld. 

N: … vi höll på att äta, jag hann bara äta - tog lite soppa, så – Kom, 
skynda dig du ska följa med ... du ska gå ... skynda dig och ... Jag 
visste inte hur jag skulle göra, det var utanför familjen, jag fick 

216 Lundberg, 1991, s. 36. 
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lämna bordet och springa dit och tolka. För går jag ut någonstans så 
får dom alltid tag på mig, jag har inget privatliv. Klockan ett på nat-
ten, två på natten, så brukar mamma eller någon i familjen ringa – 
Vad ska du göra i morgon? Då måste man vara snabbtänkt - Ja jag 
har lovat att gå till nån annan - för att undvika - och säga att man 
har någonting att göra. 
C: Du skulle ha en telefonsvarare.  
N: Egentligen, men det skulle bli telefonterror då, hela tiden. – Jag 
har ringt och lämnat meddelande på telefonen och du svarar inte, 
var är du? Det enda som hjälper det är att flytta härifrån.  
C: Ja, det förstår jag att du vill.  
N: Det är det enda som hjälper men då stjäl jag barnen från sina 
kompisar. 

Nuriye är rädd för att åka tunnelbana och buss och det har hänt att hon 
har svimmat, även hemma. Hon har varit deprimerad på grund av det och 
äter antidepressiv medicin, som hon mår bättre av. Nuriye har ett tidsbegrän-
sat sjukbidrag för en ryggåkomma och väntar på ett utslag från regeringsrät-
ten angående en tidigare ansökan om sjukbidrag. Hon blev illa bemött av en 
handläggare på försäkringskassan som påstod att hon var inbillningssjuk och 
som sade: ”... det är vårat beslut, är du inte nöjd med det, så får du gärna 
åka tillbaka, det är inte vi som har begärt att du ska komma hit”. Nuriye 
driver frågan för att få upprättelse, hon känner sig så kränkt och illa behand-
lad att det har påverkat hennes psykiskt. Hon har svårt att få arbete eftersom 
hon har svårt att röra sig, sitta och gå. Hon sover inte på nätterna på grund av 
smärtan och för att hon funderar på historien med försäkringskassan. Kanske 
somnar hon på småtimmarna och vaknar när alla har gått hemifrån, då kän-
ner hon sig mycket ensam. När hon var i Turkiet i somras slapp hon fundera, 
hon kände sig fri – ”som en fågel” och slapp mycket av värken.  

Om barnen och deras skolgång 
De tre syskonen har gått på samma daghem, med turkiskspråkig avdelning 
och turkisk personal. Osman som är äldst har gått i Sydvästskolan, Söder-
skolan och el-tekniskt program på ett yrkesgymnasium.  

M: När han hade tagit studenten fick han ett brev från - det var nå-
got företag, om att de hade kollat gymnasiet - han hade bästa betyg - 
han kunde börja där och dom ger utbildning till honom och sen - 
han hade jobbat på McDonald’s - han sa, neej, jag vill jobba på 
McDonald’s. Jag sa till honom, du kan börja det är bästa jobbet. 
Han sa, nej jag kan jobba på McDonald’s. Nu ändrar han sig. 
N: Nu frågar han om jag kan gå med honom till arbetsförmedlingen 
med det där brevet, men det är för sent. 

Ericsson erbjöd honom arbetet som han sade nej till. Det ångrar han nu. 
Föräldrarna anser att den karriär man kan göra på McDonald’s är begränsad 
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och att de utnyttjar ungdomar. Första gången vi träffas gör Osman sin mili-
tärtjänst, andra gången har han muckat och arbetar på McDonald’s igen. 
Men han har varit på anställningsintervju på Manpower och ska tillbaka på 
ett test. 

Ahmeds byte av skola 
När Ahmed gick i tredje klass i Sydvästskolan upptäckte hans morbror att 
han blev slagen av andra barn.

N: Han gick förbi där och han såg - för han jobbade precis på det 
fritids som finns på hörnet där, han jobbade där då. Och då såg han 
killarna som hade tagit honom i ett hörn och började slå honom. Då 
blev han skitförbannad och ringde till mig och sa: Vet du vem Ah-
med är? Ja, sa jag det är min son. Det verkar inte så, sa han. Om det 
var din son så skulle du bry dig om, kom får du se hur din son ser 
ut. Och många gånger hade han smitit från skolan och kommit till 
fritids. Han vågade inte komma till oss, utan han -. Och i två timmar 
var han i den klassen och pratade om mobbning, min bror.  

Det visade sig att Ahmed hade blivit mobbad under en längre tid. Föräld-
rarna kände inte till det eftersom Ahmed skämdes och inte ville berätta om 
det. Det hade gått bra för deras äldre son Osman i Sydvästskolan, han hade 
en bra lärare som brydde sig om barnen, så problemet var nytt. Skolan hade 
inget program mot mobbning, inga kamratstödjare och det verkar inte som 
det fanns någon organiserad rastvaktsverksamhet. Nuriyes brors samtal med 
klassen hjälpte inte heller och mobbningen fortsatte.  

Föräldrarna hade fått klagomål om Ahmed i en anteckningsbok från sko-
lan. Ahmed skrämde sin nya lärare. På skoj hade han hotat en annan lärare 
med en kam, som hon trodde var en kniv. Nuriye säger att läraren blev så 
rädd att hon fortfarande medicinerar. Enligt Nuriye föreslog skolpsykologen 
att Ahmed skulle placeras på daghem igen.217 Skolpersonalen var eniga om 
att han behövde mogna. Nuriye kunde inte acceptera en sådan lösning så hon 
ringde till Sydöstskolan och berättade om situationen och frågade om de 
hade plats där. De uppmanade henne att söka dit och i fjärde klass blev en 
plats ledig. 

N: Och sen hade vi ju möte där, när han började i Sydöstskolan och 
dom tyckte att vi har förstört för Ahmed vi också, inte bara skolan. 
Hade vi märkt att det hade gått så långt så skulle vi - vi skulle inte 
ha accepterat flera samtal utan bytt skolan helt på en gång. Och det 
gick ju jättebra där. Jag hade inte ett enda klagomål, bara beröm om 
Ahmed. 

217 Troligare är väl att psykologen föreslog skoldaghem eller någon annan stödunder-
visning. 
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Murat säger att det inte bara handlade om klagomål från skolans sida i 
Sydvästskolan, föräldrarna tyckte inte heller att skolan gjorde sitt jobb. När 
Ahmed gick i andra klass började de undra om kan lärde sig något och Murat 
frågade honom om han gjorde läxorna. 

M: ... Han kunde inte läsa och han kunde inte skriva i andra klassen. 
Jo och sen frågade jag läraren, han hade två stycken svenska lärare, 
jag frågade dom hur är det för Ahmed? Dom sa till mig, han är bra, 
han kan läsa, han kan skriva. En gång ringde jag till dom, har ni tid 
så ska jag komma dit och läraren sa jag har tid och sen tar jag med 
mig Ahmed dit och jag hade med en bok och så sa jag till honom 
varsågod. Han kunde inte läsa han kunde inte skriva. Framför ögo-
nen ljuger dom fortfarande, dom sa till mig han kan läsa, han kan 
läsa varsågod. Alltså dom har ljugit två år nästan för oss.  
C: dom påstod att han kunde ... 
M(upprörd): Ja, därför att dom ska passa sina tider, dom struntar i 
invandrarbarnen, dom vill bara ha sin lön. 
M: Men nu - det här kan komma ut, men jag har hört att i den här 
Sydvästskolan är det lärare som inte riktigt klarat sin examen. Men 
det vet jag inte mycket om men jag har hört ... 

Ahmed tycker att allt han kan, lärde han sig i Sydöstskolan. När han skul-
le börja högstadiet i Söderskolan vägrade han, därför att de som hade mobbat 
honom gick där. Han ville inte heller gå i Norrskolan, för där går killar som 
stjäl. Han trodde att de skulle lära honom att stjäla. Från början kände Nuriye 
inte till det här och trodde att han skulle ändra sig. 

N: Om du vill att jag ska gå där då skolkar jag, sa han. Då var jag 
rädd och fick leta.  
C: Hur hittade, hur kom du på det här med Innerstadsskolan då? 
N: Ja jag tittade i katalogen på alla skolor och jag ringde. 
C: Var det den här broschyren eller telefonkatalogen? 
N: Telefonkatalogen, ringde jag, jag har ringt överallt. 
M: Alltså vi var lite försenade, det fanns inga lediga platser. 
C: Det var fullt. 
N: Ja, jag var så rädd, för jag trodde att Ahmed skulle ändra sig och 
han ändrade sig inte och Innerstadsskolan var sista skolan som jag 
ringde och där var det fullt sa han. Jag var nästan - jag bad - grät - 
rektorn och så sa han, skicka så ska vi se ...

Murat påpekar att det sägs att Nybyskolan i den angränsande stadsdelen 
och Norrskolan är de bästa skolorna. Men han är tvivlande och det är Nuriye 
med, fast hon påpekar att Nybyskolan har vunnit ett pris. Nuriye tycker att 
Sydöstskolan kanske också har fått ett oförtjänt gott rykte. Hon är inte riktigt 
förtjust i rektorn, hon tycker att han verkar snorkig. Hon har försökt att få 
prata med honom flera gånger, men han har hållit sig undan. Men å andra si-
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dan tycker hon att han är bra med barnen och det är trots allt huvudsaken. 
Föräldrarna uppskattar honom bland annat för att det är förbjudet att svära i 
skolan.

Ahmed tyckte om att börja i en skola inne i Stockholm. Inte så många 
elever med utländsk bakgrund gick där. Föräldrarna är mycket nöjda med 
valet, skolan var bra och Ahmed förändrades på ett positivt sätt. När han inte 
förstod fanns två lärare som kunde hjälpa honom. I början hade han svårt att 
hänga med och var ofta efter. Även i Innerstadsskolan frågade de om han 
inte skulle gå i en specialklass som passade hans nivå bättre. Men Nuriye 
ville inte att han skulle byta klass igen, hon var rädd att han skulle få en för 
negativ bild av sig själv. Nuriye vill inte gärna acceptera att Ahmed har svårt 
för sig. Möjligtvis tycker hon att hon och Murat borde ha följt hans skolgång 
bättre noga de första åren. Sedan dess vill hon ställa upp för honom och för-
svara honom i alla lägen.  

N: ... Och så började jag gråta där. Och då sa dom att vi gör vad vi 
kan för att han ska vara i samma klass och sen ska vi hjälpa honom 
att komma ifatt och det gjorde dom verkligen, både klassförestånda-
ren och två lärare. Och fortfarande har jag en kontakt med ena lära-
ren ... 
Dom ställde verkligen upp där på Innerstadsskolan, Sydöstskolan 
och Innerstadsskolan är bra. Men det hjälper inte mycket - åren på 
Sydvästskolan sitter kvar. Hur vi än försöker så sitter det där. Jag 
vet inte när det kommer att lämna honom, det kommer väl nån gång, 
men när - det blir svårt - det är en förföljelse.  

När vi träffas i december är det krångel med gymnasiet. Nuriye tycker att 
Ahmed har blivit familjens olycksbarn. Hon vet inte vad hon ska göra, hon 
tycker att han kämpar i skolan och gör sina läxor. Visserligen ser hon inte 
det hemma, Ahmed säger att han gör läxorna i skolan. Nuriye menar att hon 
måste tro på honom: ”… för om ingen tror på honom då har han ingen att 
förlita sig på”.

Ahmed har börjat på gymnasiet i en intilliggande förort. Enligt föräldrar-
na sökte han dit för att de hade en barn- och fritidslinje. De ångrar valet av 
flera anledningar, en är att Ahmed inte får bidrag från skolan till SL-kort, det 
blir en stor utgift, säger Nuriye. Rektorn och gatukontoret har olika uppfatt-
ning om avståndet mellan hemmet och skolan.  

Enligt föräldrarna säger Ahmed att skolan planerar att lägga ned den linje 
han går på. Han kan inte räkna med någon ytterligare skolgång utan skolan 
har uppmanat honom att börja arbeta i stället. Skolan verkar inte vilja hjälpa 
honom att hitta en annan skola, men föräldrarna vill inte att han ska börja ar-
beta.

N: Ja vi klarar oss utan hans arbete. Och jag fattar inte varför dom 



177

har sagt det, det irriterar mig va.  
M: Ja men om det är invandrare, då bryr dom sig inte om.  

Murat jämför med en egen erfarenhet. Han sökte ett arbete på en skola, 
men rektorn ville inte anställa honom för att han är från Turkiet. Då tog han 
kontakt med sin före detta chef, som ringde rektorn och uppmanade henne 
att ändra sig och be Murat om ursäkt, vilket hon också gjorde. Då ville han 
naturligt nog inte ha jobbet. Murat är upprörd och menar att det är många i 
skolorna som inte bryr sig om i fall barnen lär sig något. Det enda lärarna är 
intresserade av är att arbeta sina åtta timmar och inte mer.  

När Ahmed så småningom dyker upp, pratar vi med honom om vad som 
händer på skolan. Han berättar att han går på Individuella programmet och 
måste söka till första året på gymnasiets nationella program nästa år. Han 
sökte till individuella programmet eftersom han inte hade godkänt i engels-
ka. Innerstadsskolan hade tagit bort engelskan för att han skulle kunna klara 
godkänd nivå när han gick ut nian. Nu läser han engelska och kan kanske få 
godkänt och börja på ett nationellt program. Ahmed berättar att det är många 
i hans klass som skolkar, de tycker att det är meningslöst att gå till skolan 
om linjen ska läggas ned, dessutom har de en lärare som ingen orkar lyssna 
på. Nuriyes tolkning är att eleverna skolkar i protest.   

Föräldrarna säger att de inte har fått någon skriftlig information om vad 
Individuella programmet innebär och att de ännu inte har haft kontakt med 
skolan. Ahmed verkar inte intresserad av att fortsätta på barn- och fritidspro-
grammet, han skulle hellre vilja gå frisör- eller byggprogrammet. Egentligen 
vill han bli polis, men han har förstått att det kan bli svårt att komma in på 
utbildningen. Murat säger: 

Det var i söndags - jag läste en tidning, vad den nu heter, det hand-
lade om invandrare, en tjej som bor i Alby just det, Albyskolan ja, 
men hon fick inte komma in i gymnasiet. Hon hade inte bra svens-
ka, hon hade inte tillräckligt bra turkiska heller. Och sen några tjejer 
och pojkar som dom hade skrivit om - dom hade blivit pizzabagare. 
Dom sa: ”Jag behöver inte utbildning, därför att min pappa han har 
pizzeria.” Vad då, han har pizzeria? Men vi behöver ändå utbild-
ning till en framtid. Du ska leva hela livet på pizzeria, de var sexton. 
I förrgår läste jag det.

Selma går i tvåan i Sydöstskolan, som de valde efter Ahmeds dåliga erfa-
renheter i Sydvästskolan. Det var aldrig tal om att Selma skulle gå i Syd-
västskolan som hon ”hör till”. Det var inget problem att få en plats Syd-
östskolans sexårsverksamhet. Nu när Nuriyes bror försöker att få in sin son 
där i ettan är det fullt. Nuriye vill gärna att Selma går högstadiet i Nybysko-
lan. Selma skulle vilja gå i den skola där hennes pappa arbetar, för att få vara 
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med honom. Selma är duktig i skolan och tycker om både engelska och ma-
tematik. Jag frågar henne vad hon vill bli när hon blir stor 

N: Hon pratar ibland om att hon ska bli sångerska. Så vi får se om 
vi tillåter det. (skrattar)
E: Du vill att jag ska bli doktor.
N: Ja jag vill att du ska bli doktor, läkare. Ja, det är din vilja som 
räknas.

Föräldrarna tycker att det är bra att kunna välja – och välja bort skola, så 
de kan slippa den pina det innebar för Ahmed i Sydvästskolan. De tycker att 
det är stor skillnad på hur mycket barnen lär sig i de olika skolorna. Selma 
kunde läsa på sexårsverksamheten och skriva och räkna i första klass, därför 
uppfattar föräldrarna att man bryr sig mer om barnen i Sydöstskolan. 

Barnens framtid 
Barnen får själva avgöra vad de ska bli men föräldrarna har ändå drömmar 
och önskningar för sina barn.

C: Men ni vill alltså att alla barnen skulle ha utbildning. Är det så? 
N: Alla barnen. 
C: Vad betyder det då? 
M: Men vi vill barnens bästa och om dom inte vill det är det deras 
val.  
N: Jag tänker så här, jag har velat ha - önskat ha utbildning, men på 
grund av många omständigheter så har inte jag kunnat göra det - 
fortsätta skolan. 
C: Du har önskat utbildning för din egen del? 
N: Ja. Han har ju också önskat det, men det har inte blivit så varken 
för honom eller för mig och därför vet vi - vad bra det är att ha en 
utbildning. Vi vill att våra barn ska ha det i stället när vi inte har det. 
Min högsta önskan har varit frisörska.  
M: Och därför att det är många som vill att deras barn ska jobba och 
tjäna pengar, men vi vill inte att dom ska tjäna pengar. Efter en ut-
bildning kommer pengar automatiskt. Det är viktigast med utbild-
ning. 
...
N: Det är deras framtid och det gäller inte våran längre. Vi kommer 
att leva länge men dom ska ju leva ännu längre än oss, det vet vi 
inte och det är deras framtid det gäller. 

Gymnasieutbildning räcker inte, ”det är bara vanlig skola”. Föräldrarna 
vill att barnen ska ha utbildning på högskolenivå och att de ska skaffa den 
innan de bildar familj. Nuriye tror inte att Osman kommer att fortsätta med 
högskolestudier men att Selma gör det. 
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C: För då tänker du, gör man det så får man också inkomster. 
N: Jo men man måste jobba för att få den här inkomsten, för ett 
städjobb till exempel är lågt men ett ingenjörsjobb det blir högre. Ju 
mer man satsar desto mer får man tillbaka sen. Det är våran tanke, 
jag vet inte. Men sen är det upp till dom. Vi har tagit Osman och vi 
har suttit bägge två och pratat med honom att vi inte vill att han ska 
jobba utan att vi vill att han ska fortsätta i skolan, men han var trött. 
Han sa - dag ut och dag in, att gå i skola, då skulle du också känna 
mamma att du är trött, inte sant? Så jag kan inte fortsätta, sa han. Då 
är det hans val. Men vi har pratat ordentligt och vi kommer att fort-
sätta att prata med dom två barnen som håller på och går i skolan att 
dom ska fortsätta. Det är ingen av oss som begär någonting från 
dom, inte ens hyra när dom bor hos oss. Bara dom får den bästa ut-
bildningen och framtid, det är den gåva som dom kan ge till oss, det 
är bästa presenten till oss. 
M: Vi vill barnens bästa. Vi har jobb, det räcker, vi behöver utbild-
ning nu. 

Vi behöver utbildning nu, säger Murat, det är vad familjen behöver, som 
kollektiv. Föräldrarna ser inte någon möjlighet att vidareutbilda sig. De har 
inte sådana ekonomiska marginaler och tror inte att något skulle fastna. De 
har för mycket annat att tänka på. De kanske känner sig osäkra på om de 
skulle klara av en utbildning, det är ett relativt främmande område. Föräld-
rarna önskar att barnen ska få det de inte har fått. De vet att inte ha utbild-
ning innebär stora begränsningar för möjligheten att få arbete, särskilt i en 
lågkonjunktur, och dessutom för att få någorlunda kvalificerade och välbe-
talda arbeten. Man kan öppna eget påpekar Murat, men Nuriye avvisar den 
möjligheten – det blir för mycket arbete. Två av Murats bröder har tillsam-
mans två pizzerior och en salladsbar i en mellansvensk stad.  

Förutom att hennes tre barn skaffar sig utbildning vill Nuriye också att de 
ska skaffa familj och bli lyckliga som hon och Murat. Murat fyller i med att 
han vill att de ska ha en framtidsutbildning, det är till exempel en datautbild-
ning. För Murat är huvudsaken att barnen blir bra människor. 

Ja, men huvudsaken är att dom bli fina människor, det är huvudsa-
ken, i första hand och sen efter det kommer utbildning, om dom ska 
bli någonting. … Det går inte att tvinga, dom måste bestämma själ-
va vad dom ska bli.  
…
N: Vi tvingar inte dom. 
C: Gör dom andra det? 
M: Ja dom tvingar dom, ja du ska sluta skolan, du ska jobba och tjä-
na pengar, det finns olika. 
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Nuriye har kanske starkast önskningar för Selma, som inte ska bli tvingad 
att gifta sig tidigt, snarare tvärtom. Selma kommer antagligen också få ett 
starkt stöd för att utbilda sig. 

N: Det enda jag tänker på, det är att Selma absolut inte ska gifta sig 
ung.
…
 ... även om hon bestämmer att hon vill gifta sig ung kommer jag att 
stå på mig att hon inte får det. Om dom nu är dödskära i varandra 
det spelar ingen roll. Den åsikten har jag fått. Dom förstår inte det 
då, men sen så förstår dom att dom har sumpat väldigt mycket i sitt 
liv.  

Murat hävdar att det är barnens val, det är de som ska välja. För honom är 
det en viktig hållning. Föräldrarna säger att de försöker att prata med sina 
barn och påverka dem, framför allt att utbilda sig, men det slutliga valet är 
barnens. En hållning som kan vara komplicerad att förverkliga.  

Föräldrarna tror att Osman till slut gifter sig med en turkisk flicka. 
Men ibland skojar han med sina föräldrar och säger att han ska kom-
ma hem med en somalisk flicka. Det vill inte föräldrarna. De räknar 
upp ett par exempel på äktenskap mellan personer från olika kulturer, 
som förr eller senare har slutat med skilsmässa. Det handlar inte bara 
om att äta fläsk heller inte. Nuriye pratar också om normer som hand-
lar om kvinnors handlingsfrihet. Turkiska män har svårt att acceptera 
att kvinnor har korta kjolar eller att de går ut med sina väninnor på re-
staurang. Murat menar att det går för sig, men inte att kvinnor går ut 
och dansar själva.
Familjen
När vi träffas första gången gör Osman sin militärtjänst i Kungsängen. 
Föräldrarna anser att svenska värnpliktiga lär sig för litet disciplin. 
Det är likadant i skolan – för litet disciplin. Dessutom lär sig eleverna 
mindre i Sverige, de får ha räkneapparater i skolan och lär sig inte hu-
vudräkning. Nuriye beklagar att hon inte är så bra på räkning, hon 
tycker om matematik men kan till exempel inte multiplikationstabel-
len. Eftersom hon slutade skolan i mitten av sexan har hon missat 
mycket. Men å andra sidan har hon fått en fin familj och en förstående 
man, säger hon.  

Murat reste tidigt till Tyskland och arbetade, så han vet hur man 
lever i norra Europa, säger Nuriye, till skillnad från andra turkiska 
män i Sverige. Hennes bröder försöker vara macho och tycker att Mu-
rat, som hjälper till hemma, är en toffelhjälte. Murat menar att om han 
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vill baka en kaka så är det hans sak och inte deras. Hela familjen gör 
också saker tillsammans. 

N: Som till exempel, vi har ju gjort så att lördagar är familjens dag, 
då är vi tillsammans och åker runt, sitter fikar eller äter mat någon-
stans, så gör inte ... Och sen söndag är det hans dag, då får han gå 
till föreningen och vara där och sitta om han vill, då får han vara 
där. Så att vi tycker att vi samlas med ungarna och att ingen tänker 
på jobb bara.
M: Jag tänker att barnen dom behöver sina föräldrar och att man går 
ut tillsammans för att barnen dom behöver ... 
N: Ibland så låtsas han säga att idag ska jag inte åka någonstans, då 
kommer ju barnen och drar honom i benen och drar ner honom på 
soffan och - Vi ska ut va? Ja, lekfullt. Så går vi ut.  

Det är inte vanligt i turkiska familjer och därför blir andra litet avundsju-
ka på dem, säger Murat. Nuriye tror att deras litet ovanliga sätt att vara, 
kommer sig av att de pratar mycket med varandra. De diskuterar sin relation 
och är öppna med varandra och barnen. Det är hon mycket tacksam för. I 
många andra familjer är föräldrarna inte överens om hur de ska uppfostra 
barnen. I hennes brors familj förbjöd pappan sonen att röka, medan mamman 
gav honom pengar i smyg för att köpa cigaretter. Nuriye menar att det sliter 
mindre på relationerna om föräldrarna är överens. Murat berättar att han går 
på föräldramöten tillsammans med Nuriye och då är han den enda mannen: 
”Papporna dom sitter på föreningen.” Han anser att problemen blir mindre 
om barnen ser att pappor engagerar sig. Murat har pratat med de andra män-
nen om det här, men de bryr sig inte. ”… det är mycket utbildning också att 
vara förälder. Det är den svåraste utbildningen som finns egentligen ... ”,
säger Nuriye. 

Att vara förälder kommer inte bara av sig själv, det är något man behöver 
lära sig och att vara förälder i Sverige är inte samma sak som i Turkiet. Nu-
riye menar att Murat sedan han kom till Sverige har ändrat sin inställning till 
relationen mellan män och kvinnor och hur man kan vara som förälder. Mu-
rat har svenska vänner och han arbetar med barn. Hans arbete som barnskö-
tare på en förskola och fritidsledare på en skola betyder rimligtvis mycket. I 
sådana arbetsgrupper brukar det ständigt pågå en diskussion om barn och 
barnuppfostran, kanske genomför man också själv eller deltar yrkesmässigt i 
föräldramöten. Men det är inte bara Murat som har lärt sig något. Han berät-
tar att han är aktiv i hyresgästföreningen och tog initiativ att ordna en grill-
fest för de boende i området. Den blev en succé och har fortsatt varje år se-
dan dess. De svenska funktionärerna i hyresgästföreningen visste inte heller 
allt och hade något att lära, till exempel hur man kan disponera en del av av-
gifterna för gemensamma lustfyllda aktiviteter som stärker kontakterna och 
banden mellan invånarna.  
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Nuriye ser dem som en ovanlig turkisk familj. Hon berättar att barnen all-
tid har varit viktiga för hennes svärmor, hon har alltid respekterat dem och 
de henne. Murats föräldrar är respekterade i hembyn, hans pappa hade en li-
ten affär innan han började arbeta i Tyskland. Med sin pension har mamman 
det nu mycket gott ställt. Hon sparar pengar och stöttar sina barn och barn-
barn ekonomiskt, hon ger dem dyrbara gåvor och månar om dem. Men hon 
kan också vara sträng, till och med hård. Nuriye menar att det är därför hon 
har kommit så långt. Nuriye tycker mycket om henne och känner att hon har 
fått stöd och mycket konkret hjälp från henne. Hon berättar hur det var när 
hon var nygift: 

Första veckorna när jag kom till dom, jag tror han klappade till mig 
för jag målade mig, han tycker inte om att jag gör make up. Då hör-
de faster (svärmor) det och hon tog sopkvasten och började slå. Han 
sa: Låt mig vara, jag ska berätta.  – Du ska inte berätta någonting, 
du slår inte din fru. 

Murat är äldste sonen och familjens manliga överhuvud. Mor och son 
överlägger ofta med varandra. I Sverige är det Nuriye som är svärmors ställ-
företrädare, det är hon som ska ta hand svågrarna och deras familjer. Murats 
bröder tycks inte vara någon belastning för henne däremot hennes egen ur-
sprungsfamilj. 

När jag träffar familjen i december samma år berättar de att de var sju 
veckor i Turkiet under sommaren. 

M: Men det räckte inte med sju veckor.  
N: Nej vi ville stanna längre. Det är faktiskt så, hur mycket man än 
bor i Sverige så längtar man efter sitt eget hemland, fast jag är upp-
vuxen här och jag har alla mina syskon här. Men där känns det helt 
annorlunda. För så fort jag sätter mina fötter här så är problemen 
fulla, dom kommer efter varandra här. Och där var jag fri från all-
ting. Ingenting att tänka på, bara tänka på oss själva. Och särskilt 
min svärmor, vi har en jättebra gemenskap där med henne så jag vil-
le inte lämna henne. Jag bråkade med honom, ni kan åka så stannar 
jag med mamma. 

Men Murat måste tillbaka till sitt arbete och barnen till skolan. Makarna 
bedömer det som svårt att flytta tillbaka till Turkiet, arbetslösheten är hög 
och för den som inte har utbildning är det svårt att få ett bra arbete. Barnen 
vill inte heller flytta till Turkiet, så familjen stannar i Sverige för barnens 
skull. Även om barnen blir kallade svartskallar här och Svenssons i Turkiet 
har de sina rötter i Sverige – mer än föräldrarna som har sina rötter i Kulu i 
Turkiet. Så har det blivit för de flesta turkar som kom hit på sextiotalet, säger 
Murat. De kom hit för att arbeta och tjäna pengar, för att sedan resa hem och 
öppna eget. Men när de har fått barn här har de inte återvänt. Familjen reser 
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till Turkiet varje sommar. Vi pratar om vad som är hemma för dem. Murat 
säger att Sverige är deras hem. Både i Sverige och i Turkiet betraktas de som 
utlänningar. Men egentligen är ”hemma” Turkiet. Föräldrarna vill att barnen 
ska stanna i Sverige därför att de inte har någon framtid i Turkiet. De är föd-
da i Sverige, vet inte vad som gäller i Turkiet och har inte tillräckligt bra ut-
bildning för att klara sig där. 

N: Om dom har en utbildning som går, så självklart, Osman han gil-
lar Turkiet. Men han skulle inte vilja bo just i den byn som vi kom-
mer ifrån, utan vid någon havsstrand eller någonting. I turistområdet 
skulle han vilja bo. Men det krävs – har man en utländsk utbildning 
så är det det bästa som finns i Turkiet. Som han sa, typ ingenjör.  

Enligt Murat och Nuriye är det inte konstigt att deras landsmän vill 
komma till Sverige. När turkarna reser hem på semestern har de fina kläder 
och bilar. De som bor i Turkiet tror att man kan resa hit och ”sopa upp peng-
ar från gatan” utan att göra något. När Murats bror tidigare kom på besök till 
Sverige, följde han med till Murats städjobb på ett konditori. Murat bad ho-
nom hjälpa honom att städa toaletten, men brodern sa: ”Aldrig i livet! Murat 
svarade: ”Vad då aldrig i livet? Så jobbar vi här i Sverige och tjänar pengar.” 

Sammanfattande diskussion och analys 
Familjens svårigheter att kryssa i det svenska utbildningssystemet är påtagli-
ga och uppenbara. I familjen finns ingen tradition att utbilda sig, det är inte 
en del av deras habitus. Nuriye är uppvuxen i Sverige, men fick inte avsluta 
sin skolgång utan lämnade sexan mitt i årskursen, när hon var tretton år. Mu-
rat har gått ut mellanskolan – åtta år i Turkiet och reste sedan till Tyskland 
med sin pappa för att arbeta.  

Ahmeds skolgång har varit mer problematisk än syskonens. Han har svårt 
för sig, halkade efter och skolan var ouppmärksam på hans svårigheter. Det 
är svårt att veta om föräldrarnas förväntningar på Ahmed är och har varit 
realistiska. Särskilt Nuriye har starka önskningar om att barnen ska utbilda 
sig och få ett yrke. Möjligen tar hennes önskningar över, på bekostnad av en 
realistisk bedömning av Ahmeds kapacitet. Eftersom Nuriye har getts rollen 
att förstå, tolka och vägleda resten av familjen i det svenska samhället har 
hon troligen en nyckelroll i relationerna mellan skolan och familjen. Sam-
spelet med Sydvästskolan har inte fungerat bra, vilket Sydöstskolan kom-
menterar, när Ahmed börjar där – skolan har inte gjort sitt och föräldrarna 
har varit för passiva. Men Ahmeds tid i Sydöstskolan och Innerstadsskolan 
visar att hans svårigheter är sådana att de kan hanteras inom den vanliga sko-
lans ram. 

Svårigheterna för Ahmed att få del av skolans utbildning är en effekt av 
samspelet mellan föräldrar som inte är förtrogna med det svenska skolsyste-
met och en skola som inte lyckas möta behoven hos alla elever – särskilt de 
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som inte är inpräglade i utbildningssystemet. Den kunskap om den svenska 
skolan, som Murat och Nuriyes bror har genom sina arbeten på fritidshem i 
nära anslutning till grundskolan, räcker inte. Föräldrar behöver ha kunskap 
om vad skolan kräver för att kunna bedöma hur det går för barnen i skolan 
och följa upp skolgången. För att göra den bedömningen behöver de inte 
bara ha en formell kunskap om skolan, utan också ha en omfattande förtro-
genhet med vad skolan innebär. Den tillägnas i skolan och genom att lära sig 
hur den fungerar. Det gäller att vara intrimmad i och, så att säga, lojal med 
skolan, vad den förmedlar och det sätt den gör det på, så att den blir en del 
av personens habitus. För fortsatt utbildning är det mer avgörande att ha en 
sådan habitus, med erfarenhet av utbildning och ett utbildningssystem, än i 
vilket land man har haft sin utbildning. Men det underlättar att ha gått i lan-
dets skola.

Nuriye och Murat är oroliga för att Ahmed ska halka ur systemet och inte 
få en ordentlig skolutbildning. De är skeptiska och misstänksamma – och 
oroliga – för att Ahmed blir missgynnad för att han har turkiska föräldrar. 
Det tycks inte vara en helt ogrundad farhåga. Ahmed lärde sig inte läsa i låg-
stadiet och när han började gymnasiet fick föräldrarna inte information om 
det individuella programmet och vad det går ut på. Skolans information är 
inte avpassad för föräldrar som inte är förtrogna med skolan. På gymnasieni-
vå är skolans information till föräldrar ofta bristfällig, med motivet att det är 
en frivillig skolform. Nuriye och Murat har förlitat sig på Ahmeds informa-
tion. De har haft svårt att bedöma och förstå den information de fått och inte 
heller insett att de aktivt behöver söka information från skolan.  

Sedan tidigare finns en misstänksamhet mot den svenska skolan bland 
turkiska föräldrar. Ingrid Lundberg refererar bland annat en undersökning 
gjord av Halil Sariaslan där han fann en misstro mot skolledningar och lära-
re. Den hade att göra med de hemspråksklasser som fanns tidigare där tur-
kiska elever samlades, med lärare som ofta var obehöriga och läromedel som 
inte var anpassade till den svenska skolan. Elever med turkiskt ursprung 
hade dessutom svårt att få byta till svenska klasser.218 Lundberg påpekar att 
undervisningen i engelska och övergången till gymnasiet har varit återkom-
mande frågor för turkiska föräldrar. Misstron är troligen fortfarande ett sam-
talsämne bland turkiska föräldrar och den bidrar när Murat säger att lärarna 
struntar i invandrarbarnen. Misstron och skolornas uppenbara brister dispo-
nerar föräldrarna att ha en avvaktande och skeptisk kontakt med skolan. 

Nuriyes och Murats ställningstaganden angående barnen och deras ut-
bildning är mångfacetterade. De har en någorlunda gemensam hållning som 
främst är beroende av deras bakgrund i Turkiet och deras egen grad av ut-
bildning och förtrogenhet med utbildningssystem. Men den hållningen är 
inte entydig eftersom var och en också är påverkad av sitt svenska samman-
hang på olika sätt. Dessutom kan man skönja olika uppfattningar mellan 

218 Sariaslan 1981 i Lundberg, 1991, s 128. 
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dem, som har göra med deras skilda ursprungliga habitus, vilka bland annat 
innefattar deras förhållande till Sverige.

Både för Nuriye och Murat är det viktigt att barnen får riktiga yrken och 
för att få det behöver de utbildning. Föräldrarna vill inte att barnen ska börja 
arbeta tidigt för att skaffa sig och familjen inkomster, vilket sker i många av 
deras landsmäns familjer. Med stolthet säger föräldrarna att barnen helst inte 
ska ha okvalificerade jobb på McDonald’s – som morbror, eller på pizzeria 
som farbröderna, trots att det lockar. De vill inte följa mönster som före-
kommer bland somliga landsmän. I landsmännens habitus ingår, enligt 
Lundberg, att den som tjänar pengar är framgångsrik, medan utbildning inte 
ses som vare sig medel eller mål. I relation till Kulu har pengar som kan 
användas till investeringar ett större värde än en teoretisk, svenska 
examen.219 Med hjälp av det praktiska sinnet görs en kalkyl om vilken 
praktik som kan ge störst framgång. Chanserna för en person med turkiskt 
ursprung att bli framgångsrik i Sverige genom utbildning har hittills varit 
små. Samtidigt ökar utbildningsnivån generellt både bland turkar i Sverige 
och i Turkiet. För Nuriye och Murat blir den positiva hållningen till 
utbildning ett sätt att skilja ut sig mot dem som har invandrat till Sverige 
nyligen och/eller kommer från mindre ”moderna” förhållanden. På samma 
sätt utmärker sig Murat också mot grupper av landsmän när han går på 
föräldramöten och umgås med familjen och inte intar en helt och hållet 

ditionellt turkisk manlig roll.  
Jag har mött en önskan om att barnen ska skaffa sig ett ”riktigt” yrke hos 

så gott som alla föräldrar i undersökningen – särskilt de som har invandrat. 
Det är en del av drömmen om en bättre framtid i det nya landet – det som var 
det ursprungliga motivet för utvandringen. Föräldrar i allmänhet har en öns-
kan om att de vill barnens bästa. Men hur avgörs vad som är barnens bästa, 
av vem och hur ska det förverkligas? Tolkningen av och uttrycken för vad 
som är barns bästa är beroende av samhällets syn och familjens hela socioe-
konomiska och kulturella sammanhang. Enligt den moderna svenska upp-
fostringsdiskursen220 är det viktigt att barnen får välja vad de vill bli. Barn 
ska bli det de passar för och tycker är roligt, en syn som är inriktad på den 
enskilda individen. Föräldrar ska inte tvinga barnen till något. Påverkan ut-
övas på ett annat, mindre uppenbart sätt.  

I uppfostran av sina barn är Nuriye och Murat påverkade både av svensk 
uppfostringsdiskurs och av sin turkiska bakgrund. Nuriyes och Murats familj 
lever i en tät väv av släktingar, som de är beroende av och som har förvänt-
ningar. Kulukulturen präglas enligt Lundberg av familism till skillnad från 
svensk individualism.221 Föräldrarna vill att barnen ska utbilda sig och skaffa 
ett yrke. Men familjens och individernas intressen är inte alltid desamma. 
Selma kanske inte vill bli läkare och Osman inte ingenjör, som föräldrarna 

219 Lundberg, 1991, s125-126. 
220 Som jag uppfattar är präglad bland annat av delaktighets- och samförståndsanda.   
221 Lundberg, 1991, s 175. 
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önskar. Osman är inte beredd att satsa på en längre utbildning. I en familj där 
ingen tidigare har utbildat sig och där litet skapar förutsättningar för studier 
ligger det inte nära till hands för honom att göra det. Nuriye blir svarslös, när 
Osman säger: ”Att gå i skola dag in och dag ut, då skulle du också känna, 
mamma, att du är trött. Inte sant? Så jag kan inte fortsätta”. Föräldrarna sät-
ter sitt hopp till att Manpower ska ge honom en utbildning.  

Nuriye och Murat utgår från att Osman kommer att gifta sig med en tur-
kisk flicka. De menar att stora kulturella skillnader skapar problem. Lund-
berg påpekar att vanligast är fortfarande att turkiska ungdomar som har vuxit 
upp i Sverige gifter sig med någon som bor i Turkiet, en släkting eller en 
person från samma by.222 Hon diskuterar vad det kan bero på och anger flera 
samverkande förklaringar. De är personer som man känner till och med vilka 
det finns starka band av beroende, som behöver upprätthållas. Det kan finnas 
en förpliktelse att hjälpa anförvanter att komma bort från arbetslöshet och 
fattigdom i Turkiet. Ett svenskt uppehållstillstånd är värt mycket i Kulu och 
det finns möjlighet att få ett bra brudpris för en flicka som bor i Sverige. 
Flickan för med sig en hemgift och pojkens familj kan betala ett brudpris i 
form av guld, kontanter, varor eller egendomar till stora värden. För en tur-
kisk familj i Sverige står en äktenskapspartner från Turkiet högre i kurs än 
en turkisk pojke eller flicka, som har vuxit upp i Sverige. Flickorna är kritis-
ka mot pojkarnas förmodade promiskuitet och pojkarna är misstrogna mot 
flickornas idéer om jämlikhet.223

Nuriye och Murat har delvis skilda uppfattningar i frågor om uppfostran 
och utbildning, som speglar vars och ens habitus. Båda säger att de vill att 
barnen ska studera vidare, Nuriye förespråkar det mest entydigt. För henne 
vore fortsatta studier den största gåva barnen kunde ge sina föräldrar. Jag fö-
reställer mig att det ytterligare skulle rättfärdiga och ge mening åt bosätt-
ningen i Sverige. Nuriye är beredd att förbjuda Selma att förlova och gifta 
sig tidigt. Hon har en egen erfarenhet, som har gjort att hon har missat 
mycket – framför allt en yrkesutbildning.  

Murat däremot säger att barnen ska bestämma själva och att det primära 
är att barnen blir bra människor. Han är mer tydlig i att inte tvinga barnen att 
bli något som föräldrarna bestämmer – och Nuriye instämmer i det. Det är 
svårt att veta vad det innebär i realiteten eftersom de är beroende av släkt och 
familj. Att bryta ett mönster kan innebära ett brott med familjen, vilket får 
stora negativa konsekvenser. Något som gäller för alla barn på olika sätt, 
oavsett bakgrund. Möjligen är Murats förväntningar på barnen anpassade ef-
ter vad han tror är möjligt. Murat kan tänka sig att barnen försörjer sig som 
företagare. Hans ambitioner för barnen är färgade av en annan habitus än 
Nuriyes. I hans familj finns flera småföretagare. Familjen hade en liten butik 
och hans mamma äger fastigheter i Turkiet. I deras hemtrakter har Murats 

222 Lundberg, 1991. 
223 Lundberg 1991, s 120. 
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familj ett relativt stort symboliskt, socialt och ekonomiskt kapital. Murats 
mor är familjens överhuvud, efter henne i familjehierarkin kommer Murat, 
som äldste son. Två av hans yngre bröder driver pizzeria och salladsbar i 
Sverige, förmodligen har de större ekonomisk framgång, än Murat. Vad in-
nebär det för Murats ställning i familjen? Hur skapar sig Murat ett annat ka-
pital? Ekonomiskt kapital värderas högt i gruppen från Kulu. Kan utbildning 
bli ett alternativt symboliskt kapital i gruppen? Räcker det att vara äldst? 
Hedern – det symboliska kapitalet i sin ”renaste” form är värd mycket. Nuri-
ye är angelägen om att Murat inte ska fläcka sitt rykte, alltså sin heder, den 
är troligen deras stora kapital. 

Nuriye kommer, så vitt jag förstår, från en familj med i flera avseenden 
mindre kapital. I och med att de flyttade till Sverige skaffade sig familjen ett 
visst kapital, bland annat på äktenskapsmarknaden, som kunde växlas in mot 
en hemgift åt Nuriye. För en potentiell äktenskapspartner är en svensk bo-
sättning en fördel, genom att fungera som inträdesbiljett till det nya landet. 
Nuriyes familj tycks mer bunden till traditionella uppfattningar. Nuriye är 
samtidigt påverkad av sin uppväxt i Sverige, det gäller särskilt förhållandet 
mellan könen och inställningen till utbildning. Barnen ska utbilda sig, men 
Nuriyes habitus är inte sådan att hon har de medel som behövs för att under-
lätta det.

Skolan skulle kunna kompensera sådana tillkortakommanden. Halima 
formulerar det, när hon säger att eleverna med invandrarbakgrund behöver 
mer och att skolan skulle behöva anstränga sig mer med dem. Skolan gör in-
satser och ansträngningar, men träffar inte alltid rätt. I Ahmeds fall, tycks 
skolan haft för låga förväntningar och släppt greppet om honom. I gymnasiet 
har skolan inte uppmuntrat honom att fortsätta. Kanske har Ahmed också, 
medvetet eller ej, gett sina föräldrar missvisande information om sin skol-
gång. De har inte den förtrogenhet med gymnasiesystemet som behövs för 
att sätta sig in i och följa upp skolgången, en brist som de kanske inte har ve-
lat blotta i relation till skolan. 

Makarna har bestämt sig för att leva i Sverige för barnens skull. Nuriye 
ser möjligheterna för sina barn, särskilt för sin dotter. För Nuriyes egen del 
verkar det för närvarande vara mindre konfliktfyllt att bo i Turkiet. I Sverige 
har hon hamnat i korselden mellan två kulturer, både på ett övergripande 
plan och på ett mycket personligt och konkret plan i frågor som hänger 
samman. På det övergripande planet finns frågor om uppfostran, utbildning 
och könsrelaterade frågor. På det mer personliga planet handlar det om om-
givningens förväntningar på henne. Hon ska tolka åt sin släkt och sina 
landsmän och hjälpa dem tillrätta i relation till myndigheter. Det kan hon 
inte säja nej till. Hon ska alltid vara till hands för sina bröder och sin mamma 
och kan inte dra sig undan om hon vill behålla kontakten med dem. Nuriye 
sitter i en rävsax. Jag tolkar hennes värk – fysiska och psykiska symtom – 
åtminstone till en del som uttryck för och en följd av svårlösliga konflikter. 
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Framför allt för den konflikt mellan svensk och turkisk livsstil i vars skär-
ningspunkt hon är. Försäkringskassan har dessutom förväntningar på att hon 
ska arbeta, men de arbeten hon kan få är för fysiskt krävande. Nuriyes erfa-
renhet från arbetslivet är arbete i snabbköpskassa, som har bidragit till hen-
nes ryggbesvär. Slitningar mellan svenskt och turkiskt drabbar framförallt 
kvinnor, männen kan röra sig friare mellan familj och offentlighet.  

Alla som har utländskt ursprung upplever det inte som en självklarhet att 
det skulle innebära en förbättring eller att det skulle stärka deras sociala po-
sition att flytta från Nystad. Många nationaliteter, bland annat turkar bor 
kvar i områden där andra landsmän bor. Invandrade från Kulu kom från 
samma byar och områden och bosatte sig inom samma områden här. Gemen-
skapen med landsmän har större social och ekonomisk betydelse än att bo i 
områden som är dominerade av svenskar. De som kom tidigast från Kulu 
hade fler svenska kontakter, men ju fler som kom desto mer etablerad och i 
viss mån avskild har den egna gruppen blivit och den inre gemenskapen har 
vuxit i betydelse, säger Lundberg.224 Roger Andersson talar om kongrega-
tionseffekter, det vill säga en strävan att hålla samman.225 Lundberg menar 
att det bland annat beror på familjestrukturen, män och kvinnor lever relativt 
separata liv, män umgås med män och kvinnor med kvinnor. En samvaro 
som bygger på lokalsamhället, med korta avstånd som framförallt kvinnorna 
är beroende av, eftersom de rör sig inom mindre områden och inte lika fritt 
som män.226

224 Lundberg 1991, s. 99. 
225 Andersson, 1998 s.129. 
226 Lundberg 1991, s.110. 
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Ingela
”Man kan känna det här invandrar- eller utanförska-
pet”

Elias
”Det är bra att gå i skola i en internationell miljö”

Ingela är i trettiofem, fyrtioårsåldern, hon är läkare 
Elias är i samma ålder, han är socialarbetare  
Jan är sexton år och går i nian i Adolf  Fredrik
Klas är fjorton år och går i sjuan i Innerstadsskolan
Linus går i Sydöstskolan 

Jag kommer hem till familjen mitt på dagen, en lördag i oktober. Jag har pra-
tat med Elias på telefon och kommit överens om tiden. Han har ställt upp 
porten när jag kommer, annars är den låst. Familjen bor en halv trappa upp i 
en bostadsrättslägenhet i utkanten av Nystad. Ingela håller just på att tapetse-
ra hallen. Vi sätter oss i vardagsrummet, som är möblerat med bland annat 
lagerbokhyllor, som studenter hade det på sextio- sjuttiotalet. Ingela och Eli-
as ger intryck av okonventionella akademiker, de är ungdomliga och vänliga, 
de ser ut att vara i trettiofem, fyrtioårsåldern. 

Jag har fått familjens namn från Söderskolan, som de har valt bort till för-
mån för högstadiet på Innerstadsskolan åt Klas. Klas kommer motvilligt och 
sätter sig tillsammans med oss efter att jag frågat honom och föräldrarna har 
bett honom. Han visar på många sätt att han inte vill vara där och när jag 
pratar med honom verkar han ledsen. Jag undrar naturligtvis vad det betyder, 
är det bara obehagligt att prata med en främmande person, är han pressad av 
uppmärksamheten och situationen? Eller känner han sig maktlös – har de 
gjort ett skolval som han ogillar? Föräldrarna ger inte alls intryck av att bris-
ta i lyhördhet eller vara auktoritära, men Ingela har bestämda önskemål och 
idéer.

Ingela är läkare och arbetar på en vårdcentral. Elias är socionom och ar-
betar som socialarbetare. Han kommer från södra Sverige, hans föräldrar ar-
betade som missionärer i Afrika. Där har han vuxit upp och gått i internatio-
nell skola med svenskar och afrikaner. Hans föräldrar flyttade hem till Sveri-
ge när han var tretton år och barnen skulle börja i högstadiet. Vare sig Ingela 
eller Elias tror att hans föräldrar skulle ha stannat kvar i Afrika och skickat 
barnen till skola i Sverige. Elias tycker att hans bakgrund har bidragit till 
hans nuvarande inställning:

Alltså det finns ju massor av folkslag, och svenskar är ett av dom 
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och jag tillhör dom som har förfäder som har bott här. Jag är också 
invandrare, jag kommer från södra Sverige, jag är också invandrare 
i den här delen av Sverige.  
I: Men så känner jag ju också, alltså jag är ... 
P: Jag har inte mina rötter här, jag har mina rötter i södra Sverige, så 
är det. 
C: Har du det också? 
I: Ja, jag känner också alltså att man till viss del kan känna det här 
invandrar- eller utanförskapet eller hur man ska uttrycka sig, men 
alltså jag kommer ju aldrig att bli stockholmare.  
C: Nej, det tycker du inte. 
I: Nej det kommer jag aldrig, alltså det kan jag säga direkt alltså. 
Nej. Även om jag bor här hela mitt liv så kommer jag att inte att bli 
det. För mig var det lite så där, jag blev lite skärrad när jag upptäck-
te att mina barn liksom tyckte att dom var stockholmare (skrattar).
Det låter roligt, men för mig har det liksom varit så långt ifrån, så 
jag har tänkt att mina barn inte heller är stockholmare. Men sen helt 
plötsligt när jag insåg att dom liksom tyckte att dom blir det, så blev 
jag - det var nästan ett uppvaknande för mig - ja dom tycker att dom 
är det. Det var en konstig känsla.  

Elias trivs där han för tillfället bor, säger han, det har inte så stor betydel-
se vilket land det är. Det som är viktigt är att han har ett hem, ett jobb och en 
församling som är bra. Både Ingela och Elias är medlemmar i en pingstför-
samling.  

Barnens skolgång 
Jan som är sexton år och äldst började i Sydöstskolan och fortsatte på grund 
av sitt musikintresse i Adolf Fredrik från och med fyran. Sydöstskolan hade 
ett bra rykte redan när Jan gick där och Ingela var mycket nöjd med skolan. 
Då låg skolan i en barack.

Klas var sex år när han började i Sydöstskolan, då var den nya skolbygg-
naden klar. När Klas gick i sexan i Sydöstskolan och skulle vidare till sjuan 
året därpå ville han inte börja i Söderskolan. Han ville gå i Gamleby högsta-
dieskola, men där fanns inte en chans att komma in. Familjen hade flera be-
kanta som hade barn som hade börjat i Innerstadsskolan och var nöjda med 
det. Det är också lätt att ta sig dit, först med tunnelbana och sedan buss. Det 
är en bra blandning av barn i skolan och en hel del barn från Nystad går där. 
Så föregående höst – de var alltså tidigt ute – skickade familjen ett brev till 
Innerstadsskolan, med önskan om plats. Innerstadsskolan var Klas första-
handsval. I andra hand valde han Söderskolan, därför att skolan hade en mul-
timedia och IT-klass som han var intresserad av.  

På våren fick han meddelande att han hade kommit in i Innerstads-
skolan. Men han blev tveksam eftersom hans kamrater skulle gå i Södersko-
lan och han var den ende som skulle till Innerstadsskolan. Samtidigt hade 
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man på Söderskolan, utan att informera familjen, meddelat Innerstadsskolan 
att Klas inte var intresserad av platsen där och han förlorade den. Då Klas 
inte blev kallad till upprop i Innerstadsskolan ringde Ingela till skolans rek-
tor. När rektorn fick klart för sig att Söderskolan hade gett henne felaktig in-
formation ordnade hon en plats i sin skola, trots att det var fullt. Det leder 
tanken till Anita, i följande kapitel227, som trots att hon var ute i god tid inte 
lyckades komma in i Innerstadsskolan därför att skolan inte var hennes för-
stahandsval. Det är med andra ord avgörande att veta vilken taktik man ska 
ha – hur man ska bete sig och göra sina val.  

Ingela har varit pådrivande vid skolbytet, hon vill att Klas ska komma 
ifrån ”machokulturen” bland pojkarna i Nystad och i kontakt med andra. Det 
blir en liten diskussion om Ingela har försökt att ”tvinga” Jan och Klas eller 
inte. Hon medger beredvilligt att hon försöker påverka sina barn och deras 
skolgång. Hon tyckte att det var tråkigt att hennes föräldrar inte brydde sig 
om hennes skolgång, hon anser att det är föräldrars ansvar att göra det. Elias 
tycker inte att han påverkar barnen, men Ingela menar att han påverkar dem 
på andra områden. Ingela är glad att Klas inte kom in i Gamleby högstadie-
skola, eftersom hon tycker att det finns en rasistisk och litet snorkig stäm-
ning i Gamleby som skrämmer henne. Den dolda vardagsrasismen skrämmer 
henne mer än den öppna rasismen, för den vet man var man har.  

Både Klas och Jan vill gå i Nystads gymnasium, de känner sig hemma i 
Nystad. Elias uppfattning är att skolan är bra, dels för att den är relativt ny-
byggd och har erfarna lärare, men främst för att den har ett naturvetenskap-
ligt program med en forskningsenhet som är knuten till universitetet. Skolan 
har också ett samhällsvetenskapligt program med EU-inriktning, där elever-
na kan praktisera i ett EU-land.

Linus dagisfröken tyckte att Linus skulle börja på Lilla Akademin, som 
är en friskola med musikinriktning i innerstan, som hon kände till därför att 
hennes dotter går där. Men han kom inte in. Nu tycker Ingela att det är bra, 
därför att skolan verkar elitistisk. Dessutom är det skönt att slippa de långa 
resvägarna. Nu går Linus i Sydöstskolan. Ingela berättar att föräldrarna på 
förskolan i Gamleby där han gick, gör nästan vad som helst för att barnen 
inte ska hamna i Sydöstskolan i Nystad utan i Gamlebyskolan, trots att det är 
överfullt där. Föräldrar flyttar isär för att skriva sig på en adress i Gamleby 
så att barnen ska kunna gå i skola där. De tror att barnens svenska blir dålig 
om de går i skola i Nystad.  

Elias anser inte att man ska se det som att svenska barnen är i minoritet i 
Nystad. Svenskar är inte en grupp och invandrare inte en grupp, utan alla är 
minoriteter. Om det är få svenska elever i skolan så blir det fler från andra 
länder och det är ”kanon”, det blir en internationell skola. Ingela är inte lika 
odelat positiv. Hon ser både nackdelar och fördelar och tycker att barnen 
möjligen lär sig att känna till världens flaggor.  

227 I kapitel 8, s. 210. 
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Ingela säger att barnens språk påverkas. Klas pratar nystadsdialekt när 
han är med sina kamrater, men i familjesammanhang märker de inte av den. 
Ingela och Elias ser det som en dialekt och menar att många svenska föräld-
rar inte förstår att barnen kan växla mellan dem. Språket de får hemma är det 
som slutligen gäller. Elias tycker att det finns mer aggressivitet och energi i 
Nystadsdialekten och att det är ”... kul att de har tillgång till ett språk alltså, 
som är litet mer så där gåpåigt, som man kan växla mellan”.

Knytkalasen som de har i skolan en gång om året, dit alla tar med sig mat, 
är årets höjdpunkt, berättar Ingela. Då upptäcker man hur många olika sor-
ters människor det finns, att det till exempel finns både somalier som är väl-
utbildade och andra som är analfabeter.  

Bara det liksom, fast man kommer från samma land så är det två 
helt olika typer av människor. Det påverkar ju deras sätt att vara och 
så där, och det finns en ambition hos många av dom här barnen att 
vara duktiga i skolan och därför så – ja, jag tycker att det är kul att 
se. Att dom kanske är jätteduktiga i skolan, dom klarar sig bra jätte-
bra, dom kanske gör det förgäves, därför att sen när dom kommer ut 
med sina bra betyg så får dom – blir dom ändå liksom dåligt be-
handlade för att dom (ohörbart), det är tufft tycker jag. 

Det finns saker som ibland gör att det är svårt att ha sina barn i en Ny-
stadsskola, anser Ingela.  De invandrade föräldrarna engagerar sig till exem-
pel inte i skolan. De flesta föräldrarna i föräldrarådet är svenska, fast de 
svenska barnen är i minoritet i skolan.  

Elias tror att hans och Ingelas egen skolbakgrund har påverkat deras age-
rande med barnen. Han vill att barnen ska gå i en internationell miljö och 
tycker att det är självklart att de ska gå i skola i Nystad. Kontakten med and-
ra språk är en tillgång, anser han, därför att den tvingar barnen att utveckla 
och arbeta med språket. 

Ingela håller inte med, hon gick i en skola som inte fungerade bra. På den 
bruksort i södra Sverige, där hon växte upp tävlade pojkarna i högstadiet om 
att ha sämst betyg. De visste att de skulle arbeta på bruket och tyckte inte att 
de behövde goda betyg från skolan, så de saboterade undervisningen. För 
dem var skolan en onödig transportsträcka. I gymnasiet upptäckte Ingela att 
hon hade stora kunskapsluckor och så vill hon inte att det ska bli för hennes 
barn. Därför är det viktigaste för henne, att hennes barn går i en bra skola 
med bra undervisning. På kvartssamtalen tar hon reda på om klassen hinner 
med vad de ska i skolan. Hon har varit orolig för att det kan finnas språkpro-
blem Sydöstskolan som lärarna måste arbeta med. Men när Jan och Klas har 
bytt till skola i innerstan har de inte haft några svårigheter, snarare tvärtom.  

Rektorn är betydelsefull för hur skolan fungerar, anser Ingela. I Syd-
östskolan rör sig rektorn bland eleverna. Skolan har regler och framför allt 
en positiv grundsyn på barnen. Föräldrarna kan jämföra med Adolf Fredrik 
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där lärarna periodvis har klagat på eleverna, trots att de är så ambitiösa. Elias 
håller med om att rektorns roll är avgörande, men tror att det också är viktigt 
med aktiva föräldrar. Elias uppskattar Sydöstskolans ”nolltolerans”. Föräld-
rarna berättar om hur en lärare snabbt tog itu med mobbning som drabbade 
Klas i första klassen. Rektorn är lyhörd för skolans föräldrar och det har varit 
nödvändigt med tanke på den konkurrens som skolorna är utsatta för. Rek-
torn skapar ett positivt utgångsläge genom att tacka föräldrarna för att de har 
gett skolan förtroendet att undervisa deras barn. Han har också skapat en 
mängd nya traditioner som är sammansvetsande. Eleverna får bland annat 
välja skolans bästa kamrat och motivera sina val. Det är ett sätt att framhäva 
det positiva hos eleverna i stället för att bara prata om dem som har svårighe-
ter.

E: Och sen finns det ett annat exempel så här, Klas berättade att 
Stripteaseredaktionen på TV hade varit i skolan och skulle göra nåt 
i skolan och ville intervjua några elever om hur det var på skolan 
och dom hade bara svarat som dom tyckte att det var och då hade 
dom sagt att: Nej det här var inte vad vi ville ha. Dom ville inte höra 
något positivt. 
I: Dom hade till och med - jag tror att dom hade släckt kameran och 
gått därifrån. Och ungarna - jag kommer ihåg att rektorn berättade 
om det, att han var jättebesviken för ungarna hade blivit så besvik-
na. Dom kom ju dit och nu skulle man liksom visa hur hemskt det 
var i invandrargettona och skolan och såg att här finns det liksom 
inga problem.  

Elias tycker att möjligheten att välja skola är bra om den för med sig att 
skolan är tacksam för att föräldrarna skickar sina barn dit. Ingela tycker att 
det vore bekvämast och enklast om barnen gick i den skola som var närmast. 
Men världen förändras och därför tycker hon att, det särskilt för barn med ut-
ländskt ursprung är bra att kunna välja en skola där mer svenska pratas. För 
att motverka segregationen, tycker Ingela att man borde stänga Söderskolan 
och inte ha någon högstadieskola i Nystad. Då skulle barnen i Nystad kom-
ma iväg därifrån och träffa barn från andra ställen, för de barnen kommer 
inte till Nystad. Om deras barn hade tillhört Österskolan eller om Sydöstsko-
lan inte hade varit så bra, hade de nog valt en annan skola, tror Ingela. Elias 
är inte lika säker på det.

Sydöstskolan har positiva förväntningar på barnen och i det avseendet är 
den bättre än Adolf Fredrik, men det är oklart om de tycker att det är någon 
skillnad på kunskapsnivån mellan skolorna.  

Framtiden
Elias vill att barnen ska bli vettiga människor som det går att prata med. In-
gelas dröm är att de ska få roliga jobb och möjlighet att använda sina talang-
er. När jag frågar utvecklar hon vilka talanger hon tycker att var och ett av 



194

barnen har. Hennes inställning är att om de studerar nu så ger det större fri-
het och möjlighet att välja sedan.  

I: … - jag tycker det är rätt svårt, man vill inte påverka för mycket 
heller, man vill ju att dom någonstans ska välja själv. 
C: Och du tänker? Vettiga människor? 
E: Jaa. 
C: Vad är en vettig människa? 
E: Det är väl när en människa som - alltså det är väl den som är 
tacksam på något vis för livet och tillfreds med det man har och så. 
Det tycker jag, alltså att man är förnöjd, förnöjsamhet tror jag är en 
sådan där grej som jag tycker är viktig. Det behöver inte betyda att 
man tycker att man inte behöver utvecklas. Inte så, utan nöjd med 
att få hålla på med det man vill, det man tycker är intressant, det 
man tycker är roligt och att man också under tiden kan göra något 
vettigt för någon annan människa också. 

Ingela tycker att man ska kunna känna tillfredsställelse med sitt arbete. 
Vad man gör ska ha betydelse och vara positivt för någon annan, anser Elias, 
man lever inte bara för sig själv. Han önskar sina barn att de ska förstå varför 
de lever här på jorden. Han önskar också att de ska få möjlighet att testa oli-
ka saker. Ingela tycker att det är viktigt att barnen inte bestämmer sig för ti-
digt utan att de kan utnyttja friheten och ta sig något år efter skolan för att få 
erfarenheter och resa eller studera utomlands.  

Sedan Ingela var femton år hade hon olika sommarjobb – som städerska, 
på fabrik och som undersköterska. Efter skolan var hon i Israel några måna-
der och arbetade. Sedan utbildade hon sig till laboratorieassistent, arbetade 
med det i fyra, fem år och fick barn. Därefter påbörjade hon sin läkarutbild-
ning. Alla erfarenheter är betydelsefulla, tycker hon.  

Ingela tycker inte om att se sitt arbete som ett kall, det är jobb. Hon tror 
att man behöver ha respekt för människors integritet när man arbetar i vår-
den. Elias berättar att han för ett par år sedan kom på att det är hans kall att 
vara socialarbetare. Under ett år var han metallarbetare och sedan dess har 
han arbetat som socialarbetare. Ingela påpekar att han ändå har distans till 
sitt arbete. Han tror att man kan behöva vara besjälad för att vara socialarbe-
tare.

Sammanfattande diskussion och analys 
Ingela och Elias tycker att sönerna ska ha roliga arbeten och möjlighet att 
pröva sig fram, men sinsemellan har de olika hållning till och ambitioner för 
sina yrkesliv och sina barns utbildning. Elias vill att pojkarna ska bli vettiga 
människor som kan göra något för andra. Han förespråkar en förnöjsam in-
ställning, en tacksamhetens filosofi. Ingela och Elias är med i samma pingst-
församling, men religionen tycks prägla Elias mer än Ingela. Religionen har 
varit en drivkraft i Elias föräldrars yrkesliv – om man nu betraktar missions-
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 tycker sig 
se

uppgiften som ett yrke och inte ett kall – och har genomsyrat hela deras liv 
och livsstil. Det går igen i Elias syn på sitt yrke som ett kall.  

Ingela delar inte synen på arbetet som ett kall trots att hon har ett hjäl-
pande yrke. Hennes yrkesval, uppfattar jag, som uttryck för en mer socialt 
ambitiös inställning till arbete, som även omfattar hennes söner. Utbildning 
är viktig, den kan ge frihet i yrkesval och möjlighet att använda sina 
talanger. Ingela tar spjärn mot egna dåliga erfarenheter av skolan. En stark
drivkraft blir att inte utsätta sina barn för det hon själv har varit med om. 
Hon har gått i en skola där en sorts bakvänd ambition gällde och hennes 
föräldrar engagerade sig inte i hennes skolgång. Hon är den som har drivit på
att pojkarna ska gå i skola i stan, bland annat för att hon vill att de ska 
präglas av andra sammanhang än Nystad. Jag tolkar det som att hon också är 
angelägen om att sönerna ska kunna reproducera den sociala position hon 
har uppnått genom sitt yrke. Ett motiv för hennes val är troligen också att 
ingen av högstadieskolorna i Nystad anses särskilt bra även om Norrskolan 
har bättre rykte. Gamlebyskolan har däremot gott rykte, men där var det 
svårt att komma in och Ingela tycker inte om den dolda rasism hon

där.Elias ser skolorna i Nystad som internationella. För honom som har gått i 
sådana skolor i är det attraktivt och positivt. I vårt samtal funderar han inte 
över att en internationell skola i ett afrikanskt land värderas på ett annat sätt 
än en skola i ett stigmatiserat område i Sverige. Elias bakgrund i en frikyrka 
påverkar hans sätt att se på saker. Han har en ambition att utvinna det positi-
va ur varje situation, kombinerat med stränghet och allvar. 

Bland familjerna i undersökningen hör Ingela till de tre personerna som 
är mest utbildade och har högst yrkesposition. Familjen bor ändå i ett områ-
de som har relativt låg status troligen beroende på flera samverkande fakto-
rer. En är yrkespositionen som hör till de lägre bland läkarna, en annan är 
boendepositionen som hör till de högsta inom Nystad, en tredje är ideolo-
gisk, alla är sammanvävda med familjens habitus. Inom läkarhierarkierna hör 
distriktsläkare inte till positionerna med högst status. Ingela blev läkare efter 
några år i ett annat yrke och efter att ha fått tre barn och har troligen inte sin 
identitet bara i läkaryrket. Familjen skaffade sig troligen lägenheten när en 
av dem eller båda studerade och det var den möjlighet att få bostad som 
fanns. Trots det kan priserna ha varit högre då, skulle de sälja nu skulle de 
inte få igen pengarna. Huset där familjen bor är en bostadsrättsförening och 
ligger i utkanten av Nystad mot Gamleby, i ett område med för Nystad rela-
tivt hög status. Jag uppfattar att Ingela och Elias val av bostadsort till stor del 
har ideologiska motiv. De bor där människor bor, i en internationell miljö. 
Elias verkar inte ha någon önskan att bo på något annat ställe, Ingela där-
emot verkar inte lika övertygad. Som en missionär är Elias van att befinna 
sig på ”främmande mark”. Ingelas känsla av att vara invandrad i Stockholm 
gör att hon kan identifiera sig med andra invandrare och deras utanförskap. 
En känsla som kan ta sitt konkreta uttryck i att välja att bo i Nystad. Men det 
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är också möjligt att känslan av utanförskap förstärks, därför att familjen bor i 
ett område som delvis präglas av utanförskap i relation till resten av staden.  

Ingelas ambitioner och informationskapital är sådana att hon har sett till 
att Jan har börjat i Adolf Fredriks skola och Klas i Innerstadsskolan. Med 
hjälp av sina tillgångar tog hon sig också genom skolbyråkratin och lyckades 
få in Klas i Innerstadsskolan, trots att han först hade förlorat sin plats där. 
Anita som också hade sökt dit var inte lika framgångsrik.228 Hon och hennes 
föräldrar visste inte hur hon strategiskt skulle göra sitt val, vilka kontakter de 
skulle ta och vilken information de behövde. Trots att Ingela inte känner sig 
stockholmsk rör hon sig ändå som ”fisken i det stockholmska skolvattnet”. 
Hon vet vad hon vill och pratar med daghemspersonalen, skolpersonal, 
grannar och bekanta för att få information. 

De skolval familjen har gjort ser ut att vara en kompromiss mellan Inge-
las och Elias inställningar. Nu går de båda äldre pojkarna i skola i stan och 
sedan har de planerat att gå gymnasiet i Nystad. Hade inte Sydöstskolan varit 
en så bra skola skulle de kanske på ett tidigare stadium ha valt en skola i in-
nerstaden för Klas. Ingela vill inte att Klas ska bli delaktig i Nystadspojkar-
nas machokultur, medan Elias ser energin och vitaliteten hos samma pojkar. 
Ingela verkar över huvudtaget, och ur ett könsperspektiv, vara mer negativ 
till delar av
kulturen i Nystad. 

228 Kapitel 8, s.210. 
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Alma, Nihad och Nadja
”Men om vi var i Bosnien, då skulle jag säga till 
henne vad hon ska göra”

Alma är i trettiofem, fyrtioårsåldern, för närvarande barnledig 
Nihad är i samma ålder som sin fru, är svarvare men arbetar som städare 
Nadja är fjorton år och går i Norrskolan
Mina är elva år och går i Sydvästskolan  
Amir är ett halvt år

Jag har ganska gott om tid när jag ska hem till familjen, men jag har glömt 
mina läsglasögon hemma och efter mycket sökande bland de få affärerna i 
Nystad lyckas jag hitta ett par på Shellmacken. Det är anmärkningsvärt i ett 
samhälle med över femton tusen invånare. Macken ligger vid den stora vä-
gen en bra bit från bebyggelsen och jag hittar inte den snabbaste vägen. Det 
är varmt och fuktigt och börjar regna lätt. Det är svårt att hitta bostadshuset, 
när jag kommer fram behövs det en portkod som jag inte har fått. Som tur är 
står några pojkar utanför porten, en av dem kan koden och släpper in mig. 
Till slut är jag framme, varm, litet försenad och generad. 

Nadja, hennes mamma Alma och det yngsta barnet, en pojke på ett halvt 
år, är hemma när jag kommer. De är avvaktande. Så fort jag kommer in ge-
nom dörren frågar Nadja vem jag är och mitt ärende. Hon undrar om jag 
kommer från Norrskolan. Det är med Nihad, Nadjas pappa, jag har haft kon-
takt per telefon och kommit överens om vårt samtal. 

Vi går in och sätter oss i vardagsrummet som är fint och prydligt med sto-
ra soffor i vinkel och en skänk framme vid fönstret där teve och video står. 
Alma sätter sig mitt emot mig och Nadja bredvid mig. När Nihad kommer 
hem, sitter han till vänster om mig i en annan soffa. Nadja och Alma turas 
om att ta hand om det lilla barnet, Senni. När vi satt oss, berättar jag om mitt 
ärende mer ordentligt. Nadja förklarar att hon trodde att jag kanske kom från 
hennes skola - eleverna skulle nämligen fylla i en lapp om de var intressera-
de av att delta i ett samarbete som skolan har med Tekniska högskolan. Ele-
verna kan få en kontakt och extra stöd därifrån. Nadja hade inte fyllt i lappen 
och hade inte heller för avsikt att göra det, nu var hon orolig att skolan följde 
upp det. 

Senare kommer Nadjas yngre syster Mina hem, hon går in i sitt rum se-
dan hon har hälsat på mig. Nihad ger sig av någon gång under senare delen 
av samtalet och säger att han ska komma tillbaka. 

Samtalet
Familjen berättar att när kom till Sverige 1993 bodde de först i flyktingläger 
i en mellansvensk stad. Sedan flyttade de till en annan stad. Under sina sju år 
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i Sverige har de bott på sex olika ställen. Senast flyttade de från en annan 
stockholmsförort till Nystad. 

Familjen flydde från Bosnien i samband med kriget. I Bosnien bodde de i 
en mindre stad, där de höll på att bygga sig en villa. Nihad arbetade som 
svarvare och Alma som kokerska på samma fabrik. En dag blev de uppsagda 
från sina arbeten och eftersom de inte kunde försörja sig i staden flyttade de 
till en by på landet där Nihad hade släktingar. De bodde där i ett år, tills det 
blev omöjligt. Det började med att Almas bror kom och knackade på deras 
fönster en kväll och sa att de måste ge sig av annars riskerade de att bli dö-
dade av ett milisförband. Samma natt gav de sig av till ett hus, där de gömde 
sig i källaren tillsammans med andra familjer. Männen gav sig ut för att re-
kognosera, men de hade inga vapen. De såg hur förbanden kom och tog allt 
som fanns i husen och brände upp en del hus. Förbanden kom nästan varje 
natt och tog allt, även bilar. Polisen vågade inte ingripa. När det inte gick att 
bo i byn längre flydde familjen till Sverige. Nihad har en kusin som bor i 
Malmö, han tyckte att de skulle komma till Sverige. Sedan familjen kommit 
hit, har flera följt efter, kusiner, syskon och Almas föräldrar. 

När Nihad arbetade som svarvare i Bosnien användes inte den utvecklade 
datateknik som man har i Sverige. Eftersom han inte har den kunskapen har 
han haft svårt att få arbete som svarvare här. Nihad kan inte själv bekosta en 
sådan utbildning och arbetsförmedlingen gör det bara om en arbetsgivare 
kan garantera arbete. Därför arbetar Nihad sedan två år som städare. Han 
tycker att det är okej. Arbetet fick han genom en god vän, han tycker inte att 
arbetsförmedlingen har kunnat hjälpa honom särskilt mycket. Alma har arbe-
tat som städerska på samma firma som Nihad, nu är hon mammaledig. Hon 
har gått SFI-kurs (Svenska för invandrare) och på Komvux för att lära sig 
svenska.

Nadja går i sjuan i Norrskolan, men hör till Söderskolans upptagningsom-
råde. Nadja gick låg- och mellanstadiet på Sydvästskolan, som ligger alldeles 
intill hemmet. När hon skulle börja i högstadiet, valde hon att börja i en sko-
la i Nyby med gott rykte. Anledningen var att hennes kusin, som är ett år 
äldre gick där. Kusinen, som är en av skolans bästa elever, tyckte att skolan 
var mycket bra, bland annat arbetar de i projektform. Kusinen lovade att 
hjälpa Nadja om hon började i samma skola. Men efter en termin ville inte 
Nadja gå kvar. Först säger hon att det var för att skolan arbetade med projekt 
och inte med ett ämne i taget. Hennes mamma ifrågasätter om det verkligen 
var anledningen - var det inte så att hon inte trivdes? Och Nadja håller med, 
det fanns en grupp flickor, som hon inte kom överens med. Men hon vill inte 
gå in på vad de hade för sorts konflikter. 

N: Alltså jag hade kompisar men det var inte så bra.(skrattar, mam-
ma skrattar också) - alltså hur ska du veta, du var inte ens där (till
mamman). 
C: Varför trivdes du inte då? 
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N: Nej, det var - jag gillade inte dom där tjejerna där, (skrattar) jag 
vet inte, det var inte bra. Norrskolan var bättre, det är ännu bättre, 
tycker jag.

Nadja valde att börja i Norrskolan i stället, många av hennes kamrater går 
där och de sa att skolan var bra. Hon har hört att Söderskolan är en bråkig 
skola, en del av hennes gamla klasskamrater går där. Några går i skolor i 
stan, i Innerstadsskolan till exempel. 

Nadja trivs bra i Norrskolan, hon tycker om matematik, samhällsoriente-
rande ämnen och engelska, men hon gillar inte biologi, fysik och kemi. Nu 
har Norrskolan också börjat med projektundervisningen. Nadja oroar sig för 
det, eftersom det blir svårare att urskilja vad varje elev presterar i de olika 
ämnena undrar hon hur lärarna ska kunna ge betyg i varje ämne.  

Nadjas yngre syster Mina går i femman i Sydvästskolan. Föräldrarna och 
hon verkar nöjda med skolan. Det har aldrig varit tal om att barnen skulle gå 
i någon annan skola på låg- och mellanstadiet, eftersom Sydvästskolan ligger 
närmast. Familjen flyttade till sin nuvarande bostad när Nadja gick i trean 
och då hade familjen inte någon kunskap om området och dess skolor. De 
hade inte heller bott någon längre tid på sin förra stockholmsadress. 

Besöket i hembyn 
Föräldrarna säger att Nadja har glömt sin skola i Bosnien. Nadja var i Bosni-
en en gång för två år sedan och hälsade på släktingar, men inte i byn där de 
bodde. Hennes pappa var där i somras berättar Nadja. Han berättar att han 
videofilmade när han var där. Det var svårt att återvända efter sju år och se 
hur byn förfallit. Alla som bodde där hade tvingats lämna byn eftersom de 
var muslimer. Serber hade flyttat dit i stället och nu är det serbiskt område. 
Tidigare bodde i deras lilla stad lika många serber som muslimer, en femte-
del kroater och dessutom nitton andra nationaliteter. De arbetade och trivdes 
bra tillsammans, familjen kände många som inte var muslimer. Ingen talade 
om att det skulle kunna uppstå konflikter, de uppstod plötsligt och överras-
kande.

Ni: Ja eftersom jag kommer ihåg att jag har pratat en dag - en dag 
jobbade jag i fabriken och vi har samlat flera och det var en kille, ja 
han var italienare och han har sagt: Det kommer i den här staden 
också, i Bosnien och inte bara i den här staden - eftersom det redan 
var krig i Kroatien. 

Vi ser på videofilmen från Nihads bilresa tillsammans med sin bror, som 
bor kvar. Vi ser staden och huset där de bodde. Nadja berättar att familjen 
bodde i en kusins hus under tiden de byggde sitt hus. Kusinen bor och arbe-
tar i Tyskland nu. För att få pengar var de tvungna att sälja huset de byggde. 
Vi ser hus som var fina, som har blivit plundrade och är vanskötta, trädgår-
dar som är igenvuxna – ingen bryr sig, nu bor serber där, bara några odlar 
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jorden. Nihads kusin hade ett jordbruk med tre traktorer och fem kor. Under 
kriget flyttade någon annan in i kusinens hus. De tog allt, även dörrar och 
fönster, ingenting är kvar. Bröderna kör förbi ett hus utan tak, den familjen 
tvångsförflyttades till Kroatien och bor i Danmark nu. I ett annat hus bodde 
en familj som nu bor i Finland. De vill inte återvända, för det finns inget att 
återvända till. Många släktingar skulle vilja återvända, men det går inte. 
Bröderna åker till en muslimsk begravningsplats där deras pappa ligger be-
gravd. Där fanns en moské som är förstörd och begravningsplatsen är van-
skött. De passerar en by där sextio hus brändes ner, innan familjen gav sig 
av. Nihad och Alma kommer ursprungligen från två byar som ligger ungefär 
en halvtimmes avstånd från varandra. Männen passerar den plats där Almas 
föräldrars hus låg och där hon växte upp, inget finns kvar. De kör också förbi 
den platsen där Alma, Nihad  och deras barn bodde.  

A: Här bodde vi, bakom stan, just det. 
C: Vad fint det ser ut. 
A: Jaa det är fint, jättefint. 
C: Bodde ni i hela huset eller delade ni det? 
A: Jo, jo hela huset, garaget, en våning och två våningar. Det fanns 
jättefina äpplen och jättegoda. 
C: Mm, ja det är sådant man saknar. 
A: Jaa, visst. 
A: Det är en balkong som är stor. Två sovrum och bakåt var köket 
och bad 
N: Vi hade en balkong, fast man ser inte den nu, den var jättestor.  

Framtiden
Familjen räknar inte med att återvända, Alma har fått svenskt medborgar-
skap. Än så länge vill Nihad inte ha det. För Alma var det ingen tvekan, det 
finns inget att återvända till. Lönerna går knappt att leva på, man får vänta i 
flera månader på den och det är svårt att få lån. Nihad vill inte heller att 
Alma ska återvända. Inte heller Nadja vill det. Hon tror att hon skulle få 
svårt att hänga med i skolan, eftersom den är krävande och sträng. Nihad 
menar att det inte spelar någon roll var man går i skolan, är man intresserad 
så går det bra var man än är. Nadja och Nihad diskuterar det livligt och är 
inte överens. Alma önskar att hennes barn ska studera, att de får bra jobb och 
stannar i Sverige. Nadja funderar på att gå samhällsvetenskapligt program på 
gymnasiet. 

C: … kommer du att påverka Nadja när hon ska välja gymnasium 
eller - hur tänker du då, kring det? … 
A: Ja, jo, ja hon måste gå i skolan men jag vet inte. 
C: Kommer du påverka var hon ska gå eller får hon bestämma 
själv?  
A: Ja jag vet inte, hon vet bäst. … Jag vet inte gymnasiet, i vilken 
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skola ingår i gymnasiet är det bara gymnasiet eller - finns det flera 
skolor som ... ?  
…
C: … om ni hade bott kvar i Bosnien, hade ni tänkt på samma sätt 
då, med utbildningar eller hade ni tänkt på något annat sätt, tror du? 
A: På annat sätt tror jag. 
C: Hur hade ni tänkt då, tror du? 
A: Det vore lättare för mig att tycka, jag vet inte här, jag bestämmer 
inte över henne. … Det är hon som bestämmer vad hon ska bli. … 
Men om vi var i Bosnien, då skulle jag säga till henne vad hon ska 
göra, vad hon ska ... 
C: Om ni var kvar där - vad skulle du ha sagt tror du? 
A: skrattar. Jaa, hon skulle lyssna bättre på mig - mer. Vad skulle 
jag säga till henne? Vet inte faktiskt. … Neej, jag vet inte. Jo, jag 
skulle säga att den skolan som - om jag har sagt åt henne att hon ska 
gå i den - att det är den bästa skolan för henne. 
C: Mm, du skulle bestämt mera? 
A: Jaa. Och hon skulle lyssna på mig. 
C: Varför lyssnar hon mindre här då tror du? 
A: Därför att jag kan inte språket. 
C: Du kan inte språket? 
A: Nej, hon kan det bättre än jag och jag har inte så mycket tid. 
C: Det är svårt att sätta sig in i allt. 
A: Jaa visst och jag kan inte hjälpa henne - med läxor eller med - 
det kan jag inte. Om hon var i Bosnien, då vore det lättare, man kan 
språket och allt. 
C: Mm. Hade du velat kunna hjälpa henne? 
A: Joo, mm, mm. 
N: Men det finns mycket läxhjälp i skolan, det finns onsdagsöppet, 
man kan få hjälp med läxorna, matte, man kan ha en film, man kan 
göra många saker och sen finns det biblioteket, dit man kan gå, det 
finns mycket. 
C: Utnyttjar du det? 
N: Jag har gått till biblioteket några gånger och onsdagsöppet har 
jag också gått till. Ja, jag brukar gå, när jag inte kan - ett nytt ämne, 
då får man hjälp. 
C. till Nadja: Då får man hjälp? (till Alma:) Men är det något speci-
ellt yrke eller så där, som du vill att dom ska ägna sig åt? 
...
A: Neej. Hon vill bli astronaut. 
C: Astronaut? 
A: Det sa hon. 
N: Nej, jag skämtar med dom. 
A: Men du säger det ofta. 
N: Så jag skämtar om att jag vill bli astronaut. 
C: Så det var ett skämt. 
N: Jag vill bli det, om det går att bli astronaut, det går inte. 
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C: Men du skulle faktiskt vilja, du skulle tycka det var spännande? 
N: Lite. 
C: Ja. 
N: Nej, nej, det skulle inte gå. Man måste gå - man får inte må illa 
när man åker, jag kan spy lätt, det skulle inte gå bra och sen måste 
man kunna mycket om kemi tror jag.  
C: Ja. 
N: Jag kan inte. 
C: Nej, nej, men du kan lära dig. 
N: Ja jag vet, men - det där är inte bra, sen måste man vara borta 
länge, man kan inte vara hemma, då ... (ohörbart).

Nadja kanske verkligen skulle vilja bli astronaut, men det framstår som så 
orealistiskt för henne och hennes familj så hon föredrar att skämta om det. 
Det är svårt att veta om det verkligen är en önskan eller om det är en dröm. 
Nadja ser sådana hinder, som att hon har lätt för att må illa och att hon inte är 
duktig i kemi. Men hon skulle inte heller vilja vara borta hemifrån för länge. 
Hon har ju redan lämnat ett hem.  

En träff med Nadja och hennes kompis Leila 
En vecka senare har jag bestämt träff med Nadja vid tunnelbanan, för att hon 
ska visa mig sin skola. Hon kommer punktligt tillsammans med sin kompis 
Leila, de ser glada ut. Nadja är ganska liten, blek med fina drag, hon är 
klipsk och har integritet. Leila är lång och rör sig säkert, hon är också lätt att 
prata med. De visar mig omsorgsfullt runt i skolan, vi hälsar på lärare vi stö-
ter på och på kamrater som morsar och undrar vem jag är. De tar sig tid att 
förklara för alla. Skolan är ganska sliten, men elever sopar golven här och 
där - i skolkaféet sopar skolans busigaste kille medan han klagar över skolan. 

Det är dubbel håltimme och ganska tomt. Rundturen i skolan är rätt 
snabbt avklarad, så jag föreslår att vi ska gå och fika någonstans. Men det 
finns inget kafé i området, så vi tar tunnelbanan en hållplats till Nystad - ele-
verna går aldrig till fots utan åker alltid tunnelbana mellan Nystad och sko-
lan. Vi går till ett kafé i centrum, Nadja och Leila är svårtrugade men till slut 
tar de varsin cola och en bulle. Mannen som serverar oss frågar dem vem jag 
är.

De berättar att det är bråkigt i skolan ibland, därför att elever förolämpar 
varandra. Men skolan har ett system med elever som väljs av andra elever 
för att hindra bråk och konflikter. Att någon mobbas, pekas ut eller utesluts, 
tillåts inte. Dessutom finns två vuxna elevstödjare. Men föregående vecka 
hade det varit bråkigt skolan. De återkommer flera gånger till att det ofta är 
jobbigt och störande i skolan. Enskilda individer, inte olika grupper, bråkar 
med varandra. 

Nadja och Leila tycker att skolan är bra, men tycker inte att de pratar till-
räckligt bra svenska. De träffar få svenskar och svenskan blir utarmad. I sko-
lan är det vanligt att elever säger: Jag ska döda dig, fast det inte alls är det de 
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avser. De säger att de får anstränga sig att prata korrekt svenska när de pratar 
med mig - de måste tänka efter hela tiden. De vill gärna gå i gymnasium inne 
i stan för att vara bland svenskar. Men de känner inte till vilka skolor som 
finns. Vi pratar om deras framtidsplaner och de säger att de vill skaffa sig 
utbildning. De vet inte hur utbildningsvägarna ser ut, så de frågar mig hur 
man ska göra om man vill arbeta med att bygga hus, vilka utbildningar det 
finns och vad inträdeskraven är. De har en mängd idéer om vad de skulle vil-
ja bli. 

Leila berättar att hennes mamma kommer från Makedonien och hennes 
pappa från Bosnien. De var välbärgade och ägde ett fint hus i Bosnien, som 
blev plundrat och nedbränt. De tvingades fly till Makedonien under mycket 
dramatiskt former. Till slut bestämde de sig för att fly till Sverige med buss 
och här har de bott på ett antal orter. Nu arbetar Leilas pappa på Stockholms 
lokaltrafik med underhållsarbete. 

Nadja skulle gärna vilja göra något på fritiden, inte bara gå hem efter sko-
lan - någon sport till exempel. Leila har spelat tennis tidigare och vill fortsät-
ta med det. De talar om att spela fotboll, men vet inte hur de ska skaffa in-
formation om det. Jag föreslår dem att prata med sin idrottslärare, men de är 
osäkra på om han kan hjälpa dem. 

Sammanfattande diskussion och analys 
Nadja har tagit ansvar för övergången till högstadiet och valt i vilken skola 
hon vill gå. Hon prövade sig fram, hon började i Söderskolan, bestämde sig 
för att byta till en skola i Nyby, gick där en termin, vantrivdes och bytte slut-
ligen till den klass i Norrskolan som hon ville till och nu är hon nöjd. Det 
kanske inte var uttryck för en genomtänkt strategi, men det fungerade.  

Nadjas föräldrar har lämnat över skolvalen till henne eftersom de är dåligt 
orienterade om skolorna och hur gymnasierna och gymnasiesystemet ser ut. 
Det lämnar Nadja ensam. Även om frågorna diskuteras i hemmet och famil-
jen är intresserad av dem, är Nadja hänvisad till den information hon kan få 
från kamrater och jämnåriga släktingar. Familjens nätverk av släktingar och 
vänner i Sverige utgör en tillgång och är en viktig källa för information. 
Nadjas kusin tipsade henne om skolan i Nyby och hjälpte henne att komma 
in där. Nihad fick arbete genom sina kontakter. Informella kontakter är mer 
betydelsefulla än formella och det är inte specifikt för den här familjen. När 
man är på en ny ort i landet är det speciellt svårt att skaffa sig all den infor-
mation som behövs, vilket förstärks av språksvårigheter. Sociala kontakter 
och relationer är betydelsefulla för alla. Informella kontakter innebär både en 
tillgång och begränsning. Roger Andersson talar om inlåsnings- och kongre-
gationseffekter. Det vill säga att det finns både ett behov och en önskan om 
att upprätthålla en gemenskap grundad på nationella band, därför att man 
känner varandra och delar traditioner och livsstil. Ett behov som förstärks av 
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svårigheterna att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden och som gör att 
grupper hänvisas till varandra.229

Almas möjligheter att hjälpa och vägleda sin dotter är små. Hon behärs-
kar inte språket och koderna i Sverige. Hennes bristande språkkunskaper gör 
att dottern har ett stort försprång, som Alma inte verkar ha ambition att häm-
ta in. Hon tycks ha resignerat inför uppgiften – den är för stor och kanske 
tror hon sig inte om att lära sig svenska bra. I Bosnien skulle det har varit lät-
tare att ha synpunkter på och bestämma mer om Nadjas skolgång och utbild-
ning. Nadja skulle lyssna mer, men här vet Nadja bäst, säger Alma. Alma 
suckar ofta när vi pratar, jag antar att det blir påtagligt för henne i samtalet 
med mig att hon kan litet om de frågor vi pratar om. Det stärker inte hennes 
självkänsla, snarare förstärks hennes uppgivenhet och förtvivlan. I början av 
vårt samtal är hennes svenska bristfällig och hon deltar inte särskilt mycket i 
samtalet. Men ju längre vi pratar och ju mer kontakt vi får, desto bättre blir 
hennes svenska. I samtalet rättar Nadja ofta sina föräldrar på ett omtänksamt 
och vänligt sätt – inte språkligt – men i sakfrågor. 

Alma tycker inte heller att hon kan hjälpa Nadja med läxorna. Men Nadja 
använder sig av biblioteket och möjligheten att få läxhjälp i skolan. Hon gör 
vad hon kan för att kompensera en del av de tillkortakommanden som famil-
jen har i relation till det svenska skolsystemet.  

Nadja är inriktad på att gå i gymnasiet – det ”måste” hon och då ser hon 
Nystads gymnasium som en möjlighet. Hon känner till möjligheten att välja 
skola och betydelsen av att göra bra val. Hon har hört att det är bättre att gå i 
ett gymnasium i stan, de har färre elever med utländskt ursprung och man lär 
sig mer. Leila delar den uppfattningen, men vet inte vilka skolor som är bra 
och hon har hört att man måste ha bra betyg för att komma in. Nadja vet 
också att bra resultat från gymnasiet har stor betydelse för möjligheten att 
komma in vid universitetet. Hon och hennes goda vän Leila har en stor 
hunger efter information om utbildningsvägar. De är förvånansvärt dåligt 
orienterade om vad som finns och det ställer frågan om vilken information 
skolan ger dem.  

Familjens habitus är sådan att både Nadja och hennes pappa är inriktade 
på att hon ska studera vid universitet. Hon var bäst i första klass, så föräld-
rarna vet att hon har kapacitet. Familjens förväntningar på fortsatta studier är 
uttalade och tydliga och skiljer sig på det sättet från flera av de andra famil-
jernas. Familjen har haft en god standard i Bosnien, som de är beredda att 
återerövra och försvara även om det först är nästa generation som lyckas helt 
med det. I Jugoslavien hade Nihad ett kvalificerat arbete, en yrkeskunskap 
som han inte har kunnat använda i Sverige på grund av de kunskapskrav ny 
databaserad svarvningsteknik ställer. Familjen höll på att bygga sig en rejäl 
villa i sin hemby. Så vitt jag förstår var både Almas och Nihads föräldrar 
självägande bönder.

229 Andersson, 1998, s.129. Se också s. 188 här. 
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Nadja har hittills genomfört de skolval hon har velat göra. De har skett 
utifrån den information om skolor som hon har haft möjlighet att skaffa sig 
sedan hon flyttade till Nystad. Hade hon känt till skolor i innerstan och velat 
söka sig dit är det osäkert om hon hade kommit in, eftersom platserna är be-
gränsade och det krävs litet extra kunskap för att få tillgång till dem. Skolan i 
Nyby som hon först valde, har gott rykte och eleverna får goda skolresultat. 
Det som till slut avgjorde hennes val av Norrskolan var tryggheten att gå i en 
skola där hon bor och har vänner. Samtidigt som hon har lyckats med sina 
val har de anpassats efter en slags nödvändighet, så som det praktiska sinnet 
gör.

Samtalet flyter litet trögt, när det gäller skolvalet blir det mycket frågor 
och korthuggna svar. Däremot är familjen angelägen om att jag ska se filmen 
från Bosnien. Jag förstår det som att det är betydelsefullt att få visa en utom-
stående, en svensk, hur det ser ut där familjen kommer ifrån, att de har ett 
förflutet, hur deras förflutna ser ut och vad som har hänt med det. Familjen 
har – så vitt jag förstod – klarat sig från kriget utan några fysiska skador. 
Men allt de hade byggt upp och som var deras är skövlat. Känslan de för-
medlar är saknad och tung sorg, inte hat eller särskilt mycket bitterhet. För 
att kunna gå vidare och på djupet engagera sig i sin nya framtid, tillgodogöra 
sig nya möjligheter och ge sig in i nya val, kan det hjälpa att avbörda sig be-
rättelsen om det förflutna och få det erkänt på den nya platsen. Någon annan, 
från det nya landet bevittnar och görs delaktig. Det var vad de vill berätta om 
och i det perspektivet blev inte Nadjas skola och utbildning lika angelägna. 
Jag blev också berörd - att se filmen kändes som ett förtroende. Det var en 
sådan videofilm som en resande filmar när han kliver ur bilen och från bil-
fönstret, när han vill dokumentera hur det ser ut, vad som hänt och hur hem-
bygden har förändrats.  

I Sverige arbetar Alma inte inom sitt yrke och Nihad har förlorat sin möj-
lighet att försörja sig på det yrke som han kan och är utbildad för. Familjen 
har byggt upp ett hem i Nystad. Alma har blivit svensk medborgare, men 
Nihad pratar bättre svenska. Troligen har Alma just nu färre svenska kontak-
ter än resten av familjen eftersom hon är barnledig och inte arbetar. Hennes 
föräldrar bor i Sverige och familjen har andra släktingar här som hon umgås 
med. Det yngsta barnet verkar bidra till att skapa mening och innehåll i hen-
nes tillvaro i Sverige. Familjen har förlorat mycket i och med sin flykt från 
Bosnien – naturligtvis har de vunnit en del också, att slippa skräcken att vara 
i en hotad situation. Att Alma har blivit svensk medborgare beror kanske inte 
så mycket på att hon har valt Sverige som att hon har valt bort sitt gamla 
hemland. Där finns inget att återvända till, inget finns kvar av hennes föräld-
rahem, de kan inte bo i huset de höll på att bygga, där äppelträdet med de 
goda äpplena stod. Hennes hemland kan inte längre erbjuda henne trygghet.  
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Kapitel 8
Försök att välja som har misslyckats

I det här kapitlet möter vi familjer som har gjort val till andra skolor, men 
inte lyckats med det. Anita bor med sin familj i ett radhusområde i Gamleby 
som ligger inom Sydöstskolans och Söderskolans upptagningsområden. När 
Anita skulle vidare till högstadiet sökte hon till Gamlebyskolan och Inner-
stadsskolan. Hon kom inte in i någon av dem utan i Söderskolan eftersom 
hon inte hade använt ”rätt taktik”. 

Ayse och Mustafas son Mert går på högstadiet i Åbyskolan i Gamleby, 
den skola han hör till, och där trivs han inte alls. Han och lärarna har kommit 
på kant med varandra. Mert har försökt att söka sig från skolan, men har 
ännu inte lyckats. De två döttrarna går i Bäckskolan, som har låg- och mel-
lanstadium, där har Mert också gått tidigare. Det är en skola som familjen är 
nöjd med och som snarare har haft ett inflöde än ett utflöde av elever. Det 
går en liten ström från skolan till den närbelägna Waldorfskolan.

Mona och Josef bor i Nystad med sina fyra barn. De hör till Sydvästsko-
lans upptagningsområde. Först fick Mona igenom sitt val av Bäckskolan till 
Sebastian. Men sedan ville skolan inte ha kvar honom eftersom han har dia-
gnostiserats med damp230 och de ansåg att de inte kunde hjälpa honom. Där-
för hänvisades han till Sydvästskolan, mot familjens vilja. Till äldsta dottern 
Amanda har Mona valt en kristen skola i innerstaden. Familjen är kristen och 
Mona vill att Amanda ska få många svenska klasskamrater. Men de svenska 
barnen lämnar skolan. Monas barn står i kö till Gamlebyskolan, men chansen 
att få in dem där är mycket liten. Familjen är beredd att flytta för att få in 
barnen i en skola med stor andel svenska barn. Men när de vill köpa hus ifrå-
gasätter banken dem och de får inte lån i tid för att genomföra ett köp.  

Anita gick liksom Klas, i föregående kapitel231, i Sydöstskolan, båda sök-
te till samma skola i innerstan, men Anita kom inte in. Anita är född i Sveri-
ge. Hade inte Anitas pappa blivit sjuk när hon gick i sexan, kunde föräldrar-
na hjälpt henne att söka in på högstadiet. Anita trivdes mycket bra i Syd-
östskolan, hon hade bra betyg och hennes klasskamrater hade valt henne till 
elevrådet. Hon sökte i första hand till Gamlebyskolan och i andra hand till 
Innerstadsskolan. I Gamlebyskolan hade hon inte en chans att komma in, ef-
tersom kön är lång. Förstahandsvalet väger tyngst, så hade Anita valt Inner-
stadsskolan i första hand är det möjligt att hon kommit in där. Hade hon eller 
hennes föräldrar varit mer välinformerade hade de kunnat göra ett mer tak-
tiskt val eller tagit kontakt med skolorna redan hösten innan.

230 Damp står för: Dysfunktion i fråga om avledbarhet, motorik och perception 
231 Kapitel 7, s. 189. 
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Förutsättningar och möjligheter att få igenom sitt skolval är olika och 
dessa skillnader, fast de kan vara ganska små, får stora konsekvenser för ele-
ven. Det handlar om att ha ett informationskapital. Anitas föräldrar kommer 
från Indien och har därmed ett mindre informationskapital i Sverige. Klas 
föräldrar är svenska. Det är till exempel viktigt att veta att den skola eleven 
väljer i första hand är den som tar elevens ansökan på ”allvar”. Antalet plat-
ser i en skola är begränsat och går i första hand till dem som bor inom upp-
tagningsområdet, i andra hand går de till dem som har skolan som sitt första-
handsval. Chansen att komma in ”utifrån” i en populär skola är alltså liten. 
Kommer eleven inte in i skolan som var förstahandsvalet borde andrahands-
valet bli aktuellt, men det tycks inte betyda något, när antalet platser är be-
gränsat även i den skolan. Eleven blir då hänvisad till den skola hon hör, 
oavsett sina egna önskningar. Skolvalen kräver alltså stor kunskap, de måste 
planeras strategiskt och med stor omsorg, särskilt då eleven söker till en sko-
la som är attraktiv. Social säkerhet och symboliskt kapital behövs ofta för att 
fullfölja valet, som i Klas fall. Klas mamma var aktiv och pådrivande när 
han sökte till högstadiet och såg till att han kom in i den skola de önskade, 
trots komplikationer.  

Anita och Nadja 232 har själva tagit ansvar för övergången till högstadiet. 
Bådas föräldrar har haft svårt att ägna sig åt sina döttrars skolval – annat har 
krävt deras uppmärksamhet. De har inte haft det överskott som behövs för att 
skaffa sig tillräcklig information om hur det svenska skolsystemet fungerar 
och hur man tar sig fram i det. Nadjas familj har genomlevt en dramatisk 
flykt från Jugoslavien som präglar familjen. Anitas föräldrar kom hit från 
Indien under betydligt lugnare omständigheter än Nadja s, men Anitas pappa 
fick en allvarlig sjukdom, som har påverkat familjens liv det senaste året.  

Att komma från ett annat land innebär ofta att ha begränsad tillgång till 
information och kunskap om skolor och andra samhällsfunktioner i det nya 
landet, det finns ett informationshandikapp. Det betyder inte att familjerna är 
ointresserade av utbildning. Bland familjer med ursprung i ett annat land är 
det vanligare att välja skola än bland familjer med svenskt ursprung.233 Det 
kan tolkas som att det bland många invandrade familjer finns en disposition 
och ett stort intresse att hitta goda utbildningsvägar för sina barn. De flesta 
flyttar till ett nytt land för att få en bättre tillvaro, utbildning är en del av den. 
Många finner, med hjälp av sitt medhavda kulturella kapital, vägar att skaffa 
sig information i Sverige. För att lyckas med det krävs ofta också tillgångar i 
form av kontakter och ett överskott av tid och energi, som kan kompensera 
en nyanländs bristande kunskaper om lokala utbildningssystem och förhål-
landen.

Men inte bara elever och föräldrar väljer, skolorna väljer också elever. 
Särskilt friskolor har möjlighet att göra det, men även attraktiva kommunala 

232 Kapitel 7, s. 197. 
233 Se även s. 52. 
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skolor gör det i viss utsträckning. Skolor som betraktas som attraktiva ligger 
ofta i välbärgade områden med en majoritet svensk befolkning och drar till 
sig både de som bor i området och andra. Till dem sker en sorts naturlig se-
lektion. De tar bara in elever som bor i närområdet och som har skolan som 
sitt förstahandsval. Det ser dessutom ut som de väljer mellan de elever som 
har satt upp skolan som sitt förstahandsval. Om de har speciella principer för 
det eller skapar egna, vet jag inte. Har en skola ett svikande elevunderlag i 
sitt eget närområde på grund av sjunkande födelsetal, tvingas de ta in barn 
från andra håll. Så har fallet varit för Åbyskolan, men även för Innerstads-
skolan. Det tycks inte alltid ha varit populärt bland dem som bor inom upp-
tagningsområdet – och skolpersonal – att elever från andra områden eller 
med utländsk bakgrund kommit till skolorna. Å andra sidan tycker männi-
skor som bor inom samma stadsdelsförvaltning att de borde ha tillgång till 
samma skolor och kommunala service, Anita bor till exempel inte i Nystad 
utan i Gamlebys utkant och det är ungefär lika nära till Gamlebyskolan som 
Söderskolan.

Bra skola och utbildning är viktiga för alla föräldrar i kapitlet. Men de har 
haft svårt att få tillgång till den skola de vill ha för sina barn – det vill säga 
en bra skola med många svenska elever. De vill att barnen ska lära sig 
svenska och framför allt få svenska kamrater, så att de kan bli en del av det 
svenska samhället och få tillgång till de möjligheter som finns för infödda 
svenskar. De och andra familjer som har utländsk bakgrund är misstrogna 
mot det svenska samhällets förmåga att ge dem det, de känner sig åsidosatta. 
Och de har skäl för det. Mert, Ayses och Mustafas son, känner sig utsatt och 
utpekad av sina lärare, han menar att det beror på hans invandrarbakgrund.

Ravinder, Anitas pappa har liksom Nadja och Halima234 synpunkter på 
pedagogiken i svenska skolor. För dem är projektarbete främmande som pe-
dagogisk metod. De efterlyser mer struktur. De är oroliga för att eleverna 
inte ska lära sig tillräckligt och lärarna inte ska ha möjlighet att dokumentera 
elevernas kunskaper. Ravinder menar att i Sydöstskolan finns en struktur, 
som skapar trygghet och förutsättningar för eleverna att lära sig. Halima 
kände sig nödsakad att stanna hemma en sommar för att bevaka att hennes 
dotter kom in i ett gymnasium med en majoritet svenska elever i innerstaden. 
Ahmed, Nuriyes och Murats son235, har svårigheter i skolan, men föräldrarna 
fick inte sådan information från skolan de första åren att de kunde agera. När 
Ahmed började på individuella programmet på gymnasiet fick de inte heller 
sådan information att de förstod vad det innebar. 

Ayse och Mustafa236 och Mona och Josef237, båda i detta kapitel, har en 
del gemensamma drag med Nuriye och Murat238, i det förra kapitlet. Kvin-

234 Kapitel 5, s.121. 
235 Kapitel 7, s. 218.  
236 Detta kapitel, s. 218. 
237 Detta kapitel 8, s. 227. 
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norna i familjerna är uppvuxna men inte födda i Sverige. Nuriye och Murat 
och Ayse och Mustafa kommer från Turkiet. Mona och Josef kommer från 
Syrien. Nuriyes, Ayses och Monas föräldrar kom till Sverige och stod på nå-
got stadium inför valet att stanna eller återvända. Från början tänkte sig för-
äldrarna att arbeta ihop pengar för att sedan resa tillbaka till hemlandet. När 
deras barn nu själva blivit föräldrar formulerar de sin diskurs för reproduk-
tion i termer av att deras ambition främst är att leva för nästa generation. De 
lägger stor vikt vid barnen i sina resonemang. Andra föräldrar betonar för-
äldrarnas roll i familjen. Ayse och Mustafa säger, liksom Nuriye och Murat 
och Halima från Marocko239 att de befinner sig i Sverige för barnens skull. 
Utsikterna att få utbildning och bra arbete i ursprungslandet är osäkra. För-
äldrar och barn har dessutom anpassat sig till livet här. I det uttalandet finns 
samtidigt en ambivalens, det är som att föräldrarna säger: Vore det inte för 
barnen skulle vi inte vara här. Vilket inte utesluter att de är i Sverige för sin 
egen skull också. Mona och Josef är däremot öppet ambivalenta till om de 
ska bo i Sverige eller i Syrien. Var och en av dem står för de olika stånd-
punkter som konstituerar ambivalensen.  

De tre kvinnorna kom till Sverige när de var barn, Nuriye och Ayse från 
Turkiet och Mona från Syrien. De är uppvuxna här och förtrogna med lan-
det. De gifte sig tidigt med män från sitt hemland, Nuriye var bara fjorton år. 
De uppnår en viss frihet i Sverige, som särskilt Mona och Ayse uppskattar. 
Murat och Mustafa värderar friheten och demokratin. Men även om de upp-
skattar mycket i Sverige hamnar framför allt kvinnorna mitt emellan två lev-
nadssätt och kulturer. Det skapar konflikter inom dem, som kan yttra sig i 
olika fysiska symtom – vilka också är resultat av fysiska förslitningar. Emo-
tionella och psykologiska påfrestningar innebär ytterligare sårbarhet som bi-
drar till de fysiska smärtorna.  

238 Kapitel 7, s.171.. 
239 Kapitel 5, s. 121. 
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Sunita, Ravinder och Anita 
”Man måste kämpa” 

Sunita är i trettiofem, fyrtioårsåldern, hon är matematiklärare, arbetar i ma-
kens företag 
Ravinder är i fyrtioårsåldern, han har en grossistfirma i klädbranschen 
Anita är fjorton år, hon går i sjuan i Söderskolan
Hennes yngre bror går i Sydöstskolan  

En höstkväll i mitten av oktober letar jag mig hem till familjen. De bor i ett 
uppvuxet radhusområde i Gamleby. När Anita gick i ettan flyttade familjen 
hit från en lägenhet i en närbelägen förort med stor andel invånare med ut-
ländskt ursprung. De flyttade precis i tid, tycker de, för nu läser de i tidning-
arna att det är mycket kriminalitet på kvällarna i centrumanläggningen där de 
bodde. Familjen trivs bra i det nya området. De handlar mest i Nystad, för 
där finns bra och billiga affärer, ingen går till Gamleby centrum, hellre då till 
ett centrum i grannkommunen.  

Anita och Sunita serverar Ravinder och mig te i familjens vardagsrum. 
Det är möblerat med en hörnsoffa, fåtölj, soffbord och teve och vetter mot 
matsalen med en matsalsmöbel. Familjen har besök av släktingar från Indien, 
under samtalet kommer flera släktingar som bor i Sverige, för att de tillsam-
mans ska äta en måltid. Sunita är ute i köket och förbereder olika grönsaks-
rätter, det enda de äter under fasteperioden. Teven är på med indiska nyhets-
sändningar som rapporterar från konflikten mellan Indien och Pakistan. Ka-
nalen sänds från England dygnet runt. När samtalet avslutas bjuder mig fa-
miljen att stanna och delta i deras måltid. 

Anita är fjorton år, hon framstår som mycket alert, är liten, allvarlig, be-
stämd och inger respekt. Även om Sunita är välutbildad och Anita verkar 
mycket välorienterad är det Ravinder som bestämmer.  

Jag fick Anitas namn genom Söderskolans biträdande rektor som berätta-
de att Anita hade sökt till Innerstadsskolan, men inte kommit in. Anita är be-
sviken över att behöva gå i Söderskolan. Gråten är nära när hon berättar att 
hon inte kom in i Innerstadsskolan. Anita är ledsen varje dag när hon kom-
mer hem från skolan, berättar Sunita. Anita har inte gett upp om att komma 
in i Innerstadsskolan, så under hösten såg hon till att ha avtalat ett möte med 
skolans rektor. Hennes ansökan kvarstår, men rektorn kunde inte ge henne 
något besked före jullovet. Ravinder förebrår sig att han och Sunita inte har 
kunnat stödja Anita ordentligt i hennes ambition att komma till en annan 
skola.

R: Men vi ska kolla om vi får någon plats, till exempel om vi inte 
får, då ska vi – ja, vi måste göra någonting för att det är hennes 
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framtid som det gäller. Hon ska inte gå i en skola med barn som inte 
kan svenska och inte lärarna heller.  

Ravinder har en indisk collegeutbildning. Han är utbildad radio- och te-
vetekniker och har arbetat som sådan i Stockholm. Han blev missnöjd med 
sin arbetsgivare och ville göra något av sitt liv så han startade en grossistfir-
ma. Sunita arbetar tillsammans med sin man i firman. Makarna träffades i 
Sverige och gifte sig här. Sunita kommer från Punjab och har varit i Sverige 
i fjorton år, hon har en syster som bor i Malmö. Ravinder kommer från New 
Delhi. Han kom till Sverige för att hälsa på en äldre bror som bodde här, han 
har också en syster som bor i Tyskland. Ravinder fick arbets- och uppehålls-
tillstånd för att utbilda sig när han kom till Sverige. Sunita var matematiklä-
rare i Indien. 

Jag kunde matte, men kunde inte svenska ord och sådant. Då läste 
jag två terminer bara för att lära mig svenskt sätt och svenska ord. 
… När jag brukade sitta med henne, då: ”Nej mamma, läraren vill 
inte att vi ska göra så här”, men jag lär henne på mitt sätt, som jag 
har lärt i Indien, men hon lär på ett annat sätt. Då läste jag två ter-
miner här i Nystad gymnasiet.  

Anita är född i Sverige.

Jag brukar säga att jag är sv... – jag är både och faktiskt. Men jag är 
ganska stolt för att jag kommer från Indien, jag är jättestolt över det, 
fast jag är stolt att jag bor i Sverige också (ohörbart), så det är bra 
både och.

Släktingarna från Indien är på besök hos familjen därför att Ravinder har 
varit sjuk och alla har varit oroliga för honom. När Ravinder blev sjuk i no-
vember året innan, kunde sjukhuset inte ge honom en tid förrän i början på 
det nya året. Då reste han till Indien för att besöka en privatläkare, han fick 
en diagnos och medicin. När han kom tillbaka till Sverige fick han en tid på 
sjukhuset, men blev akut sjuk innan dess och blev inlagd på sjukhus i tio da-
gar. Han skickades hem men blev åter allvarligt sjuk efter en vecka. Den här 
gången var hans liv i fara, familjen berättar att de bad för hans liv. Slutligen 
opererades han och det gick bra. Det var samma dag som Anita skulle göra 
sitt sista nationella prov. Hon fick MVG på alla andra prov utom det, där hon 
bara fick godkänt, därför att hon var så orolig. Senare fick hon möjlighet att 
göra om provet och hade alla rätt.  

A: Det var ganska jobbigt under dom dagarna. 
R: Ja det har det varit. 
A: Pappa fick ligga på sjukhus och mamma fick vara med pappa 
hela tiden så fick jag ta hand om min lillebrorsa. Så hade jag natio-
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nella prov också och det var ganska svårt. Fast jag klarade dom 
ändå.

Nu har Ravinder återhämtat sig något. Under sin sjukdom blev han mer 
intresserad av religion och stärkt i sin religiösa tro. I ett utrymme i radhuset 
har Ravinder ordnat ett litet tempel med ett altare där han ber till Vishnu. 

Ja det stärkte, man får frid i sitt hjärta, man ser, man ser, man kän-
ner sig - nu har jag fått kontakt med Gud och så där, när man sitter 
där och bönerna uppfylls och så där, då vet man precis.  

Ravinder är ordförande i en indisk religiös förening som har öppnat ett 
hindutempel. Där har de ett bibliotek, aktiviteter och kurser i matlagning, 
hindi och religion. Det finns tre- fyrahundra indiska familjer i Stockholm 
och fyra- femtusen i Sverige. Ravinder berättar om den pågående hinduiska 
fastan som infaller sju dagar på hösten och på våren, då fastar endast de vux-
na.

Anitas skolgång 
Anita gick tidigare i Sydöstskolan, hon bor inom skolans upptagningsområ-
de. Hon tyckte att skolan var bra, hon trivdes och det gick bra för henne. 
Anitas mamma säger:  

Dom har mycket hårda regler, bra lärare och dom kämpar mycket 
för barnen. Ingen mobbning, de kämpar för det också, jag tycker 
rektor är jättebra, därför han har mycket koll på skolan. 

En stor andel av eleverna i Sydöstskolan har föräldrar som inte har svens-
ka som modersmål, men alla elever ligger på samma nivå och i Anitas klass 
kunde alla prata svenska. Anita berättar varför hon tycker att Sydöstskolan 
var bra, det handlar mycket om regler som är till för att skapa trivsel och 
trygghet, solidaritet och att använda pengar på rätt sätt. 

A: Det var hårda regler, så man följde dem hela tiden. 
C: Som vad då, till exempel? 
A: Ja men det var så där att man inte fick ha skor inne och keps och 
tuggummi, och trapporna - det var så här, vilken sida man skulle gå 
upp och vilken sida man skulle gå ner. Och i datasalen så fick man 
inte gå in på internet hela tiden. Man fick bara gå in där om man 
hade lärare med sig, så det gick inte åt så mycket pengar till internet 
heller, för alla var inte inne på internet och chattade hela tiden. Och 
internet var ju bara till för att forska och så och det visste ju alla för 
ingen gick in. 
C: Men en sån där grej då, som att inte ha skor och keps, hur upp-
rätthåller dom en sådan regel? 
A: Typ alla, okej det är ju lite problem ibland att några har skor, 
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men om läraren ser någon, så säger han det på en gång: Nu tar du av 
dig skorna. Lärarna är ju också stränga. Man blir så där rädd, det 
har kommit in i  hjärnan, typ. 
R: Men det är ju så, att om barnen börjar från ettan och dom säger 
att du ska inte göra det där, så kommer det in automatiskt. 
A: Det kommer in i hjärnan typ, att nej det ska vi helt enkelt inte 
göra. Och i sexan då fick vi så här - då fick vi ett jobb att göra och 
dom frågade om vi ville göra - några tjejer i vår klass - om vi ville 
göra mellanmål till fyrorna, till mellanstadiet. Då fick vi göra det 
och i slutet av terminen så fick vi pengar och då skulle alla gå på re-
staurang och titta på bio och så, det var jättebra. 

Maten var också bra, det serverades aldrig fläskkött. Anita håller fortfa-
rande kontakt med alla tjejer i klassen.  

Om skolvalet 
När Anita på våren före högstadiet skulle välja skola var hennes första val 
Gamleby högstadium och hennes andrahandsval var Innerstadsskolan. I 
Gamleby kunde hon inte komma in på grund av platsbrist. Hade hon satt In-
nerstadsskolan som första val, hade hon haft en chans att komma in där. Ani-
ta förklarar varför Gamleby högstadium var hennes första val:  

Jo, för det går jättemånga svenska barn där och alla kan svenska och 
lärarna är jätteduktiga, så det går så bra rykte om den skolan. Inner-
stadsskolan är inte heller så dåligt, det är också en jättebra skola. 
Jag skulle vilja börja där också.  

Anita säger att hon borde ha varit ute ett år i förväg för att komma in i 
Gamleby skola eller Innerstadsskolan. Men det kände hon inte till då. Famil-
jen upprepar flera gånger att det var något de inte visste och att de inte fick 
någon information om hur man väljer skola, de fick inga broschyrer eller 
prospekt.

Sin information om skolor har Anita fått genom vänner. En klasskamrat 
från Sydöstskolan rekommenderade Innerstadsskolan. Hon hade börjat där i 
sexan, ett år innan högstadiet och kom på så vis in i skolan: ”… för hennes 
mamma sa att det var smartare att börja där i sexan”.  

Anita talar perfekt svenska – bäst av de barn med utländska föräldrar, 
som jag har träffat. För henne var det en chockartad upplevelse att hamna i 
Söderskolan som är så mycket sämre än Sydöstskolan. De flesta i klassen har 
gått om ett år, så Anita och hennes kamrat är yngst. Ändå är Anita bäst i 
klassen och ligger en nivå över klasskamraterna, vilket innebär att hon för 
närvarande inte lär sig något nytt. Allt blir repetition när lärarna går igenom 
saker som Anita lärde sig året innan i Sydöstskolan.  

Ravinder tycker att Anitas svenska har blivit sämre sedan hon började i 
Söderskolan. Han anser att man måste prata bra svenska om man ska bo i det 
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här landet. Hela tiden kommer nya barn till skolan som inte kan svenska och 
just de barnen hamnar i hennes klass. Anita har frågat om hon inte kan få 
byta till parallellklassen där flera kan svenska, men det har inte gått. ”Lärar-
na är också invandrare, dom kan inte så bra svenska, så dom kan inte lära oss 
så bra”, berättar hon. Läraren i tyska är till exempel från Finland. När Anita 
och hennes kamrat pratar svenska med klasskamraterna för att hjälpa dem att 
lära sig språket, pratar de sina respektive modersmål med varandra.  

Familjen tycker inte heller att det är någon ordning i Söderskolan och för-
klarar det med att rektorn alltför sällan är i skolan, eftersom hon har ansvar 
för två skolor. Några dagar tidigare hade maten tagit slut i matbespisningen, 
därför att den var så god. 

A: Jaa, och så sa vi så här, nej men nu får ni beställa mat. Så be-
ställde dom, fast den kom efter tre timmar och vi hade lektion och 
det var ju ingen idé att äta efter tre timmar - klockan tre, det var helt 
konstigt. Det är några som - ibland så när dom beställer mera, då 
beställer dom typ bara tjugo bitar fisk och det kan ju inte räcka till 
tre klasser, tjugo bitar bara och typ tjugo potatisar.  
… då har vi så där lektion, när maten kommer, den kommer när vi 
har lektion och inte kan gå och äta, vi kan inte skolka från lektio-
nerna, då får vi skolk och då hinner vi aldrig äta. Och vi har jättelite 
lunchraster - en halvtimme, det är inte så mycket, för att på hela dan 
så får vi inga raster alls och så på hela dagen - ibland slutar vi 
klockan fyra - får vi bara fyrtio minuters rast på hela dan, det är inte 
alls bra. 

Ravinder anser att det är bortkastad tid för Anita att gå i Söderskolan det 
är som att gå och stämpla på arbetslöshetskassan – ”livet stannar ju där”. 
Han frågar mig om vi på universitet vet att Söderskolan är en så dålig skola 
och undrar varför kommunen inte gör något åt det.  

Anita berättar att i Söderskolan utser läraren dem som ska vara elevråds-
representanter. I Sydöstskolan var det eleverna som valde och Anita blev 
vald av dem. Hon tyckte om att vara elevrådsrepresentant därför att det var 
en viktig uppgift. 

Anita menar att det skulle gå att få Söderskolan att fungera lika bra som 
Sydöstskolan, det är en fråga om mentalitet. Ravinder tror att om Södersko-
lan från början hade haft tydligare regler och mer ordning, skulle den också 
kunna ha varit bra. Han tror också att det inte är för sent att göra något åt 
skolan. Han menar också att man måste anpassa regler och pedagogik till de 
barn som går i varje skola. Många av barnen i Nystad är vana med ett mer 
auktoritärt system.  

Efter de dåliga erfarenheterna av Söderskolan blir det inte tal om att Ani-
tas lillebror ska gå där, de kommer att söka till privatskola för honom. Tidi-
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gare kunde familjen inte tänka sig att Anita skulle gå i privatskola, men nu 
ser de Engelska skolan som en möjlighet.  

Anita är ambitiös, hon vill bli advokat eller läkare. Anita pratar både pun-
jabi och hindi och kan läsa och skriva hindi. Dessutom lär hon sig engelska 
och tyska. Tidigare hade hon hemspråksundervisning, men i Söderskolan får 
hon det inte och har ännu inte fått besked av läraren om varför hon inte får 
det. Skillnaden på hindi och punjabi är inte stor. Ravinder, vars modersmål 
är hindi, kan prata men inte skriva punjabi. I templet undervisar de hindi för 
dem som inte har hemspråksundervisning. De har också undervisning i yoga 
och sanskrit240 som Anita håller på att lära sig. 

C: Men tänker ni stanna i Sverige eller - vad har ni för planer? 
R: Ja förut så tänkte jag att kanske när vi blir gamla, jag och min fru 
och barnen har blivit vuxna, så kanske vi flyttar tillbaka till Indien, 
men nu efter min operation så tänker vi inte det. 
… det är bara så att - nej, jag vet inte - jag tänker att jaa - det är att 
man är med sina barn och så där. 

Sammanfattande diskussion och analys 
Anita sökte till högstadiet i Gamlebyskolan och Innerstadsskolan men ham-
nar till sin stora besvikelse i Söderskolan. Det framstår nästan som en kränk-
ning. Hon är en duktig elev, hon pratar perfekt svenska, hon har fått MVG 
på nationella proven och är bäst i klassen. Hon har kommit från en skola som 
värderar och respekterar eleverna till en skola, som säkert anstränger sig för 
att fungera bra, men som enligt hennes mått inte gör det. Anita är förtvivlad, 
hon kan inte utnyttja sin kapacitet och blir orolig, eftersom hon vill utbilda 
sig och skaffa sig ett kvalificerat yrke. Hon har ambitioner betingade av hen-
nes och familjens habitus. Föräldrarna är relativt välutbildad, indisk medel-
klass. De har emigrerat för att få ett bättre liv och hennes pappa har blivit 
egen företagare – också för att rå sig själv.

Nu är hela skolgången en kamp, Anita måste kämpa för att få hemspråks-
undervisning, ibland måste eleverna till och med kämpa för att få mat i sko-
lan. Hon måste kämpa för att skaffa sig rätt information och för att komma 
till den skola hon vill. Flera samverkande faktorer bidrar till att hon hamnade 
i Söderskolan och inte kom till en skola hon valde, främst handlar det om 
brister i information från skolornas sida och i kunskap om tillämpningen av 
valsystemet från familjens sida.  

Information: När nu möjlighet att välja skola ges, finns det anledning att 
uppmärksamma skolornas och stadsdelsförvaltningarnas roll. Hur mycket 
bidrar de med information och i vilken utsträckning underlättar de för ele-
verna att välja och få valen tillgodosedda? Frågan är om det alltid ligger i 
skolans eller stadsdelsförvaltningens intresse att ge den informationen. Flera 

240 Hinduismens heliga skriftspråk 
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skäl kan finnas, ett är att skolor inte vill underlätta för elever att byta skola så 
att de riskerar bli av med elever inom sitt upptagningsområde. Ett annat är att 
skolor och föräldrar i Gamleby, inte vill att ”vilka elever som helst” som ska 
komma till ”deras” skola, framför allt inte lågpresterande elever eller de som 
antas vara det. Men hur ska elever och deras familjer som inte är inne i det 
svenska skolsystemet ha någon chans att tillgodogöra sig valmöjligheten om 
de inte får adekvat information?  

Kunskap: Det vill säga förtrogenhet med skolvalets intrikata formella och 
informella regler. Förtrogenheten är betingad en ens habitus och kapital, som 
bland annat består av många kontakter och att man är insatt i skolsystemet. 
Har man bott länge på en ort är chansen större att man har ett informations-
kapital och/eller ett symboliskt kapital på den lokala marknaden. Omfatt-
ningen av kapital är beroende av hur mycket tid och kraft man kan satsa på 
att skaffa information. Speciellt om man inte har en lokal förtrogenhet, eller 
ett informationskapital behövs ett överskott av tid och kraft. Något som fa-
miljen saknade vid just det tillfälle när Anita skulle söka till högstadiet. Ra-
vinder blev sjuk, sjukdomsförloppet var dramatiskt och påverkade hela fa-
miljen, som inte hade utrymme att ägna sig åt Anitas skolval och inte kunde 
hjälpa henne. Även Anitas uppmärksamhet var riktad mot familjen, som hon 
tog mycket ansvar för, samtidigt som hon var orolig för sin far.   

Det fanns ytterligare saker Anita inte kände till. Hon tycker att hon borde 
ha varit ute tidigare. Klas mamma Ingela var det, hon sökte till Innerstads-
skolan redan under hösten.241 Anita gjorde också ”misstaget” att söka till 
Gamlebyskolan i första hand, där chansen att komma in var ännu mindre. 
Hade hon känt till reglerna för intagning och hur de tillämpas i detalj hade 
hon kunnat göra ett strategiskt val av Innerstadsskolan i första hand. Det-
samma gällde för Isabel, i kapitel sju, som inte valde ett innerstadsgymnasi-
um i första hand, men som gärna hade velat komma in där. Hon trodde inte 
heller att det spelade någon roll i vilken ordning man satte upp sina val. Ha-
limas dotter Jamila hade däremot fått klart för sig att om hon skulle vara sä-
ker på att komma in i ett annat gymnasium än Nystads behövde hon välja ett 
program som inte fanns där.242  I stället för att som vanligt resa till Marocko 
stannade hon dessutom kvar i Stockholm hela sommaren för att bevaka in-
tagningen. Med andra ord krävs det tillgång till mycket information, stor 
kunskap, aktivitet och kanske till och med uppoffringar för att komma till en 
vald skola – i Anitas fall en skola i villaförorten eller en innerstadsskola med 
många svenska elever.  

Anita känner sig förfördelad, hade hon varit svensk eller gått i en annan 
skola hade hon behandlats bättre och varit i en annan situation. Den upple-
velsen sprider sig till andra erfarenheter. En sådan, berättar Anita, är då de 
fick vänta länge på sjukhuset när hennes pappa blev sjuk. Ravinder menar att 

241 Kapitel 7, s.189. 
242 Kapitel 5, s. 121. 
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det var naturligt eftersom de väntade på provsvar. Jag får ändå ett intryck av 
att han inte fick den vård han från början hade behövt, inte förrän han reste 
till Indien fick han behandling.

Anita och hennes föräldrar har något att jämföra med. De uppskattar 
Sydöstskolan för att rektorn har god kontroll, skolan har bra regler och ingen 
mobbning tillåts. Reglerna skapar trivsel, trygghet och solidaritet. Alla ele-
ver har någorlunda lika kunskapsnivå och pratar svenska. Reglerna har in-
präntats och efterlevs, eftersom de har blivit en del av elevernas medvetande. 
Att ge de äldre eleverna ansvar för att göra mellanmål till de yngre eleverna 
och belöna dem för det, gör dem delaktiga och lojala. Rektorn i Sydöstsko-
lan är ursprungligen inte svensk utan kommer från ett sydeuropeiskt land. 
Det har betydelse för hans syn på skolan och vad som krävs för att skapa en 
bra miljö för inlärning och fostran. Hans syn på skolan överensstämmer bätt-
re med många utländska föräldrars syn, än med de svenska pedagogernas. 
Rektors ursprung påverkar också hans uppfattning om hur det är att vara in-
vandrad och vad som krävs för att komma in i det nya landet. Det betyder 
säkert något för de invandrade föräldrarna och eleverna, han är en av dem 
och kan förstå dem. Vid det här tillfället var han den enda rektorn i området 
som inte hade svenskt ursprung och samtidigt, så vitt jag kan bedöma, den 
som lyckats bäst med sitt uppdrag.  

Sydöstskolans mat är bra, vilket uppfattas som en del av omsorgen och 
respekten för eleverna. Att maten tar slut i Söderskolan blir ännu ett bevis 
för att skolan inte har elevernas bästa för ögonen. Anita kan räkna upp en 
mängd brister i Söderskolan, bland annat lär hon sig inget nytt och får inte 
byta till en bättre klass, alla lärare behärskar inte svenska, hon får inte hem-
språkslektioner och rasterna är få och korta. Anitas känsla av att vara förför-
delad verkar befogad. Det har lett till att familjen har ändrat uppfattning om 
friskola som ett alternativ för Anita. 
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test.

Ayse och Mustafa 
”De som har invandrarbakgrund är utsatta för en då-
lig attityd, därför trivs jag inte i skolan.”

Ayse är i trettiofemårsåldern, hon har arbetat som barnskötare och hem-
språkslärare
Mustafa är i trettiofem- fyrtioårsåldern, han arbetar som lärare och är musi-
ker
Mert är femton år och går i åttan i Åbyskolan  
Sevil är tretton år och går i sexan i Bäckskolan
Nuriye är tolv år och går i femman i Bäckskolan  

Familjen bor i en etagelägenhet i ett nybyggt, attraktivt område i Bäck, en 
del av Gamleby.  Mustafa och Ayse och Mustafas far tar artigt emot mig i 
hallen. Fadern, en liten prydlig man, är på besök från Turkiet. Mert och Sevil 
är hemma, senare kommer också Nuriye som är yngst. Vi sitter i köket runt 
köksbordet. Mustafa gör i ordning varma smörgåsar med skinka och ost och 
de bjuder på kaffe. Mustafas far sitter bakom oss i kökssoffan, han kommen-
terar något och Mustafa berättar att farfar inte är van att se sin son servera 
mat till döttrarna, som han gör nu. Makarna är i trettiofemårsåldern. Ayse är 
ganska reslig, Mustafa är liten, nätt och vältalig. Han förklarar att han upp-
skattar Sverige därför att landet är demokratiskt och inte auktoritärt, något 
han lidit av i Turkiet. Han kommer från en intellektuell storstadsmiljö och 
hennes familj är från landsbygden. Ayse kom hit med sina föräldrar och är 
uppvuxen i Nyby. Hon är direkt och uttrycker ilska oförtäckt, samtidigt är 
hon vänlig och trevlig.

 Gäster kommer, kvinnorna kommer in och sätter sig i köket ett tag. De 
bor i en förort på andra sidan staden. En yngre kvinna är lätt att få kontakt 
med, hon är mamma till ett barn. Kvinnorna berättar att de ursprungligen 
kommer från området kring staden Konya i Turkiet. Efter ett tag kommer 
några män och tillsammans med männen i familjen drar de sig en trappa upp. 
Nuriye gör i ordning kaffe och fler varma smörgåsar som hon bär upp till 
dem i vardagsrummet.  

Familjen hörde av sig till mig sedan äldsta dottern hade fått ett brev från 
mig, via sin lärare i Bäckskolan. I brevet önskade jag kontakt med familjer i 
Bäckskolan som hade barn i sexan och som skulle vidare till en annan skola. 
Efter sexan i Bäckskolan fortsätter de flesta eleverna till Åbyskolan i Gam-
leby, vilket Mert som är äldsta barnet, också hade gjort. Familjen såg 
kontakten med mig som en möjlighet att få prata om sitt missnöje med 
Åbyskolan, så vi pratar mer om Merts situation i skolan än om Sevils skolva
efter Bäckskolan. Mert har blivit ifrågasatt av en lärare beroende på att han 
har utländsk bakgrund, säger han. Nu håller han på att organisera en pro
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Föräldrarna
Makarna har sitt ursprung i Turkiet, Ayse har bott i Sverige sedan hon var 
sex år. Mustafa ville komma ifrån Turkiet, men flydde inte. Han kom till 
Sverige i början av åttiotalet, då de träffades, gifte sig och fick barn.

Ayse har fyra syskon, två arbetar på förskola, hennes bröder är ingenjörer 
inom olika fack. Hennes mamma har aldrig gått i skola och kan inte läsa el-
ler skriva, men hennes pappa kan det. Familjen kom från en liten by på 
landsbygden i Kulu. Ayses föräldrar bor i Nyby och trivs där. De är nöjda 
med sitt beslut att flytta till Sverige. Ayse gick sju år i Nybyskolan, hon 
tyckte skolan var bra och trivdes där. När hennes familj flyttade till Nyby i 
slutet av sjuttiotalet fanns inte många elever med utländsk bakgrund i skolan. 
Ayse har gått barnskötarutbildning och arbetat på förskola. Arbetet slet på 
ryggen och hon fick en arbetsskada. Senare arbetade hon som hemspråkslä-
rare i fyra år. Hon har alltid arbetat deltid. Familjen bodde tidigare i en 
grannkommun, där barnen gick på daghem. De flyttade till Bäck när området 
var alldeles nytt, då var Mert sex år. De tycker att området är fint och lugnt 
och att daghemmen är fina. Vad jag förstår har familjen numera även en lä-
genhet i Istanbul. De har inte mycket kontakt med Ayses hemby.  

Mustafa är uppvuxen i Ankara, men hans far kommer från östra Turkiet. 
Mustafa är utbildad musiker i Turkiet, han spelar flera instrument. Många i 
hans släkt är högt utbildade och musiker, en av dem är känd i Turkiet. I släk-
ten finns en tradition att utbilda sig. Nu vill Ayse och Mustafa att deras barn 
också ska få utbildning.

I Sverige har Mustafa gått en arbetsmarknadsutbildning. Han skötte sin 
utbildning bra och när den var slut erbjöd rektorn honom arbete som lärare 
på utbildningen. En överraskande utveckling, tycker han. Mustafa tyckte inte 
att han pratade tillräckligt bra svenska, men det tyckte rektorn.  

Familjen funderar på att köpa ett hus och flytta för att komma närmare 
sina vänner, så att barnen ska kunna gå i en annan skola och för att komma 
närmre tunnelbanan och få bättre kommunikationer. Ayse har under en peri-
od undersökt olika platser där de skulle kunna bo och gå i skola. Vännerna, 
som är på besök, trivs där de bor. Ayse tycker att deras bostadsområde ver-
kar trevligt och har hört att lärarna är bra där. Familjen och deras gäster dis-
kuterar olika kommuner, de tycker att Stockholm, som har litet mer pengar 
än andra kommuner, är bra.  

Barnen och deras skolgång 
Sevil går i sexan och Nuriye i femman i Bäckskolan och trivs bra. Mert har 
också gått där. När Mert började på högstadiet var det självklart att han skul-
le fortsätta i Åbyskolan, men han trivs inte där. Hans mamma säger att det är 
många barn som inte gör det. Det är dålig stämning i skolan och de flesta lä-
rarna har en dålig attityd gentemot eleverna, särskilt mot dem med invand-
rarbakgrund, säger Mert. De är mer utsatta, lärarna skriker oftare åt dem och 
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blir lättare upprörda när de gör något än när en svensk elev gör samma sak. 
Maten i skolan är dessutom dålig, så Mert äter lunch hemma. 

I sjuan hade Mert en konflikt med en lärare om sin klädsel. Han hade ofta 
svarta kläder eftersom han gillar det. Läraren ansåg att han inte borde ha det. 
Till Merts pappa sade läraren att det såg maffiaaktigt ut – som någon sorts 
gängklädsel. Läraren hade också synpunkter på att Mert umgicks med äldre 
elever som gick i åttan och nian och inte med jämnåriga. Mustafa berättar att 
han försvarade Merts val av vänner och kläder och sade till läraren att det 
inte fanns anledning att tro att Mert höll på med gängaktiviteter. I hans fa-
milj finns inga sådana tendenser, hans barn är väluppfostrade och i familjen 
pratar de med varandra. Mustafa påpekade för läraren att han är musiker och 
en känslig person, liksom hans fru och barn. De har valt att leva i Sverige 
därför att det är en demokrati. De vill vara fria och demokratiska människor 
och det är svårare att vara i Turkiet.

Läraren har makt i skolan och Mustafa kände sig svag i relation till ho-
nom. Han ville inte komma i konflikt med läraren med risk att han skulle be-
handla Mert illa och påverka andra lärare med sin syn på Mert. Eftersom 
Mustafa bryr sig om Merts framtid lovade han läraren att Mert skulle sluta 
att ha sin bombarjacka och svarta kläder. Sådant borde inte hända i Sverige, 
tycker Mustafa, Sverige betraktas ju i hela Europa som ett humanistiskt land. 
Mustafa tyckte själv att det var svårt i skolan i Turkiet, därför att lärarna an-
vände hårda straff, som han upplevde som tortyr. Lärarna slog eleverna på 
fingertopparna med en stor linjal och gav dem förödmjukande benämningar. 
Elever fick komma fram till svarta tavlan och stå på ett ben framför sina 
kamrater i minst en kvart: ”Kan ni tänka? Man gråter inifrån”, säger Musta-
fa. Han vill inte att hans barns ska råka ut för något liknande här. Mert är den 
person han är, familjen har sin kultur och den överger de inte. Mustafa för-
står inte varför Mert fortfarande har problem i skolan. Mustafa säger att kän-
ner sig svag i förhållande till myndigheter. Han är lika rädd för dem i Sveri-
ge som han var i Turkiet. Men hans barn inte är rädda, de är födda här. Ayse 
har varit rädd, säger hon, men är inte det längre. Hon har ringt till kommu-
nen och berättat om händelserna i Åbyskolan. Att hon inte är rädd beror på 
att hon är uppvuxen i Sverige, tror Mustafa. Här lämnar han oss för att ta 
emot bekanta som kommer på besök. 

Yngsta dottern Nuriye kommer hem från skolan. Hon säger att hon trivs 
jättebra i Bäckskolan och har fina lärare. Ayse berättar att rektorn och lärare 
i Bäckskolan tycker att de är bra föräldrar, som har väluppfostrade och fina 
barn. Ayse är mycket nöjd med Bäckskolan. Sevil slutar där nu efter sexan. 
Hon vill inte fortsätta i Åbyskolan utan söker till sjuan i Innerstadsskolan. 
Hon har inga kompisar som går där, men har hört att skolan är bra. Ett annat 
alternativ är en skola på Södermalm, som familjen har hört talas om genom 
kompisar som bor där och som trivs bra i skolan. Båda skolorna är fina med 



221

stora lektions- och laboratoriesalar. Rektorsbiträdet i Bäckskolan har lovat 
att hjälpa dem att hitta en bra skola.  

Ayse berättar att många söker sig från Åbyskolan till skolor inne i stan. 
Ayse undrar om jag känner till att förra rektorn i Åbyskolan fick sparken för 
att han hade uttalat sig om invandrarelever på ett sätt som uppfattades rasis-
tiskt. Ayse har arbetat som hemspråkslärare i många år och känner till sko-
lans värld. Hon vet vad man bör förvänta sig av en skola.

Mert är inte nöjd med undervisningen i Åbyskolan, han tycker att klassen 
ligger efter, att lärarna är passiva och han vill ha mer hjälp från lärarna. Han 
har VG i de flesta ämnena och önskar sig mer utmaningar. Han berättar att 
Åbyskolan för att klara ekonomin tar in elever från områden i närheten och 
många av dem har utländskt ursprung. I Merts klass har ungefär nio av tju-
gofem elever utländskt ursprung, vilket gör att Mert är orolig för att takten i 
klassen blir lägre och att de ska halka efter. För att klara sig ekonomiskt tar 
även Bäckskolan emot allt fler barn som bor utanför upptagningsområdet. 
Ayse menar att Åbyskolan använder sina pengar till onödiga saker – som ex-
tralärare – i gengäld får eleverna i dålig mat. Mert har räknat ut att skolan 
avsätter sexton kronor och femtio öre per elev och skolmåltid, personalen 
kostar elva och femtio, vilket gör att det blir fem kronor över till råvaror.  

Mert känner många som går i Innerstadsskolan, han sökte dit nu i åttan, 
men kom inte in därför att det var fullt. Han är osäker på om han kan komma 
in i nian, men har ansökt om förtur. Till dess står han ut i Åbyskolan, men 
mår dåligt. Han anser att de flesta lärarna har en aggressiv attityd. Den pro-
testlista han har initierat, har även svenska elever som är missnöjda skrivit 
på. Gymnastikläraren är den enda som är snäll. Mert kan jämföra eftersom 
han har goda erfarenheter av bra lärare. I Bäckskolan var alla lärare snälla, 
särskilt klassläraren och Mert hade aldrig några problem med dem.  

Medan vi pratar ringer en lärare från Åbyskolan och kallar Mert och hans 
föräldrar till ett möte med rektorn samma dag. Mert har gått hem för tidigt 
från skolan därför att han problem med lungorna. Det har han läkarintyg på 
sedan tidigare. Han var hos skolsköterskan idag, hon hade sagt att han skulle 
gå hem och vila sig. Ayse undrar varför skolan vill ha ett möte. Hon tycker 
agerandet är kännetecknande för skolan, den reagerar på småsaker och miss-
tror eleverna. En gång när Ayse blev arg och ringde till Åbyskolan hörde 
rektorn av sig och bad om ursäkt. Ayse hade bland annat sagt att eftersom 
hon var hemspråkslärare visste hon hur man ska behandla föräldrar. Rektorn 
ordnade omedelbart ett möte mellan föräldrar, elever och skolan och Merts 
nuvarande kvinnliga klasslärare bad om ursäkt.  

 Mert tänker läsa samhällsekonomiskt program på gymnasiet, men vet 
inte i vilken skola han vill gå. Han vill bli ekonom och arbeta på bank. Ayse 
tycker att det är för tidigt att bestämma yrkesinriktning. Barnen får själva 
avgöra vad de vill utbilda sig till, beroende på hur mycket de orkar. Föräld-
rarna vill inte tvinga dem till något de inte själva vill. De säger att de inte 



222

                                                     

skulle kunna göra något om Mert bestämde sig för att sluta skolan efter nian. 
Men Mert säger att han inte kommer sluta skolan, han vill utbilda sig vare 
sig föräldrarna vill det eller inte. Nuriye vill gärna bli barnläkare och Sevil
tycker att det vore intressant att bli polis eller advokat.  

Sammanfattande diskussion och analys  
Familjen bor i ett område med en majoritet svenskfödda. Mert, Nuriye och 
Sevil har därmed hamnat i skolor där den största andelen elever är svenska – 
till skillnad från majoriteten barn i Nystad. De flesta familjerna i undersök-
ningen med utländskt ursprung vill att barnen ska gå i skolor med många 
svenska elever. Familjen är nöjd med Bäckskolan, där har det fungerat bra 
för deras tre barn och de har presterat väl. Därför fanns det inte någon anled-
ning för familjen att välja en annan skola när Mert skulle börja sjuan i 
Åbyskolan – tvärt om kanske, eftersom svenska elever är i majoritet och det 
anses vara en fördel. I Merts fall vändes det som annars betraktas som en 
fördel till nackdel. Och när Mert inte vill gå kvar i Åbyskolan, lyckas han 
inte komma in i en annan skola.  

Familjen har haft flera negativa erfarenheter av Åbyskolan. Ayse har varit 
i kontakt med skolan och skolinspektörer har besökt skolan, men Mert kän-
ner sig fortfarande utpekad och utsatt. När jag är där ringer någon från sko-
lan och vill ha ett möte om Merts frånvaro. Sedan Mert blev ifrågasatt av sin 
lärare på grund av sin klädsel tycks det råda en situation av ömsesidig miss-
tro. Situationen har inte blivit bättre sedan en ny lärare kom till klassen. 

För Åbyskolan är det en ny situation att ha många elever med utländsk 
bakgrund. Skolan tycks ha svårt att hitta sätt att förhålla sig till sina nya ele-
ver. Skolan ligger i ett medelklassområde med nästan enbart svenskfödd be-
folkning. För en del av dem är det inte helt lätt att acceptera elever från andra 
bostadsområden eller med annat ursprung. Både Susanne243 och Helena och 
Bengt244 tycker att den förra rektorn bara sa som det var, när han uttalade sig 
om att det fanns en svårighet med elever som har invandrarbakgrund. Många 
elever och föräldrar kände sig uppenbarligen kränkta, eftersom rektorn fick 
be om ursäkt och inte bedömdes kunna fortsätta i skolan. Händelsen har satt 
spår i allas medvetande. Ayse vill inte att barnen ska gå i Gamlebyskolan 
heller. Där är attityden ännu värre, har hon hört och inte bara hon – även In-
gela.245

Mert presterar bra i skolan, men är orolig för att standarden är för låg, 
bland annat för att många elever har utländskt ursprung fast majoriteten är 
svenska. Han vill liksom Anita246 ha mer utmaningar och stöd av lärarna. 
Mert känner sig även kränkt av lärarnas bemötande, utpekad och sämre be-

243 Kapitel 9, s. 265. 
244 Kapitel 9, s. 246. 
245 Kapitel 7, s. 189. 
246 Detta kapitel, s. 210. 
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handlad i skolan än sina svenska klasskamrater. Både han och Ahmeds pap-
pa Murat, i föregående kapitel247, pekar på att invandrade elever är missgyn-
nade och försummas. Det blir särskilt uppenbart och plågsamt eftersom ut-
bildning är viktig för dem och kan vara ett av motiven för att leva i Sverige.  

Lärarna tycks överkänsliga för de invandrade elevernas beteende och 
eventuellt styrda av förutfattade meningar. Katrin Goldstein-Kyaga skriver i 
sin undersökning Pizzabagare eller pilot, där elever med turkiskt ursprung 
ingår: ”Möjligheten att klara sig i skolan och motivationen för att utbilda sig 
är kontextuellt betingad. Den har att göra med relationer mellan olika elev-
grupper och lärarna, förhållandet till samhällsstrukturen, konkurrensmöj-
ligheter, men också undervisningssituationen.” Hon påpekar också att tidi-
gare undersökningar visar att jordbrukar- eller arbetarbakgrund hos elever 
med utländskt ursprung i sig inte är hinder för skolframgång.248

Ayse och Mustafa är måna om sina barn och att de ska utbilda sig. De 
kommer från olika socioekonomiska miljöer, vilket präglar deras olika sätt 
att förhålla sig till skolan och det svenska samhället. Mustafa är angelägen 
om att barnen ska passa in i det svenska samhället och i gengäld vill han att 
de ska få bra utbildning, vilket han menar är en förutsättning för anpassning. 
Barnen ska inte bli pizzabagare, en persons yrke är hans armband, säger 
Mustafa – med andra ord hans signum. Ayses föräldrar kommer från lands-
bygden och hennes föräldrars utbildningsnivå är lägre. Hon är dessutom 
präglad av sin uppväxt i Sverige och har till exempel inte samma respekt för 
svenska myndigheter som Mustafa. Både Mustafa och Murat249, i förra kapit-
let, kommer från familjer med större ekonomiskt, symboliskt och socialt ka-
pital än sina hustrur, Ayse och Nuriye. Deras kapital består bland annat i att 
de har bott i Sverige sedan de var små, är relativt etablerade här och har 
svenskt uppehållstillstånd eller medborgarskap.  

Det finns andra anknytningspunkter mellan de två turkiska familjerna, 
men även med Halimas familj från den marockanska landsbygden.250 De ut-
trycker en liknande inställning till sina barn och deras utbildning. Barnens 
framtid är viktig, att bo i Sverige innebär möjligheter att skapa sig ett bättre 
liv.

För många turkiska familjer från Kulu innebär ett bättre liv och framgång 
för familjens barn, framför allt för sönerna, att de får det bra ekonomiskt 
ställt, säger Ingrid Lundberg. Det är ett tema som jag även har berört i reso-
nemangen om Nuriyes och Murats familj. Enligt Lundberg värderas inte ut-
bildning utöver den obligatoriska högt och få föräldrar är beredda att offra 
något för den. Den genomsnittliga utbildningsnivån bland befolkningen i 
Kulu är låg och under sextiotalet när invandringen påbörjades var den ännu 

247 Kapitel 7, s.171. 
248 Goldstein-Kyaga, 1995, s. 98. 
249 Kapitel 7, s. 171.. 
250 Kapitel 5, s. 121. 
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lägre. Få genomför akademiska studier, vare sig i Turkiet eller i Sverige. 
Ekonomisk framgång och dess materiella uttryck är vad som värderas i den 
sociala tävlan. Lundberg ser flera möjliga samverkande förklaringar, varav 
en är att ”… chanserna att lyckas i affärer bedöms som mer gynnsamma än 
möjligheten att genom utbildning skaffa sig en ekonomiskt och socialt tryg-
gad ställning.”251 En syn som är resultatet av en gemensam habitus och de 
självuppfyllande förväntningar som en sådan innebär. Habitus är format i 
samspel med de praktiska omständigheterna. Livsmönstret i Kulu har inte 
krävt längre utbildning och när familjerna kommit till Sverige fick de i bör-
jan relativt okvalificerade arbeten. Nu är kraven på arbetsmarknaden större 
och chanserna att tjäna pengar är större inom egna verksamheter än på okva-
lificerade anställningar. Så med hjälp av det praktiska sinnet gör många de 
satsningar som uppfattas som möjliga och ger störst ekonomisk utdelning, i 
alla fall på kort sikt. 

De turkiska familjer vi möter här säger att de skulle vilja att deras barn 
studerade, de vill inte att barnen ska bli pizzabagare. Pizzabagare fungerar 
som beteckning på möjligheten att som egen företagare försörja sig inom 
branscher som småbutiksinnehavare, damfrisör, städare eller just pizzabaga-
re. Områden där det går att tjäna pengar samtidigt som man inte blir beroen-
de av den gängse ”svenska” arbetsmarknaden. En möjlighet som å andra si-
dan innebär hårt, relativt okvalificerat arbete med långa arbetsdagar och att 
vara hänvisad till sina landsmän. De turkiska föräldrarna i undersökningen är 
inte verksamma i dessa branscher, de är offentliganställda och arbetar med 
pedagogiska yrken, om än relativt okvalificerade. Mustafa försörjer sig även 
som musiker, han kommer från Ankara och en släkt där utbildning värderas. 
I Kulu finns å andra sidan ingen vana att lyssna till musik, den har betraktats 
som syndig enligt Lundberg.252

Gruppen av turkar och kulubor i Sverige är inte homogen, även om 
mycket binder dem samman. Allt tyder på att det finns olika grupperingar 
och det är troligt att skillnaderna mellan dessa kommer att växa och bli tyd-
ligare. Offentliganställda inom barnomsorg, vård och skola kan komma att 
utgöra en sådan grupp som blir större och vill urskilja sig. Eftersom den be-
står av personer som befinner sig i det svenska arbetslivet och som ofta har 
ett dagligt, yrkesmässigt utbyte med svenskar, är det också den gruppen som 
ställs inför flest kulturellt betingade konflikter.

Ännu verkar marknaden för kulturellt kapital vara liten bland dem som 
kommer från Kulu. Personer som låter sig påverkas i flera avgörande avse-
enden av det svenska samhället kan dessutom innebära ett hot mot den eta-
blerade gruppen om mönster som uppfattas bevara gruppen och kulturen 
ifrågasätts. Än så länge tycks det ekonomiska kapitalet inte ha någon större 
konkurrens av ett kulturellt kapital. Men de som inte kan eller vill bli eko-

251 Lundberg 1991, s 125-6. 
252 Lundberg 1991, s 178. 
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nomiskt framgångsrika utvecklar antagligen, av intresse och/eller nödtvång 
egna fält. Nödtvång därför att de inte kan skapa ett ekonomiskt kapital och 
väljer – eller tvingas – att skapa och hävda andra former av kapital, som 
bygger på sådant som utbildning, kulturella värden, att ha yrkesmässig kon-
takt med det svenska samhället, vara ”modern” och ”vidsynt” och inte gam-
malmodig, trångsynt, materialistiskt inriktad, utbildningsfientlig eller oin-
tresserad av utbildning.

Familjens barn, även döttrarna vill skaffa utbildning och kvalificerade yr-
ken. De tillhör en ny generation som växer upp i en sådan familj där utbild-
ningskapital kan vara värt att satsa på. De kanske inte heller blir fångna i 
korsdraget mellan turkisk och svensk livsstil, som sin mamma Ayse och 
Ahmeds mamma Nuriye.253 Båda har ryggsmärtor, men Ayse är inte lika 
handikappad av sina. Jag uppfattar att hon inte befinner sig i en lika stark 
kulturell konflikt som Nuriye, hon tycks ha en mer självständig och stark po-
sition i familjen. Hon har fullföljt sin skolgång i Sverige och skaffat yrkesut-
bildning. Hon har arbetat deltid som barnskötare och hemspråkslärare – med 
andra ord som Nuriye hjälpt sina landsmän, men professionellt. Hon gifte sig 
med Mustafa i tjugoårsåldern när han kom hit. Det är möjligt att de hade 
träffats innan dess i Turkiet eller att äktenskapet var uppgjort, även om de 
inte berättar historien så. Ayse var i alla fall inte ett barn utan hade hunnit 
skaffa sig egen identitet och position, hon är också en annan person.  

Merts problem i skolan skiljer sig från Ahmeds, Nuriyes och Murats son. 
Mert presterar bra och önskar sig mer utmaningar medan Ahmed har svårig-
heter att följa med. För Ahmeds mamma var det drivkraften att byta skola, 
något hon lyckades med vid två tillfällen. Mert hade däremot gått i en skola 
han var nöjd med och räknade med att Åbyskolan skulle vara bra. Den kunde 
också tillgodose önskan om att en majoritet av eleverna var svenska. Men i 
det här fallet visade det sig innebära komplikationer, skolan tycks inte be-
redd att möta elever med utländskt ursprung på ett bra sätt. Mert och hans 
föräldrar och Ahmeds föräldrar är missnöjda med bemötandet i några av sko-
lorna och vill av det skälet byta, snarare än att någon annan speciell skola at-
traherar dem. Mert hade helst velat byta skola i åttan men det gick inte, efter-
som Innerstadsskolan var full. Ahmeds och Merts sätt att förhålla sig till sko-
lan avspeglar delvis föräldrarnas sätt. Mert är aktiv och samlar sina kamrater 
kring en protestlista mot lärarnas orättvisa bemötande. Han hävdar sin sak på 
ett sätt som påminner om hans mammas. Kanske lyckades han så småningom 
att byta skola.  

Familjen hoppades att mötet med mig skulle resultera i att jag kunde på-
verka skolan eller åtminstone bidra till att det blir offentligt hur skolan fun-
gerar. När jag klargör att mitt intresse i första hand är familjerna och deras 
agerande och inte skolorna och att jag dessutom inte har några möjligheter 
eller befogenheter att påverka skolan, tror jag familjen blir besviken. Jag är 

253 Kapitel 8, s. 171.. 
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lojal med Merts beskrivning av konflikterna med skolan och frågar honom 
om det bara är de utländska eleverna som är utsatta. Han verkar uppfatta det 
som ett ifrågasättande av honom. Från och med nu blir Mert mer på sin vakt 
och inte lika tillmötesgående. Det är som att han inte bryr sig om att prata 
med mig när familjen förstår att jag inte kan göra något åt saken och när han 
inte längre är säker på att ha mig helt på sin sida. Jag funderar över hans roll 
i konflikten utan att ta ställning åt något håll. Jag har nog inte tidigare behövt 
fundera över hur jag ska förhålla mig när jag hamnar i en situation där famil-
jen och jag har varsin agenda. Familjen ville ju ha kontakt med mig för att 
jag skulle hjälpa dem i en konflikt, en förväntan jag kände, men inte kunde 
leva upp till. 
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Mona och Josef
”Det är bara snack. Man blir ändå skickad till den 
skolan man tillhör” 

Mona är trettiotvå år, hon är mammaledig för tillfället
Josef är trettioåtta år, butiksinnehavare
Sebastian är elva år och går i Sydvästskolan 
Amanda är tio år och går i Kristna skolan  
Alexander är fem och ett halvt år och går på dagis  
Amelie är fjorton månader och hemma   

Mona och det minsta barnet är hemma när jag kommer och vi sätter oss i kö-
ket. Efter ett tag kommer Josef, hennes man. Han säger att han förstår att 
skolan tipsade mig om Mona eftersom hon pratar så bra svenska. Mona är 
mammaledig och har just återvänt från en resa till Syrien där hon varit och 
vilat upp sig. Mona bjuder på te och bakverk som hon har köpt med sig från 
Syrien och fryst in, hon säger att de alltid är godast när de har bakats där. De 
går att köpa i Nystad, men det är inte samma sak. Mona och Josef är lätta att 
få kontakt och att prata med. Amelie som är fjorton månader stökar omkring 
i de nedersta kökslådorna. På köksbänken står glasburkar med läckra inlägg-
ningar av auberginer och innan jag går berättar Mona hur hon gör dem. 

Mona är trettiotvå och Josef trettioåtta år, de har fyra barn, de bor i lä-
genhet i Nystad. Sebastian är elva år och går i fyran i Sydvästskolan, Aman-
da är tio år, hon går i en kristen skola i stan, Alexander är fem år, han går på 
dagis i Nystad och ska börja på sexårsverksamheten efter sommaren. Amelie 
som är fjorton månader är hemma med Mona som är mammaledig. Amelie 
ska börja på samma daghem som de andra syskonen har gått. Mona vill inte 
att dottern ska vara hos dagmamma, hon föredrar daghem. Josef lämnar 
Alexander på daghemmet och hon hämtar honom. Det är en bit att gå, men 
sedan Sebastian gick där har de andra barnen också gått där.  

Barnen har franska namn men Mona pratar inte franska. Hon vill att de 
ska ha namn som passar i Europa – man vet aldrig var barnen hamnar. Fa-
miljen kommer från Syrien. De är syriskortodoxa kristna och pratar arabiska, 
de kan inte syriska: ”Så vi är inte äkta syrianer om man säger så.” De har 
ett efternamn som klingar ganska svenskt, det säger jag till Mona. Det tycker 
hon är bra, så att barnens namn inte blir ett hinder för att få arbete i framti-
den.

Mona kom till Sverige med sina föräldrar för ungefär tjugofyra år sedan, 
när det behövdes arbetskraft här. Först kom pappan och rekognoserade, hans 
syster bodde redan här. Han tyckte det var bra och skickade efter familjen. 
Han rekryterades direkt till ett fabriksarbete och mamman arbetade som 
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sömmerska på en fabrik. Monas föräldrar har bott i Nyby sedan de kom till 
Sverige.

När Mona var nitton träffade hon Josef, som besökte sin syster i Sverige. 
Han hade gjort militärtjänst och var trött. Han ville kunna säga att han hade 
varit i Sverige och hade ingen tanke på att stanna. Mona och Josef är kusiner 
men kände inte varandra. De gifte sig när hon precis hade fyllt tjugo och bo-
satte sig i Nystad.  

Föräldrarna
Mona kom till Sverige när hon var åtta år. Hon gick låg- och mellanstadie-
skola i Nyby och i Nybyskolan till nian, sedan sociala linjen på ett gymnasi-
um i innerstan. 

M: Det var annorlunda förr. 
C: Det var det, va? 
M: Gud, nu kanske det finns - när jag gick i skolan, då kanske det 
fanns - dom utlänningar som fanns då, det var greker och turkar, det 
var dom som fanns och då kanske vi var fem utlänningar och resten 
var svenskar och från Finland, ja. Det var annorlunda, allting har 
förändrats faktiskt, så det - Jag tycker att skolorna och allting var 
bättre då.  

Monas äldsta syster är auktoriserad tolk och apotekare, hennes andra sys-
ter är revisor och har egen firma och kontor. Hennes två bröder är egna före-
tagare, de importerar godis och arbetar i en livsmedelsaffär som de nyligen 
har öppnat i ett garage i närheten. Mona är intresserad av kläder och hoppas 
kunna arbeta med det. När jag säger att det ändå är kul med fyra barn är hon 
litet frågande – ”Det är kul?” 

Jo visst, det är kul, jag har träffat - jag hade en kompis som är poli-
tiker. Jag träffade henne en dag och då frågade hon: Vad sysslar du 
med? Nej, jag gör ingenting, jag är bara hemma, jag är mamma. Så 
sa jag så här: ... 
C: Bara!? 
M: Och så sa hon - precis just det, sa hon: ”Bara, det är väl inte så 
bara? Jag har en pojke och det är jättesvårt. Du har fyra, det är ett 
heltidsjobb”.

Barnen, särskilt Sebastian, ger Mona full sysselsättning.  
Mona berättar att hon har problem med sina händer, hon har svårt att ta 

och hålla i saker och har opererats i händerna för nerver som har suttit i 
kläm. Men nu hittar läkarna inget fel, utom blodbrist. 

Josef har nio syskon, han har två systrar och en bror som bor i Sverige, 
ett syskon bor i Venezuela, resten bor i Syrien. En syster bor här sedan tjugo 
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år och har en son på arton år. Josef och hans bror kom hit nästan samtidigt. 
Den andra systern har varit här i sju, åtta år. Alla trivs här.  

Först arbetade Josef på ett bryggeri och sedan med torghandel på Hötor-
get och i olika affärer. Nu är han egen företagare och har två butiker i en när-
förort tillsammans med Monas två systrar och svågrar. Bara männen arbetar i 
affärerna. De har en anställd, så att Mona och hennes systrar inte behöver stå 
i affärerna. Delägarna delar på arbetet och kan få semester och ledigt någon 
dag då och då.

Barnen och deras skolgång 
Sebastian föddes fem veckor för tidigt med akut kejsarsnitt och föräldrarna 
tror att det kan vara anledningen till att han har damp, ticks och glutenallergi. 
Allergin gör att Mona alltid måste tänka på vad han äter. Glutenfri mjölmat 
förskrivs av dietist och Mona köper den på apoteket.

När Sebastian hade fått diagnosen damp, ansåg personalen på daghemmet 
att det bästa för honom skulle vara en liten klass när han började sexårsverk-
samheten. Mona ville inte att Sebastian skulle gå i Nystad utan i en skola 
med mer svenska barn. Hon vill att han ska lära sig svenska språket ordent-
ligt, därför valde hon Bäckskolan i Gamleby och där gick han i sexårsverk-
samheten. När Sebastian skulle börja ettan i Bäckskolan tyckte skolan att 
han var för avancerad för den specialklass de hade och skickade honom till 
en liten klass i Österskolan. Han gick där i två år, sedan blev det problem 
mellan honom och en annan pojke. Sebastian tar allt bokstavligt och gör det 
andra som är större eller äldre säger åt honom att göra.  

Sebastian flyttades till Sydvästskolan i trean, där gick han i en liten klass. 
Men klassen löstes upp och då föreslogs han en så kallad dampklass i en 
skola på andra sidan stan. Först tyckte Mona att det verkade bra, men när 
hon kom dit tyckte hon inte om klassen och tackade nej. Hon vill inte att Se-
bastian ska känna sig annorlunda, utan att han ska vara med andra barn i en 
vanlig stor klass med personlig assistent, så att han får fler klasskompisar. 
Och nu går han kvar i Sydvästskolan. Josef säger att Sebastian mår bättre av 
att ha många kompisar i en stor klass, fast det var svårt för honom i början. 
Nu går det bättre – över förväntan – och det har inte varit några anmärkning-
ar på honom sedan han började fyran. Sebastian har en personlig assistent 
som hjälper honom att koncentrera sig och inte bli så påverkad av andra ele-
ver. Föräldrarna är nöjda med sitt agerande vad gäller Sebastian. Så länge det 
går bra för Sebastian är Mona nöjd med Sydvästskolan. Men hon bekymrar 
sig för hans svenska och undrar om det inte skulle hjälpa om eleverna fick 
läsa mer svenska böcker i skolan.  

Mona tror att Sebastian kommer att få leva med sin ”dampstämpel” hela 
livet, trots att han har blivit mycket bättre och har förmåga att koncentrera 
sig, till exempel när han spelar tevespel. Men han är aggressiv och har svårt 
att få kompisar, så han försöker ”köpa” vänner. Han är dessutom lättpåver-
kad, hans kusin ville byta sin jojo mot fem av Sebastians nintendospel, värda 



230

                                                     

två tusen femhundra kronor, och det var han beredd att gå med på. Josef me-
nar att i Syrien skulle det inte bli ett problem, där finns inte så dyrbara leksa-
ker.

När man är som Sebastian har man dåligt självförtroende, säger Mona. 
Han går till BUP254 två gånger i veckan för att lära sig att få självförtroende. 
Mona tror att det har hjälpt honom mycket. Hon går dit för sig en gång i 
veckan. Självförtroende behöver man överallt och Mona vill att Sebastian 
ska kunna stå emot andra. Mona och Josef tycker att deras andra barn är 
starka och att det är synd om Sebastian. Problemen har hopats på honom. 
Sebastian vill ha födelsedagskalas, men det blir inget kalas eftersom han fyl-
ler år på sommaren och alla är bortresta. Men Mona är också rädd för att han 
skulle bli bjuden tillbaka, både därför att han är allergisk mot bakverk och 
för att hon är misstänksam: Vad har de andra barnen för anledning att vara 
med honom? Alla brukar ta saker från honom och när Sebastian tar hem nå-
gon för att spela dataspel spelar han bara själv och visar upp alla saker han 
har. Mona har läst att om man inte tar hand om barn med damp riskerar de 
att hamna i missbruk. I Sverige är droger lättillgängliga, men inte i Syrien, 
säger hon. 

Mona tycker att Bäckskolan var en bra skola som fungerade bra, de hade 
ofta möten med rektor och specialpedagogerna. Mona valde Bäckskolan ef-
ter att ha hört sig för om skolor och förstått att den hade många svenska ele-
ver. Nu går Sebastian i en skola där det nästan inte finns någon svensk i klas-
sen och Mona tycker att hans svenska är mycket dålig. Hon kunde också 
tänka sig Kristna skolan där hans syster Amanda går. Men nu flyr svenskar-
na därifrån, så mer än hälften av eleverna har utländskt ursprung. De skulle 
helst vilja flytta Amanda därifrån, men eftersom familjen håller på att leta 
hus vill Mona inte byta skola förrän de vet var de hamnar.  

Alexander som är näst yngst ska börja sexårsverksamheten i höst. Nu 
funderar Mona hur hon ska välja skola till honom. 

Ja, en bra skola där det liksom, där det är många svenskar, det är det 
jag vill - förstår du? Det ska inte vara här i Nystad eller Nyby eller - 
utan det ska vara - och det är just det, för språket. Jag är så - dom 
måste lära sig språket därför att det här är deras hemland. Vi har 
inte tänkt åka någonstans och så, och då måste dom kunna svenska 
språket bra och det blir inte det här i Nystad. Sebastian kommer 
hem ibland och säger typiska ord på grekiska och somaliska ord och 
så - jag vill ha svenska ord! Svenska ord!  

Gamlebyskolan är bra, tror Mona, men där finns inte plats utan man får 
stå i kö.

254 Landstingets Barn och UngdomsPsykiatriska mottagning 
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C: Ni flyttar till en skola så att säga? 
M: Ja, precis, skolan kommer inte till oss, skolan finns inte där vi är, 
så då får vi flytta dit. För om vi flyttar till ett område - till exempel 
Gamleby, om vi köper någonting där, då blir dom tvungna att hitta 
platser åt våra barn, förstår du? För då tillhör vi Gamleby, men nu 
tillhör vi inte Gamleby eller Bäck. Hade vi tillhört Bäck då hade 
dom aldrig kunnat göra som dom gjorde med Sebastian, utan då 
hade dom - 
C: ... varit tvungna?  
M: Precis. 
C: Det var det jag undrade, du känner att det var lite därför som 
dom ...? 
M: Ja visst. Och så var det inte så att dom frågade mig, förstår du, 
dom bara skickade hans papper till Österskolan. Dom sa - visst, 
dom sa till mig att det var - att klassen inte var lämpad ... alltså den 
var inte bra för Sebastian så, men det var dom som skickade mig 
tillbaka till Nystad.  
... utan dom sa bara att i Österskolan finns det en klass som vi tror 
passar Sebastian - hupp! 
C: Dom hade ingen diskussion med dig alltså? 
M: Diskussion och diskussion, men dom gav mig inte andra alterna-
tiv. 

Mona har hört talas om Sydöstskolan, men tror inte att barnen skulle få 
plats där heller. De bor ju i en annan del av Nystad.  

Amanda pratar bättre svenska än Sebastian. Familjen pratar arabiska och 
svenska hemma. Josef säger att det inte känns som man bor i Sverige när 
man bor i Nystad, snarare som att bo någonstans i Afrika eller Chile. Just nu 
bor många somalier och araber i Nystad, i Nyby bor mest turkar. Josef tycker 
att det är okej, inget bråk och alla känner alla. Familjen trivs i Nystad och 
Josef har nära till jobbet – och så är det billigt här också, säger Mona. Hon 
menar att även om de skulle flytta kan de handla i Nystad. Man spar pengar 
på mat- och klädinköp, det finns många affärer som konkurrerar med varand-
ra och hela tiden etableras nya. Alla priser ligger under ICAs och Konsums. 
Man kan köpa grönsaker häpnadsväckande billigt på torget, där försäljarna 
konkurrerar med varandra, ett kilo aubergine för femtio öre, fem gurkor för 
tio kronor, fem kronor kilot för tomaterna.  

När jag frågar Mona vad hon tycker om möjligheten att välja skola säger 
hon:

Jag tror att det där bara är snack, jag tror inte att föräldrar har rätt att 
- okej jag väljer till exempel en skola, men det är inte säkert att jag 
får den skola jag vill ha. Förstår du? Det är bara snack. Man blir 
ändå skickad till den skolan man tillhör, om man säger så. 
C: Mm, men Kristna skolan kunde ni ju ...? 
M: Kristna skolan, det är - eleverna flyr därifrån, speciellt dom 
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svenska, visst, okej, det är en kristen skola och till exempel i Aman-
das klass, hon går i trean, där är de bara nio elever i trean, så då för-
står du. Så då är det - det är inte många elever där. När jag valde 
Kristna skolan så trodde jag att det skulle vara mer svenskar där. 
Det var därför jag sökte dit och för att det var en kristen skola, men 
sen nu dom här - det har blivit färre hela tiden. 
… Därför att till exempel nu - det är många araber där, det är många 
greker där, det är många utlänningar, förstår du - dom grupperna. 
Dom håller sig för sig själva och då blir det så att svenskarna, om 
det är till exempel en eller två svenskar i klassen, dom känner sig 
utanför, dom kanske blir mobbade eller så och då flyr dom. ... Det 
var massor av svenskar där när Amanda började, alltså det är fyra år 
sedan, det fanns massor med svenskar och så, men nu, det är - neej.  

Mona hörde talas om Kristna skolan genom en av sina systrar. Hon har 
flyttat från Nystad till en annan del av staden för att det finns en katolsk sko-
la där, som hennes barn kan gå i. Monas andra syster bor i Nyby, hon har två 
små barn och den äldsta har hon satt i ett daghem i en annan grannförort, 
därför att hon inte gillade de daghem som fanns i Nyby. Nu har hon också 
planer på att flytta.  

Mona är inte säker på att det skulle vara bättre om hon flyttade barnen till 
en skola med mer svenska elever: ”... ja, usch jag vet inte vilken skola som 
är bäst.” Hon vill att en skola ska vara sådan att barnen hoppar upp på mor-
gonen och är glada att få gå dit. Amanda älskar att gå i skolan och går gärna 
upp på morgonen. Mona skojar ibland med Amanda att hon måste stanna 
hemma från skolan och då protesterar hon kraftfullt. Skolan ska också vara 
sådan att barnen trivs bland kamraterna, inte blir mobbade och att de har ut-
bildade, bra lärare. Fördelen med skolorna i Nystad och Nyby är att de har 
mycket resurser, mer än i andra bostadsområden med fler svenska elever. Jo-
sef påpekar att Nybyskolan har fått pris för att det är en bra skola.   

Om framtiden 
Sedan en tid letar familjen hus. Mona skulle gärna vilja bo i Gamleby, så att 
barnen kunde komma in i skolan där. Amanda står i kö till Gamlebyskolan 
sedan två år. De tittar också på hus i grannförorten där det finns villor och 
radhus, men de är dyra och det blir budgivning. Familjen hittade ett hus i 
grannkommunen och sökte ett lån. Men banken var för långsam i hantering-
en av låneansökan och det gick inte att genomföra ett köp.  

Josef tycker att kontakten med banken är problematisk. De är långsamma 
och han har mötts av mycket misstänksamhet. En transferering som skulle ta 
ett par dagar tog två och en halv månad. För att starta företaget lånade Josef 
trettiotusen kronor av sin svåger och hans pappa satsade fyrtiotusen dollar 
som han skickade Josef. Utan att det fanns någon anledning hindrade banken 
honom att ta ut dem. Josef har bra inkomster och ”vita” pengar på banken. 
Han tyckte att det var hemskt att behöva gå till banken och fråga var pengar-
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na fanns. Banken hänvisade honom till huvudkontoret (eller riksbanken?). 
Pengarna hade anlänt, men det var en stor summa och banken ville veta var 
pengarna kom från. De frågade ut honom med motiveringen att det kunde 
handla om brottslig verksamhet. Efter att ha förklarat att han har bott i Sve-
rige i flera år och skulle starta eget fick han till slut ut pengarna. 

Nej det är jobbigt alltså, om man har pengar här, kan man inte göra 
någonting och om man inte har några pengar, kan man inte leva. 
Nej, det är sant, det är sant. Du går till banken för att sätta in pengar 
och dom frågar dej var pengarna kom ifrån. Men dom har inte alls 
rätt att fråga mig. 

När hans svåger skulle starta butik lånade Josef honom drygt tvåhundra-
tusen kronor. Josef tog ut pengar på banken och fick några månader senare 
tillbaka hela summan kontant av sin svåger. När han skulle sätt in pengarna 
var banken åter misstänksam över den stora summan och han var tvungen att 
förklara sig. Då bytte han bank.  

Visst får man arbeta mer i ett eget företag, men de skulle ha mycket svå-
rare att klara sig om båda var anställda, säger de. De skulle inte kunna spara 
och ha den standard de har nu.

Mona vill bli något. Men eftersom hon inte vet vad hon vill göra har hon 
inte heller vetat vilken utbildning hon behöver skaffa. Hon vill prova på allt. 
Hon ska träffa en yrkesvägledare när mammaledigheten är slut. Mona har 
arbetat i affärer, i restauranger, som personlig assistent och på daghem. Hon 
har funderat på att bli lärare, men insett att hon inte vill ha som yrke också 
att arbeta med barn.  

När hon funderar på att söka jobb säger Josef: ”Vem ska anställa dig, en 
mamma med fyra barn?” Mona tycker att Josef är allt annat än uppmuntran-
de. Han menar att det är svårt att bli något när man är trettiotvå år och att hon 
inte skulle klara av ett heltidsarbete eftersom Sebastian tar mycket tid. Det är 
klart att han skulle bli stolt om Mona blev VD och fick hög lön, säger Josef.  
(Då vänder sig Mona mot Amelie och ger henne sin uppmärksamhet).  

Om familjen stannar i Sverige är det självklart att barnen ska lära sig per-
fekt svenska, skaffa sig utbildning och bli någonting, tycker hon. Josef tyck-
er inte att det är lika viktigt. Han slutade skolan ganska tidigt, det går bra för 
honom och han har startat eget. Sebastian vill arbeta med sina pappa, men 
Mona vill att han ska skaffa sig utbildning. Hon vill inte att barnen ska arbe-
ta på McDonald’s eller städa. De ska ha ett riktigt yrke som frisör eller läka-
re och då behöver de utbildning, som helst skulle leda till arbete som revisor, 
läkare, tandläkare eller lärare.

... jag vill inte att om man frågar dom - Vad jobbar du med? - Jag är 
kassörska, förstår du? Eller jag är städerska eller så, okej det är ing-
et fel med det men jag vill inte. 
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Av egen erfarenhet tror Mona att barn som inte vill plugga inte heller kan 
lära sig det. Man måste ha det i sig, säger hon. Barnen måste vilja själva och 
hon gör vad hon kan för att uppmuntra dem. Hon markerar för dem att det är 
viktigt att det går bra för dem i skolan och hon lär dem att tycka om skolan. 
Hon önskar, förutom att barnen ska få ett yrke, att de ska vara friska och 
lyckliga. En gång frågade hon Sebastian vad han ville bli. 

Brottsling, sa han, förstår du? Jag sa: Men Sebastian, du kan väl inte 
mena, du menar att du ska bli polis. Och nu när jag frågade honom 
säger han: Jag ska bli polis! Så det - jag vet inte om det är - men det 
är just det här, i det här området, jag tror att det är - det är därför jag 
också vill härifrån. Jag tror att om dom inte kan svenska språket, så 
får dom ingen - så klarar dom kanske inte utbildningen och så kan-
ske dom inte får bra jobb och då känner dom sig utanför och så 
hamnar dom snett och - förstår du, det är det där som jag är jätte-
rädd för.

Man hör att unga med utländsk bakgrund rånar andra, säger hon och tror 
att risken att hamna snett i Sverige är större än i Syrien. För om de unga inte 
kan språket blir de mobbade – även av lärarna. Familjen bor i Sverige men 
har ändå inte kontakt med den riktiga svenskan, säger hon. 

Förstår du? Till exempel nu när jag ska leta jobb säger min man: 
Kom och hjälp mig i affären! Då säger jag: Nej, jag vill ut bland 
svenskar. Därför att det var det jag gjorde innan jag gifte mig. Nu 
sen jag gifte mig så har jag varit hemma med barnen och jag har 
jobbat, men det har inte varit så där riktiga - med riktiga svenskar. 
Förstår du? ... Jag vill ut i svenska samhället, jag vill gå på perso-
nalfester med svenskar, jag vill - förstår du? 
C: Ja jag fattar. 
M: Jag vill ut bland svenskar därför att - jaa. 
C: Du bor här.  
M: Ja jag bor här, jag vill liksom - jag vill ha svenska kompisar. Jag 
vill inte bara att mina grannar här, dom kanske är - dom är hemma-
fruar, eller att dom inte har något att göra, jag vill ut liksom! Jag ...  
(Josef harklar sig – besvärat?)

Mona har hela ansvaret för barnen och hemmet. Det är mamman som får 
springa mest i alla familjer, tror hon. När jag bejakar det, frågar hon om det 
är så i svenska familjer också. Hennes föreställning är att svenska män deltar 
mer i familjen och hemmet än män från andra länder. Även om pappan 
kommer hem till lunch i Syrien innebär det inte att han hjälper barnen med 
läxorna, det gör mamman.  
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Syrien eller Sverige 
Mona och Josef menar att i Sverige måste barn ha starkt självförtroende där-
för att familjen inte kan ta hand om dem till hundra procent som i Syrien. 
Där är mamman hemma och tar hand om barnen, mannen äter frukost med 
sina barn och kommer hem till lunch och siestan. Han kan öppna och stänga 
sin affär när han vill och kan vara mer närvarande i familjen. Men i Sverige 
går man upp tidigt, är borta hela dagen och kommer hem sent och hinner inte 
träffa sina barn så mycket. Eftersom Josef är egen företagare måste han arbe-
ta dubbelt så mycket i Sverige för att klara försörjningen och det blir hårt. I 
Syrien är rytmen helt annan, ”...  alltså det finns ett liv där förstår du, med 
familjen, mer än här” säger Josef.  

Barnen lyssnar på de vuxna i Syrien. Skolan är strängare, barnen vet att 
de kan bli straffade och är rädda för lärarna. Josef minns själv en smäll som 
han fick i skolan. I Sverige räknar barnen inte med straff och det kanske är 
förklaringen till många brott här, säger Mona, för svenska fängelser är be-
kväma. I Syrien är människor rädda för samhället och så ska det vara. Monas 
fick inte gå på skolfester eller delta på skolresor när familjen kom till Sveri-
ge och hon tror att det kanske kunde ha gått snett för henne om hennes för-
äldrar hade släppt på restriktionerna. Men om Amanda vill gå på skolfest ska 
hon få göra det. Mona menar att många barn med utländsk härkomst utnytt-
jar friheten i Sverige och hotar sina föräldrar med att de kan klaga på dem 
hos polisen: ”… då gör dom problem, förstår du, dom skiter i föräldrarna 
därför att föräldrarna har ingenting att säga till om här”. Monas svägerska 
har berättat att om hon smiskar till sin son, som inte ens är fem år, säger han 
att han ska hämta polisen. Mona och Josef menar att man måste ha möjlighet 
att ge sina barn smisk ibland, annars går det inte. Josef säger att om han blir 
arg när hans tioåriga son säger emot och han inte kan slå honom försvårar 
det uppfostran. Josefs pappa slog honom tills han var sjutton år och började 
sin militärtjänst.  

J: Förstår du, alltså, jag respekterar mina föräldrar fortfarande alltså, 
även om han kommer att slå mig hundra alltså - hundra gånger, jag 
kan inte säga någonting eller tjata på honom, aldrig i livet, aldrig i 
livet. 

Jag säger att jag tror att alla svenska föräldrar någon gång får höra av sina 
barn att de tänker ringa polisen och att föräldrarna tar det med ro. De blir 
uppriktigt förvånade att höra det. 

M: Jag har för vana att alltid när mina barn går hemifrån så säger 
jag till dem: Jag älskar er! Dom ska höra det morgon och kväll, det 
är viktigt, tycker jag. Jag fick aldrig höra det när jag var barn, ald-
rig. Vi hade faktiskt inte något sådant. ... man säger inte det i våra 
länder. 
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Hon frågar Josef om hans föräldrar har sagt det – ”kanske efter det att du 
fått smäll” säger hon och skrattar hjärtligt som en markering att hon inte är 
solidarisk med svärföräldrarnas uppfostringsmetoder. 

J: Nej, men jag alltså, jag fick så mycket smäll och så, det är sant, 
jättemycket. Jag kommer ihåg, men känslan inuti mig, alltså jag 
tycker om mina föräldrar ännu mer, jag vet inte varför, fråga henne. 
Jag ringer nästan varje vecka eller varannan vecka, jag tycker jätte-
mycket om dem. Man tänker, ah jag var ett litet barn och måste ha 
gjort något fel eller någonting, jag har inte lyssnat på min pappa, 
därför fick jag smäll, jag har inte lyssnat på min mamma, men alltså 
jag kommer aldrig, aldrig att hata mina föräldrar. 

Josef föreslår ibland att familjen ska flytta hem till Syrien. Han tror att 
riskerna är mindre i Syrien, där kan barnen inte göra lika mycket. Det finns 
ingen narkotika, ingen alkoholism och brottsligheten är låg därför att straffen 
är så stränga. Fängelserna är ett helvete berättar Josef, som har varit militär-
polis i Syrien. I Sverige är barnen borta från hemmet en stor del av dagen, 
man vet inte vad som händer när de blir femton år och man inte kan prata 
med dem.  

Makarna funderar fram och tillbaka – ”som en jojo” säger Josef, över om 
de ska återvända till Syrien. Det sociala livet och vädret är bättre och man 
lever billigare i Syrien. När de nyligen var på besök i Syrien gjorde Josef en 
hälsoundersökning och det visade sig att han har reumatism. Det kalla vädret 
i Sverige är inte bra för honom och han skulle behöva vila mer. Han började 
arbeta med sin pappa när han var tolv år. Reumatismen har han fått sedan 
han sålde grönsaker på Hötorget från åtta på morgonen till sex på kvällen.  

Josef skulle vilja pröva att flytta till Syrien ett år med tanke på barnen. 
Butiken går mycket bra. Om familjen reser till Syrien får hans medägare ar-
rendera hans del. Han vill inte sälja den för den händelse att det inte skulle 
gå bra i Syrien och han trivs ju i Sverige. Mona tror att det skulle bli svårt ef-
tersom barnen inte är bra på det arabiska skriftspråket. Amanda har hem-
språksundervisning en timme i veckan. Mona kan med svårighet läsa arabis-
ka. I Syrien finns inte bara arabiska skolor, det finns franska och engelska 
också, säger Josef. Han tror att den mer stränga skolan i Syrien skulle passa 
Sebastian eftersom han behöver struktur. Men Mona oroar sig för att Sebas-
tian inte skulle få den hjälp han behöver. Hon menar att Sebastian inte skulle 
bli så väl omhändertagen i Syrien och att det är bättre för barnen i Sverige. 
Medan Josefs argument för att flytta till Syrien är att det är bättre för barnen 
där. Sebastians farföräldrar säger ”… han är precis som alla barn, dom är 
såna”. I Syrien är en sjukdom som inte syns inte ett handikapp. Sebastian 
skulle antagligen vara lika accepterad där som här, om inte mer där. Ingen 
vet vad damp är, säger Josef ”… det är normalt, man är inte sjuk”. Mona 
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undrar om Josef kanske hade damp när han var liten, eftersom han var 
mycket busigare än vad Sebastian är.  

J: Ja jag var samma sak alltså. Jag var mycket aggressiv alltså när 
jag var liten alltså, jag satt inte still, det var därför jag fick massor 
med smäll, ja, det är sant. 
C: Du var ett livligt barn? 
M: Ja, så du kanske också hade damp när du var liten. 
J: Jo man vet aldrig.  
M: Och han kanske klarade sig därför att han inte blev annorlunda 
behandlad. Det är just det jag vill - att okej, dom har satt diagnosen 
damp på honom, på min son, men jag vill inte att kan ska känna sig 
annorlunda.  

Mona tycker att det är lätt att ha med myndigheter att göra i Sverige, man 
behöver inte muta någon om man vill ha ett papper. Josef håller med om att 
myndigheterna är ett problem i Syrien. Vare sig barnen eller någon i omgiv-
ningen tycker att familjen ska flytta, de säger att Mona inte skulle stå ut. 
Själv vet hon inte eftersom det var länge sedan hon bodde i Syrien och inte 
minns något från den tiden. Men alla varnar för att återvända, människor 
som har sålt allt och rest tillbaka har inte kunnat leva där. Det är bara Josef 
och hans föräldrar som vill att de ska återvända.  

Sammanfattande diskussion och analys 
För Mona är det viktigt att barnen får utbildning och ett riktigt yrke. Kanske 
är det särskilt betydelsefullt eftersom hon själv hade velat ha utbildning efter 
gymnasiet, men inte skaffade det. Att barnen ska lära sig svenska ordentligt 
styr Monas strävanden och val, för Sverige är barnens hemland. Mona har ett 
visst utbildningskapital som disponerar henne att försöka hitta skolor med 
många svenska elever och hon har gjort aktiva val av skola. Men det har inte 
blivit som hon ville. Det räcker inte att Mona är uppvuxen i Sverige sedan 
hon var åtta år och har gått gymnasiet, att hennes systrar är välutbildade och 
att hon är relativt välorienterad om utbildningar och skolor. Hennes praktiska 
sinne rår inte på kraftfulla strukturella hinder och svårigheter. Bäckskolan i 
Gamleby, med en majoritet svenska elever, där Mona hade fått in Sebastian 
placerade honom i en annan skola i Nystad. De svenska eleverna lämnar den 
kristna friskolan i innerstan, där Amanda går. Svårigheterna att få banklån 
hindrar familjen att köpa hus och byta bostadsområde. 

Bäckskolan tyckte inte att klassen passade Sebastian och de svårigheter 
han har – eller passade inte han i klassen? – och flyttade honom till en liten 
klass i Österskolan i Nystad utan diskussion med föräldrarna. Där kom han i 
konflikt med en annan elev och efter förslag om en skola i andra änden av 
staden hamnade han i Sydvästskolan, som han ”tillhör”. Sydvästskolan lig-
ger i ett område med allmännyttiga bostäder, området har lågt status. Där bor 
många av de senast anlända invandrade - som har en tendens att hamna ne-



238

                                                     

derst i statushierarkin. Karin som bor i Nystad beskriver området som ”en 
annan värld”. Sydvästskolan är en bortvald skola och elevströmmen därifrån 
går huvudsakligen till friskolor, Sydöstskolan och Västerskolan, som ligger 
nära. Sebastian har en resursperson till stöd i Sydvästskolan och han får gå i 
stor klass. Föräldrarna är ganska nöjda med den lösningen, men i klassen 
finns inga svenska elever och han lär sig inte svenska. 

Barnen står i kö till skolan i Gamleby utan större hopp om att de komma 
in – om inte familjen flyttar dit. Därför valde Mona Kristna skolan till 
Amanda. Hon hoppades på svenska klasskamrater, men svenskarna flyr sko-
lan och bara elever med utländskt ursprung blir kvar. Trots ambitiösa försök 
lyckas Mona inte ge barnen den skolgång hon önskar och hamnar åter på 
ruta ett eller kanske till och med ruta noll, för det är färre svenskar i barnens 
skola än det var i hennes egen.

Mona växte upp i ett Nyby som var mer dominerat av svenskar än det är 
nu och hon gick i skola i innerstan. Hon har blivit ganska ”svensk” och fin-
ner sig nu omgiven av fler invandrade än när hon växte upp. I den bemärkel-
sen är det ett steg tillbaka för henne att bo i Nystad.  

Mona är rädd för att hela det sammanhang som Nystad innebär och som 
gör det svårt att lära sig svenska ska bidra till att barnen kommer utanför det 
svenska samhället och till och med hamnar snett. Hon är så angelägen om att 
barnen ska få en bra skolgång och lära sig svenska att hon vill att de ska flyt-
ta innan Alexander och Amelie börjar skolan. Det är lika viktigt för Mona att 
barnen lär sig svenska som att komma bort från Nystad. Det framstår som 
enda sättet att komma vidare in i det svenska samhället och förbättra sin po-
sition. Meningen med emigrationen är till stor del att uppnå förbättringar och 
Mona ser på sina systrar att det är möjligt. Men att flytta till ett mer svenskt 
radhus- eller villaområde är inte lätt, med höga priser och budgivning som 
trissar upp priserna. Framför allt oroar sig familjen för att inte få lån tillräck-
ligt snabbt när de hittar ett hus. 

Mona och särskilt Josef trivs i Nystad, men fördelarna med Nystad är inte 
lika avgörande för dem som för de som tillhör en större religiös eller etnisk 
grupp och för vilka närheten till gruppen är betydelsefull och avgör bostads-
ort. Det är inte lockande för alla att komma in i ett mer svenskt sammanhang 
och mycket tyder på att en kongregationseffekt finns.255

M: Många säger så här: ”Ni är galna om ni flyttar från Nystad, här 
är det säkrast”, säger dom, om jag skulle flytta till ett svenskt områ-
de där ingen säger hej till den andra, förstår du? Det är - just här, sju 
grannar kommer in och dricker kaffe, barnen leker tillsammans och 
så. Och dom tror inte att svenska familjer är sådana.  

255 Andersson 1998, s.129. Se också: s. 188 och s. 203.  
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Att vilja köpa hus och flytta kan ses som en strävan att göra tydlig, eller 
skapa, sin önskade sociala tillhörighet. Josef är småföretagare och familjen 
tillhör eller strävar mot medelklassen. Mona talar också om att barn behöver 
vara starka och ha bra självförtroende, även familjerna i nästa kapitel pratar 
om det och där behandlas ämnet mer utförligt. För en mamma som har ett 
barn med damp och flera andra svårigheter är önskan om gott självförtroende 
naturlig. Men jag tror att den önskan också är förknippad med familjens till-
hörighet i medelklassen. Mona tar del av den svenska ”föräldradiskursen”. 
Hon betonar hur viktigt det är att tala om för barnen att hon älskar dem och 
hon anser att barnen själva måste få välja vad de vill bli: 

… man måste ha vilja att bli någonting. Jag kan bara pusha dem och 
fråga dem och hjälpa dem och så till nian och sen kan inte jag 
tvinga dom att söka till det eller det, jag kan inte göra det utan dom 
måste själva komma och säga, det här vill jag söka till, det här vill 
jag göra, för jag kan inte tvinga dom, du ska bli frisör, du ska bli 
det, förstår du, det går inte, man måste ha det i sig.  

Mona vill inte att Sebastian ska behandlas på annat sätt än andra barn, 
han ska inte bli utpekad och stämplad. Det finns verkligen anledning att fun-
dera över vad som är bäst för Sebastian. Frågor som sysselsätter föräldrarna 
är om det är en hjälp för honom att i Sverige ha fått en diagnos, som gör att 
han blir särbehandlad. I Syrien skulle han kanske bara bli betraktad som en 
busig pojke och familj, släkt och lärare skulle sluta upp runt honom och mar-
kera vad som gäller. Eller skulle han få det ännu svårare med sitt dåliga 
självförtroende och för att han är så lättledd?

Makarna har olika uppfattningar om i vilket land de vill bo och pratar öp-
pet om det. Båda argumenterar för sina respektive ståndpunkter. Även i and-
ra familjer – i Bentes och Göstas och Idriss256 – tycks de olika ståndpunkter-
na som ambivalensen består av, vara knuten till var och en av makarna. Josef 
är mer intresserad av livet i det gamla hemlandet och Mona ser fördelarna 
med det europeiska livet. Inom familjen finns olika livsstilar som delvis är 
betingade av att Mona har vuxit upp i Sverige och Josef i Syrien. Olikheter-
na förstärks av könet, för en kvinna tycks det vara mer gynnsamt att leva i 
Sverige, medan livet i Syrien kan framstå som bättre för en man. Hon förstår 
livet här och kan dra fördelar av det. Han är inte lika förtrogen med det. I Sy-
rien är hans ställning som man och familjefar starkare och troligen mer tillta-
lande för honom. Hon ser större möjligheter för en egen utveckling här. Hon 
vill ut i yrkeslivet, men Josef verkar inte särskilt entusiastisk. Mona pratar 
flytande svenska, har vuxit in i landet och betraktar förmodligen Sverige 
som sitt hemland. Hennes föräldrar och syskon har etablerat sig här. Hon ser 

256 Kapitel 10, s. 295 och s. 308. 
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det åtminstone som sina barns hemland och ganska tidigt i samtalet säger 
hon att de inte planerar att åka någonstans.

Josef kom hit som vuxen, han var tjugofem, tjugosex år. Han har bott i 
Sverige i tolv år och har etablerat sig framgångsrikt. Han pratar inte flytande 
svenska, även om han behärskar språket. Den reumatism han har fått i Sveri-
ge är ett starkt skäl för att flytta till Syriens varmare klimat. Han längtar ock-
så till vänner och det sociala livet där.

När jag ringde för att komma överens om en tid föreslog Mona omedel-
bart att jag skulle komma dagen därpå. Ville hon att Josef skulle vara hemma 
– eller vill hon inte det? Hon trodde kanske att han inte skulle vara hemma 
och i så fall undrar jag om han är hemma för att kontrollera vad hon säger. 
Något ger mig det intrycket, kanske för att jag fick en känsla av att hon ville 
prata med någon alldeles för sig själv. Eller det kanske beror på hur samtalet 
utspinner sig?  Samtidigt ger makarnas förhållande intryck av att vara ganska 
fritt och jämbördigt. Vilket inte behöver utesluta att det kan innebära en svå-
righet för Josef.

Både Mona och Josef känner sig handfallna eller till och med maktlösa 
inför det ”ickeauktoritära” sättet att uppfostra barn i Sverige. Hur ska de 
kunna vara säkra på att det kommer att gå bra för deras barn, särskilt Sebas-
tian, när de inte kan använda sig av metoder de känner till för att tillrättavisa 
dem? 

Då jag stänger av bandspelaren säger jag något om att jag förstår att det 
kan vara mer attraktivt att bo i Syrien med tanke på de kalla och mörka vint-
rarna här. De säger att de inte är som greker och turkar, som jobbar här och 
kan resa tillbaka sitt land med sina pengar, för de har inget eget land. Som 
kristna i Syrien utgör de bara fem procent av befolkningen och har svårt att 
uppleva att det är deras land. I Grekland får muslimer inte äga land och före-
tag, i Syrien är det tvärtom, kristna får inte äga. De har aldrig lidit, men med 
en annan regim i landet skulle de kunna bli förföljda. Sverige är en demokra-
ti, det är bra, det uppskattar de. 
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Kapitel 9 
Den bortvalda skolan i Gamleby 

De tre familjerna i det här kapitlet, Susanne, Maria, Helena och Bengt bor 
inom Åbyskolans upptagningsområde i Gamleby, i tre angränsande områ-
den: Bäck, Åby och Flodsta och trivs där. Helena och Bengt och Susanne är 
inte odelat positivt inställda till Åbyskolan. Skolan har klasser från förskolan 
till och med nian. Ju högre upp i årskurserna desto större är flödet av elever 
från skolan. Den andra kommunala skolan i Gamleby med högstadium är 
Gamlebyskolan, dessutom finns Waldorfskolan. På högstadiet går strömmen 
från Åbyskolan till Gamlebyskolan. Åbyskolan har haft en hel del lokalpro-
blem, lokalerna har varit för små och byggnadsarbeten har pågått i skolan. 
Mitt intryck är ändå att det inte förklarar hela utflödet. Enligt dem jag träffar 
anses skolan inte vara lika bra på högstadiet som i de lägre klasserna. 
Åbyskolan, liksom Gamlebyskolan, ligger i ett socioekonomiskt välmående 
villaområde vars invånare övervägande är av svensk härkomst. De flesta ele-
verna kommer därifrån, vilket trots allt gör skolan relativt attraktiv för dem 
som bor i upptagningsområdet.  

Helena och Bengt bor med sina fyra barn i en villa inte långt från 
Åbyskolan. Barnen går eller har gått i Åbyskolan. Föräldrarna har varit 
ganska nöjda med skolan, särskilt i de lägre klasserna. Helena har haft fun-
deringar om andra skolor, men säger att hon lät sig övertygas av en grannfru 
att låta äldsta dottern gå kvar i Åbyskolan så att döttrarna kunde gå i samma 
skola. I fortsättningen har de andra barnen också gått i samma skola. Nu, när 
familjen börjar få ett nytt umgänge genom segling ifrågasätter hon sitt age-
rande.

Susanne bor i lägenhet i ett litet bostadsområde med flerfamiljshus. Fa-
miljen bodde tidigare i villa i området. Susanne har tre söner, två bor fortfa-
rande hemma. Lars går i Åbyskolan, det har hans äldre bröder också gjort. 
Gösta har just börjat på Nya gymnasiet, samma skola som Isabel.257 Den 
valde han själv. Susanne har varit engagerad i Åbyskolan och bland annat 
varit klassförälder. Men hon har också blivit missnöjd med skolan och för-
sökt att få in både Gösta och Lars i Gamlebyskolan utan att lyckas. När Lars 
skulle upp i högstadiet ville hon välja en annan skola åt honom, hon hade 
anmält honom till Gamlebyskolan redan i fyran. Men när hon sedan studera-
de skolornas resultat såg hon att Gamlebyskolans inte var så goda. För henne 
har det inte varit aktuellt att pojkarna skulle gå i skola i något annat område.  

Maria bor sedan något år i en liten villa i Flodsta tillsammans med sina 
två döttrar Marika och Viveka, som går i Åbyskolan. Maria flyttade till 
Flodsta från en lägenhet i ett äldre område i en närliggande grannkommun. 

257 Kapitel 7, s. 156. 
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För henne är det viktigt var hon bor och hon valde området därför att det 
skulle ge henne och döttrarna en bra miljö i flera bemärkelser, särskilt soci-
alt. Skolan är en del av den närmiljön. Maria bedömer att hon inte skulle ha 
möjlighet att följa barnen till en skola som ligger för långt från hemmet. 

Ytterligare två barn i undersökningen går i Åbyskolan och bor inom dess 
upptagningsområde. Det är Mert i föregående kapitel258 och Karl i nästa ka-
pitel.259 Mert kom in i undersökningen via min kontakt med Bäckskolan där 
hans systrar går och han tidigare hade gått. Min ingång till familjen var 
Bäckskolan och de är den enda familjen därifrån, det tillsammans med att 
Mert hade försökt att komma in i en annan skola men misslyckats, gör att de 
är med i föregående kapitel. Karls föräldrar fick jag kontakt med via en ar-
betskamrat när jag sökte föräldrar i Waldorfskolan. Eftersom Waldorfskolan 
var ingången till den familjen är de med i nästa kapitel. Men de skulle lika 
gärna kunnat höra hemma i det här kapitlet. Familjen bor i  Åbyskolans upp-
tagningsområde, de har valt att Karl ska gå i Åbyskolan och inte i en Wal-
dorfskola.

Dygder är medelklassens tillgång 
Bourdieu gör i Distinction260 en grov uppdelning i tre huvudsakliga klasser, 
borgerskapet/den härskande klassen, mellangruppen/medelklassen och de 
folkliga klasserna/arbetarklassen. Borgerskapet/överklassen eller den härs-
kande klassen har makten i samhället, de andra två klasserna är dominera-
de/behärskade av den. I medelklassen, som han kallar småborgerskap, urskil-
jer han tre sorters positioner i rörelse: För det första, de som är etablerade 
och utgör en sorts kärntrupp och som besitter alla de egenskaper och disposi-
tioner som är mest karaktäristiska för medelklassen; för det andra, de som är 
på väg ned – både från överklassen men även inom den egna klassen; och för 
det tredje en ny medelklass på väg upp. I den senare fraktionen finns kultur-
förmedlare och personer inom media och nya yrken, som terapeuter, konsul-
ter och liknande.

Inom varje klass finns en strävan att nå bättre positioner med tillgång till 
större kapital. Arbetarklassen strävar mot medelklassen och medelklassen 
strävar mot högre positioner inom medelklassen eller mot överklassen. Det 
betyder inte att alla kan röra sig i riktning uppåt, eftersom det ständigt pågår 
kamp och konkurrens om de åtråvärda positionerna och några måste förlora i 
den kampen. Bourdieu är noga med att betona att dessa klasser inte finns, de 
är sociologens konstruktioner. De är inga fixa grupper, det pågår hela tiden 
rörelser och förflyttningar mellan individer och grupper och som grupper 
konstrueras de i relation till varandra. Bourdieus bild av de olika klasserna 
och fraktionerna är inte exakt överförbar på svenska förhållanden, men i sto-

258 Kapitel 8, s.218. 
259 Kapitel 10, s. 280. 
260 Bourdieu, 2000. 
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ra drag är analysen användbar. Broady med flera gör utifrån yrkesgrupper 
följande indelning i fem klasser: Högre klass, medelklass, lägre medelklass, 
kvalificerade arbetare eller högre arbetarklass och okvalificerade arbetare el-
ler lägre arbetarklass.261 Inom varje fraktion finns också ett spektrum mellan 
de som har kulturella och de som har ekonomiska tillgångar eller intressen. 

Medelklassen befinner sig mitt emellan arbetarklass och överklass, den 
har lämnat arbetarklassen bakom sig, det förflutna och dess strävan och 
framtid är att tillhöra överklassen. För att nå dit behöver den finna sätt att 
kompensera sin brist på kapital. Enligt Bourdieu kan medelklassen bara göra 
det genom att mobilisera sin egen kraft i form av ”negativa vikter”, det vill 
säga genom att göra uppoffringar, spara och begränsa antalet barn.262 Och i 
den änden kan de bara förlita sig på sin asketiska läggning. I sociala utbyten 
och relationer där andra kan lämna verkliga garantier såsom pengar, förbin-
delser eller kultur,263 kan medelklassen endast erbjuda moraliska garantier. 
Eftersom de är relativt fattiga på andra tillgångar kan de för att förverkliga 
sin anspråk i det sociala utbytet bara betala med dygder, nämligen umbäran-
den, uppoffringar, försakelser, god vilja och erkännande.264

Medelklassen gör sina största uppoffringar inom det sociala området. En 
person i medelklassen litar bara till sig själv och är övertygad om att hans 
framgångar helt och hållet beror på egna meriter och ansträngningar. Han är 
beredd att offra relationer till släkt och vänner för att hushålla med de kost-
nader och ansträngningar som det innebär att underhålla dessa relationer. So-
lidariteten men dem uppfattar han snarare som en belastning än en tillgång. 
Hans hem är hans borg och kärnfamiljen är enheten för reproduktion. Moti-
ven för att skaffa få barn, det vill säga barnbegränsa, är de samma, det gäller 
att koncentrera sina investeringar framförallt avseende utbildning på ett eller 
två barn eftersom tillgångarna är begränsade. ”Kan han inte öka sina inkoms-
ter får han begränsa sina utgifter”.265

De inom medelklassen som har störst ekonomiska tillgångar gör sina in-
vesteringar i form av besparingar på banken medan de som huvudsakligen 
har kulturella tillgångar använder sig av utbildningssystemet i sina strategier 
för socialt avancemang. Medelklassens asketiska dispositioner gör att de, 
med sina kulturella ambitioner, sin ekonomiska ordentlighet, sitt allvar och 
hårda arbete, är idealiska kunder i skolor och banker, säger Bourdieu. De 
förverkligar dagligen det puritanska projektet att skapa kapitalismen. ”Bak-
sidan” av medelklassens ambitioner och uppåtstigande rörelse i samhället är 
ansträngningar och inskränkningar. Ansträngningar och uppoffringar som 

261 SOU 2000, s. 121. 
262 Bourdieu, 2000, s. 333. 
263 Trovärdighet = kredit i vid och specifik bemärkelse, se även s. 31. 
264 Bourdieu, 2000, s. 333. 
265 Bourdieu 2000, s. 338. 
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kan bli så stora att de blommar ut i bitterhet och aggressivitet mot dem som 
har det för ”lätt”, som kan leda till småaktighet och inskränkthet.  

Bourdieu säger att ”Småborgaren (petit bourgeois) är en proletär som gör 
sig själv liten för att bli borgare (bourgeois)”.266 Småborgaren, är präglad av 
begreppet ”liten”, han är tvungen att förhålla sig sparsamt till alla företeelser 
i livet. I Sverige är det kanske begreppet eller måttet ”medel” som i medel-
måttighet som präglar medelklassen.  

Medelklassens dilemma 
De tre familjerna i kapitlet tillhör olika skikt av medelklassen, liksom flera 
andra i undersökningen. Några har en position i högre medelklass, andra i 
lägre medelklass och några snarare bland kvalificerade arbetare. Två famil-
jer267 i undersökningen skulle i socioekonomisk bemärkelse bedömas tillhöra 
överklassen, i alla fall om jag följer Broadys med fleras indelning enligt yr-
keskategorier i Välfärd och skola,268 vilket är relevant att göra i det här 
sammanhanget. Tas utöver inkomster och utbildning också hänsyn till infly-
tande är det tveksamt om en av dessa familjer skulle räknas till överklassen. 
Den enda familj där en överklassposition verkar klar är hos Bente och Gösta, 
som vi möter i nästa kapitel.269

Gränserna är flytande. När man möter familjerna och kommer dem när-
mare blir det mer komplicerat att placera in dem i tydliga, entydiga kategori-
er, det skulle vara lättare att göra utifrån endast statistiska eller kvantitativa 
uppgifter. Det kan också vara svårt att veta om familjens sociala rörelse för 
tillfället går uppåt, nedåt, sidledes eller om de befinner sig i ett relativt stabilt 
läge. En annan faktor som komplicerar är att mer än hälften av familjerna har 
utländskt ursprung och i ytterligare några familjer har den ena parten ut-
ländskt ursprung. Det komplicerar därför att många som invandrar till en 
början får lägre position i Sverige än de skulle ha haft i sitt ursprungsland, 
med tanke på sin utbildning. De får inte alltid möjlighet att utöva det yrke de 
är utbildade för och får de det, avancerar de inte alltid på det sätt de skulle ha 
gjort i sitt hemland. 

Helena brottas med sina synpunkter på invandrare. Hon har negativa erfa-
renheter och blir upprörd över attityden och framtoningen hos ungdoms-
gängen som kommer in i sportaffären där hon arbetar. De är gäng som delvis 
eller till stora delar består av ungdomar med utländskt ursprung. Samtidigt 
tycker hon att man ska vara tolerant och att dom är som vi. Susanne träffar i 
sitt arbete dagligen barn och ungdomar med utländskt ursprung och tycks 
uppskatta det. Men hon är kritisk mot att ungdomar med utländskt ursprung 
från Nystad fyller upp platser i Gamlebyskolan och på det sättet gör det svå-

266 Bourdieu 2000, s. 338. 
267 Bente och Gösta och Ingela och Elias 
268 SOU 2000, s. 121. 
269 Kapitel 10, s. 295. 
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rare för barnen i området att komma in där. Hon känner inte till att fler elever 
kommer från två andra angränsande upptagningsområden, därför att de soci-
oekonomiskt och etniskt är mer lika befolkningen i Gamleby. Den förra rek-
torn i Åbyskolan uttalade att det fanns kulturskillnader mellan elever med 
svenskt och utländskt ursprung och att det orsakade svårigheter. Det är ett ut-
talande som både Susanna, Helena och Bengt och många andra föräldrar i 
området uppfattade som rimligt – han sa som det var. Maria ger sig inte in i 
den debatten, men betonar vad boende och rätt social miljö kan innebära. 



246

Helena och Bengt 
”Som man bäddar får man ju liksom ligga här i li-
vet”

Helena är i fyrtioårsålder, hon arbetar i sportbutik 
Bengt är i fyrtioårsåldern, han äger ett mindre byggföretag 
Sandra är nitton år och går sista året i Östra Gymnasiet 
Susanna är sexton år och går första året på ett lantbruksgymnasium 
Sara går i sjuan i Åbyskolan 
Jimmy går i femman i Åbyskolan  

Samtalet
Föräldrarna skapar en vänlig och avspänd stämning, de bjuder på kaffe och 
glass i köket så fort jag kommer. Sedan sätter de sig bredvid varandra vid 
köksbordet och jag mitt emot. Sandra, Sara och Jimmy kommer så småning-
om och sitter med. Det är lätt att prata med familjen och att hålla intresset i 
samtalet uppe.  

Bengt och Helena är uppvuxna i två angränsande områden. Helena är 
gymnastiklärare, nu arbetar hon i sportaffär. Bengt äger ett litet byggföretag 
och har en anställd. Familjen sportar mycket, Helena seglar och Bengt spelar 
undervattensrugby och dyker, barnen simmar och spelar bandy. 

Familjen bor sedan sjutton år i en villa i Åby i Gamleby. De flyttade dit 
från Nystad 1981, där de hade bott med den äldsta dottern i knappt ett år. De 
hade en fin lägenhet men tyckte att stadsdelen var skräpig, de blev av med 
två barnvagnar och hade inbrott i bilen. I Åby hittade Helena och Bengt ett 
litet hus som de fortfarande bygger på och som nu är en stor och trevlig villa. 
När de flyttade till området bodde många gamla där och det var lätt att hitta 
hus. Nu har området blivit populärt, många styckar sina tomter och stora vil-
lor byggs. Helena och Bengt tror att om man ska sälja sitt hus ska man göra 
det nu, priserna är i topp. Det pågår ett generationsbyte i området och barnen 
blir fler. Ett nytt radhusområde har byggts i stadsdelen intill och barnen där-
ifrån går i Åbyskolan som ligger närmast. Skolan har blivit trång, fast den 
har byggts ut, det har blivit för många barn och för få lärare, säger Helena 
och Bengt. Den motsatta utvecklingen sker i Nystad, där barnantalet mins-
kar.

Helena tror att det finns rånargäng och kriminalitet i Nystad medan Bengt 
tror att det är värre i förorterna i motsatt ände av staden. Många skolor i Nys-
tad är bra och har en bra skolledning, tror Helena. Några av familjens barn 
har gått på musikundervisning i Nystadsskolor och då har hon fått intryck av 
att de fungerar väl, trots att barn från så många kulturer går där.  
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Föräldrarna
Helena tycker inte att hon tänkte som Sandra och var lika mogen och framåt 
när hon var ung. Efter studenten arbetade Helena som au pair i USA ett år, 
där bestämde hon sig för att studera vid GIH.270 Men hon undrar om det 
egentligen var rätt. Jag frågar om någon påverkade henne.  

Nej egentligen var det nog inte det, men det är klart det var ju också 
det här att man hade ju pressen på sig också att man måste bli nå-
gonting - fint, eller liksom, man valde inte så mycket då vad man 
själv var intresserad av. 
C: Var kom den pressen ifrån? 
H: Jag vet inte. 
C: Kom den hemifrån? 
H: Nej jag tror inte det heller, för jag tror att det liksom var av sig 
självt, det var liksom så bara. Nej, hemifrån kom det nog inte. Mina 
föräldrar har aldrig pressat mej liksom att jag ska göra någonting 
som jag inte vill, det har de inte gjort, absolut inte.  

Helena säger att det inte var så svårt att komma i på GIH, när hon sökte 
dit. Men hon har inte läshuvud, så det var på håret att hon kom in. Hon kla-
rade sig och tog sin examen. Helena arbetade som gymnastiklärare ända till 
Jimmy föddes. I början var jobbet roligt, men hon tappade motivationen och 
den behöver man för att kunna hitta på nya saker. Så mot slutet var hon inte 
någon bra lärare, tycker hon, och slutade. Efter att ha varit hemma med Jim-
my började hon arbeta i sportbutik och fick på så vis användning för sin yr-
keskunskap. Helena tänker ibland att hon inte ska fortsätta att arbeta i buti-
ken resten av livet. Hon funderar på att vidareutbilda sig till någon slags spe-
ciallärare. Mot slutet av sin tid som gymnastiklärare blev hon mer intresserad 
av de barn som hade det litet svårare. Nu skulle hon nog ha valt en journa-
listutbildning eller ett annat arbete där man har med människor att göra. Hon 
frågar om min forskning och hur man gör för att börja med det. 

En lärare påverkade Bengt att gå naturvetenskapliga linjen när han sökte 
till gymnasiet, men han skulle egentligen ha velat gå teknisk linje, med mer 
teknologi och mindre språk. Efter skolan körde han buss och läste in en tre-
terminers teknologikurs på en termin för att kunna börja på Tekniska hög-
skolan. Det resulterade i att han blev skoltrött, så i stället fortsatte han att ar-
beta.

Helena tycker att hon och Bengt levde i en flummig hippievärld när de 
var unga och att deras barn är mycket mer målmedvetna, Bengt instämmer i 
det. Helena och Bengt träffades i slutet av sjuttiotalet och Sandra föddes 
1981.

270 Gymnastik och idrottshögskolan. 
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P: Jag tror att dom är mycket mer upplysta än vad vi någonsin var. 
Vi levde nog i en liten skuggvärld. Ja, men lite inskärmad och jag 
tror att både teven och datorn och allting gör att dom är mycket mer 
medvetna om allting. För vi var nog lite insnöade. 
H: Vi gick inte på dagis, dom har ju redan en slags inkörning, i alla 
fall med social träning på något sätt också Och det tror jag, att har 
man det inkört ordentligt blir allting på något sätt kanske lättare. 
Men sen så gäller det ju också att man har föräldrar liksom, som 
verkligen tar hand om en och bryr sig om en va. För har man inte 
det, så tror jag inte något dagis, eller bästa dagis eller bästa skola i 
världen hjälper, om man inte har föräldrar bakom som stöttar en 
också.

Helenas och Bengts föräldrar var bra, tycker de. Kanske föräldrarna gjor-
de dem litet mer barnsliga än de var. Helenas föräldrar tyckte till exempel att 
hon var för unga för att diskutera politik när hon var sextonårsåldern. Bengt 
tycker att det är bra att ungdomar nu är så försigkomna, men tror att moral är 
något de behöver lära sig hemifrån. 

B: Det man måste lära dom litet, det är lite moral tror jag för det 
måste nog komma hemifrån det. 
C: Varför tänker du på det? 
B: Ja, som Sandra, hon pratar om att de armbågar sig fram i juridi-
ken,271 man ska ju komma fram till ett mål, men man får inte gå 
över lik tycker jag liksom, och - jag vet inte, man ska väl hjälpa 
varandra i största möjliga mån. Och det som man sen - vad man får 
göra och inte göra det - dom får större säkerhet själva tror jag om 
dom vet var gränser och sånt där går. 
C: Någon slags inre kompass eller? 
B: Mm, att - nej det där kan jag inte hålla på med, då går man över 
gränsen, men man kanske kan gå lite grann då. 
H: Ja man måste ju ta hänsyn och så där. 
B: Ja och det gäller väl att lära dom det, tror jag. 
C: Och det är ens uppgift som förälder tänker du? 
B: Ja det tycker jag. Det kan ju aldrig skolan hålla koll på … 
H: Nej. 
B: … många skyller allting på skolan men jag tror nog att man ska 
skylla mer på föräldrarna. 

Barnen och deras skolgång 
När jag presenterar min undersökning säger Helena: 

Ja, det är nog intressant det där liksom. Jag tycker det varit till och 
ifrån. Ett tag så var det bara så rakt av att man skulle gå i den skolan 

271 Sandra sommarjobbade på ett försäkringsbolag, där hon träffade jurister, som berät-
tade om juristyrket.  
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dit man hörde och så var det inget mer och sen helt plötsligt så kun-
de man få välja. Jag tycker att det har liksom ändrats under hela ti-
den på nåt sätt, jag har liksom inte brytt mej så mycket om det, ef-
tersom vi har tyckt att det verkat ganska bra där nere i Åbyskolan. 

Helena tycker att hon inte har tänkt själv angående valen av skolor och 
ibland blivit påverkad av andra och det har hon funderat på.

Sandra som är nitton år och äldst går i Östra gymnasiet. Hon kom in i 
Gamleby gymnasium, men första dagen såg hon att hon nästan var den enda 
i klassen med svenskt namn. Sandra säger att hon inte ville hamna i någon 
kulturkonflikt. Så hon gick hem och ringde till rektorn i Östra Gymnasiet 
och bad att få börja där i stället. Hon hade hört att Östra Gymnasiet hade 
bättre lärare och bättre standard - ”om man nu vill liksom komma nånstans i 
livet då eller så”. Den enda linje Sandra kom in på var ett naturvetenskapligt 
samhällsprogram med mindre fysik än vanligt. Hon var egentligen inte na-
turvetenskapligt inriktad, men det går bra för henne och hon satsar på skolan. 

H: Ja, ja alldeles av sig själv. ... det är klart att visst säger vi, jag 
menar, som man bäddar får man ju liksom ligga här i livet om man 
säger så va, men är man inte beredd att anstränga sig någonting så ... 
B: Men när hon skulle välja till gymnasiet då. Då ville hon kanske 
välja mer som sin polare valde först och då sa vi att det är bättre att 
välja, för vi visste att hon har läshuvud, så välj en lite bättre linje för 
då har du en större valmöjlighet när du går ut. Och då vart det så att 
för att få komma till Östra Gymnasiet så måste hon ta det här 
Na/Sam och det visade sig vara perfekt för henne. 
H: Ja, just det och då kommer man in på det här nu, när man bor i 
det här området och just det här när de skulle börja skolan när de 
var små - jag har tänkt på det litet grann också, hur påverkad man 
var av andra föräldrar och såna som bor omkring och så där, man 
var påverkad av det då, i stället för att tänka själv, att själv se sitt 
barn.

Sandra har alltid varit litet före alla andra i skolan. Hon kunde läsa och 
räkna när hon var fem, sex år. Helena tänkte att eftersom Sandra var duktig 
skulle det kanske innebära en större utmaning och mindre risk att bli bekväm 
om hon började skolan ett år tidigare. Men hade Sandra börjat när hon var 
sex år fanns en risk att hamna i Bäckskolan. Det tyckte föräldrarna vore 
synd, eftersom Åbyskolan ligger mycket närmre och Sandra hade sina kam-
rater där. Mamman till Sandras bästis tyckte inte att Sandra skulle börja i 
Bäckskolan, vilket påverkade Helena. Det är hon arg över idag och Bengt 
håller med om att hon nog har ett agg kvar till henne.

H: Ja lite då - för att jag tycker att hon liksom alltid har påverkat 
henne negativt på något sätt, på nåt vis då. 
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C: Jaha, i andra avseenden också, tycker du? 
H: Jaa liksom … 
B: Tagit litet den lättaste vägen hela tiden. 
H: Varför ska man anstränga sig, det behöver man väl inte och så 
där liksom. Och det var liksom inte våran livsfilosofi riktigt då, som 
vi hade, men jag insåg nog inte det, man var liksom ung och så där 
och jag insåg inte det, utan man bara liksom jaha jamsade med då så 
där. Så att jag menar, att hade det varit idag om man säger va. Vad 
jag vet idag - om det hade varit nu, då hade man inte brytt sig om 
det alls va, då hade man ju sett bara till sitt barn liksom, för att jag 
menar kompisar det får ju barn var dom än liksom börjar och man 
kan inte bara hänga upp sig på en kompis som man tror man ska ha 
hela livet, för så är det ju inte.  
... För då kanske man till och med hade valt en helt annan skola som 
inte är här, då tänker man att man kan väl skjutsa dom dårå och sen 
när dom blir större kan dom åka själva, eller kanske gå i nån annan 
skola, med en speciell inriktning eller nånting. 

Helena har funderat på någon engelsk skola. Genom Jimmys segling har 
de lärt känna en finsk familj, som valde att sätta sitt barn i en engelsk skola. 
Det fick Helena och Bengt att också börja tänka i sådana banor.

H: Därför att man kanske har sett andra då att, jag menar man har 
träffat nya - man träffar hela tiden nya människor. När vi håller på 
med idrott och så träffar man nya människor och så ser man hur 
dom – ja, dom gjorde så, liksom. Och vad klyftiga dom var då, som 
tänkte så på den tiden, redan då. Varför tänkte inte jag det? Jag gick 
omkring som ett stort fån och tänkte inte så då. Det är nog det att 
man har liksom – ja, man träffar hela tiden nya människor …  

Det blir nog bra i alla fall, tror Helena. Hon tror också att skolvalet inte 
spelar lika stor roll för Bengt. Han säger att han dämpar hennes planer litet, 
så att de blir mer realistiska: ”Liksom att du kanske får lite mer extrema pla-
ner, att göra det och det och det och jag håller väl emot lite då, så att det 
hamnar där emellan nånstans.” Men man kan inte pressa barnen till något 
som de inte vill, menar Helena. Föräldrarna tycker att de kunde ha gjort sa-
ker för barnen tidigare, som de inte tänkte på då. Andra föräldrars agerande 
inspirerar till det, de har barn som verkar framåt, duktiga och försigkomna.  

Sandra ville först studera juridik, men på sitt sommarjobb träffade hon 
några jurister, som tyckte att konkurrensen var hård i arbetet. Medicin verkar 
litet mer mänskligt. Sandra har läst biokemi i skolan, det är roligt men svårt. 
Hon tar studenten kommande vår, sedan ska hon arbeta – och ta körkort, fyl-
ler Helena på. Under hösten ska hon komplettera de ämnen som fattas på 
Komvux. Under våren ska hon resa och hösten därpå söka till universitetet, 
för att läsa något som har med molekylärbiologi att göra. Hon vill forska om 
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cellbiologi, virus och bakterier, ämnen hon kom in på genom ett specialarbe-
te om HIV. Föräldrarna tror inte att Sandra kommer att ha några problem att 
komma in på den utbildning hon vill gå. 

Susanna som är näst äldst går första året på ett lantbruksgymnasium. Ef-
tersom resvägen är lång bor hon på skolan i veckorna och kommer hem till 
helgerna och någon dag i veckan för att gå på bandyträning. Helena tror att 
det är bra för Susanna att bo på skolan. Hon hade inte godkänt i engelska i 
åttan. En språkresa till England fungerade som en morot, hon började plugga 
under våren före resan och i nian fick hon bra betyg. Susanna valde lant-
bruksgymnasium för att hon var skoltrött och egentligen inte ville plugga. 
Hon är naturmänniska och ville gå på djurvårdsprogrammet som finns på 
Gamleby gymnasium. Men Bengt fick höra talas om lantbruksgymnasiet ge-
nom en granne som är lärare där. Han rekommenderade att gå första gymna-
sieåret där, för skolan har bra utrustning och eleverna får arbeta mycket 
praktiskt. Susanna är praktiskt inriktad. Sedan Susanna började på lant-
bruksgymnasiet har hon förstått vad en skola kan vara, det blev en nytänd-
ning säger Bengt. Susanna vill fortsätta på djurvårdsprogrammet, det finns 
inte på skolan där hon går, men på Gamleby gymnasium. Hon vill bli delfin-
skötare, Helena säger: 

… jag tror att hon skulle vilja bli marinbiolog, men det - jag tror 
inte att hon klarar det eller hon tror inte att hon klarar det - eller ve-
terinär. Jag tror att hon skulle passa väldigt bra att vara det egentli-
gen, men det är frågan om hon klarar liksom att plugga till det. 

Susanna har mycket god hand med djur, är orädd och hon rider. Hon 
skulle kunna bli jägmästare, säger Bengt. Susanna valde själv vilken utbild-
ning hon ville gå och sedan hjälpte föräldrarna henne. Huvudsaken är att hon 
trivs bra i skolan, det hade inte gått att tvinga in henne på samhällsprogram-
met till exempel. I den här skolan mår hon bra och kan vara duktig. De två 
äldsta systrarna är så olika att somliga inte tror att de är syskon, säger Hele-
na.

Sara går i sjuan och Jimmy går i femman i Åbyskolan. I och med att 
Sandra började i Åbyskolan så har de andra barnen också gått där. Barnen 
har haft mycket bra lärare på lågstadiet. När de har kommit upp på mellan-
stadiet har skolan inte varit lika bra, men barnen har trivts. Bengt påminner 
Helena om att hon väl ville att barnen skulle gå i en skola intill, några vänner 
hade sina barn där. De har också diskuterat att barnen skulle börja i Adolf 
Fredrik i fyran för att få sång och musik. Särskilt för Jimmys del, eftersom 
han är musikalisk och har en fin gossröst. ”Nej, allting var snack, det blidde 
ingenting av någonting om man säger så”, säger Helena och skrattar. Hon 
tror att hon till och med sökte dit, men att Jimmy inte ville. Kamraterna 
bromsade och han trodde att han inte skulle få nya kompisar. Sedan dess har 
föräldrarna sett att barnen alltid får nya kamrater. Sandra har fått nya annor-
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lunda kamrater, som går in för sina studier och är mer seriösa, jämfört med 
dem hon hade i Åbyskolan.  

H: ... medans dom gamla var mera sådana som tyckte det var kul att 
gå ner på kullen och sitta och dricka öl i buskarna och sånt. Om 
man ska ta det drastiskt så, va. ... Ja och man resonerade så, varför 
ska man plugga för, vad ska man hålla på att plugga för? Man får ju 
ändå inget jobb, det är sån arbetslöshet, …  

Sandra har alltid haft ganska bra betyg, men det fanns en period före 
gymnasiet, när hon påverkad av kamrater ifrågasatte saker som alltid har va-
rit självklara för familjen. Även om hon nu bara umgås med sådana som 
pluggar, går de ut sent på kvällarna och roar sig på stan. Det kanske oroar 
föräldrarna litet, de vill inte att hon ska förstöra sina studiemöjligheter.  

Sandra menar att i högstadiet Åbyskolan skulle alla vara lika och på sam-
ma nivå. De som var duktiga fick kanske för litet stimulans och blev inte så 
duktiga som de skulle kunna ha blivit. Sandra tror att hon skulle ha mått bra 
av mer utmaningar. Helena påminner Sandra om att hon ville att hon skulle 
börja ett år tidigare för att hon kunde läsa, till skillnad från Susanna som inte 
var intresserad. Sandra säger att på det viset fick hon ändå vara barn ett år 
till. Susanna har svårare att lära sig. 

H: Och då känner väl hon det då att hon – hon är liksom lite an… 
Hon har inte alls haft lika lätt liksom för att jag menar - om du läser 
en text en eller två gånger så kan du det sen va. 
Sandra: Ja, vi ska inte överdriva.  
H: Nej men hon kanske måste läsa det fem sex gånger, bara för att 
jämföra va och då blir det klart svårare för att ... 

Bengt påpekar att Susanna är mycket praktisk på båten, hon ser lätt var 
problemen är och lär sig av det. Helena tror att det är en mognadsfråga ock-
så, Susanna har mognat senare. Det var rätt för henne att gå på lantbruks-
gymnasiet, hon lär sig mycket, hon kan mjölka kor och kastrera grisar. Bengt 
säger: ”Så det är viktigt att dom får gå efter som dom är, så att man inte 
tvingar dom in på någonting.” 

Sara går i sjuan i Åbyskolan. Sandra och Sara är överens om att skolan 
inte är så bra, som den var på lågstadiet: 

Sara: Det var några rasister som kommit till skolan, så kom polisen. 
Det var en i vår skola som hade slagit till någon annan som är rasist. 
C: Det var en från plugget som var rasist? 
Sara : Ja, han klär sig som rasist. 
C: Hur klär man sig då? 
Sara: Han var rakad och hade bombarjacka, svarta kängor och vita 
skosnören.
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C: Och vem var det som bråkade med den där rasisten?  
Sara: Det var en invandrare som - han hade slagit till honom och då 
hade han - rasisten hämtat några andra från Gamleby gymnasium. 
Så hade dom tagit med sig basebollträn och så. 
C: Vilken klass går dom i då? 
Sara: Dom går i sjuan. 
C: Är det klasskamrater eller? 
Sara: Ja dom går i min parallellklass.  

Barnen trivs annars i skolan och tycker att lärarna är bra. Det kanske bara 
är Susanna som inte har trivts så bra. Det har förekommit en del mobbning, 
som hon har talat mycket om. En anledning för Sandra att inte vilja gå i 
Gamleby gymnasium var att hon ville komma från alla som hade gått i 
Åbyskolan och som skulle fortsätta i Gamleby gymnasium. Hon hade gått i 
samma klass i nio år och vill hitta nya kamrater. Hon säger att det är en helt 
annan accepterande mentalitet i Östra Gymnasiet, man får vara som man vill. 
Grupptrycket är inte lika starkt som i Åby, antingen var man jättecool eller 
jättetöntig.

Sara bekräftar att det anses vara töntigt att plugga. En del pluggar, men 
säger inte att de gör det. Hon gör det för hon vill ha bra betyg så att hon kan 
få ett bra jobb. Barnen tycker att det är viktigt med utbildning, inte bara för 
att kunna bli något utan också för att det ger allmänbildning. Sara tror att 
Sandra har påverkat henne att tycka att det är viktigt med kunskap. Sandra 
menar att hon bara blev negativt påverkad av sina kamrater. Kamrater är vik-
tiga, de kan som i gymnasiet på naturvetenskapliga programmet,  påverka åt 
andra hållet också genom att vara seriösa och konkurrera om betyg – på gott 
och ont.

Åbyskolan är fortfarande ganska bra även om den har blivit sämre. Fa-
miljen tror att det beror på att antalet elever har ökat och på omsättningen av 
lärare och rektorer. 

B: Han fick ju nästan gå, det var en kanonbra rektor. Så var det nån 
som på något möte frågat varför det var så lite problem i den här 
skolan. Ja då sa han att vi har kanske lite problem på grund av att vi 
har så lite invandrare och liksom mindre kulturkrockar eller så där, 
men då - han höll ju på att bli … 
H: … lynchad för att han var rasist plötsligt. 
B: Så det vart ju stort. Han sa ju bara som det var. För det … 
H: Han bad ju om ursäkt och allt möjligt. Men det var ju egentligen 
inget utan det var ju, det blir ju alltså - det är ju inte egentligen - det 
var ju bara ett konstaterande alltså egentligen va. Det är ju inte att 
man har något emot invandrare, det är ju inte det, utan är det många 
kulturer så blir det ju kulturkrockar. Det kan man liksom inte kom-
ma ifrån. 
B: Ja, titta bara i maten, dom andra äter blodpudding, då får andra 



254

ungar biff i stället. Ja dom svenska ungarna säger - Sjutton får dom 
käka biff och vi blodpudding. 

Helena menar att det inte går att dra alla invandrare över en kam, många 
är ju jättetrevliga. Avgörande är vad man är för människa, oavsett nationali-
tet.

Helena tycker att det är skrämmande att se hur påverkade barn är av var-
andra. Hon undrar hur viktig skolan egentligen är för barnen i Nystad. För 
många är skolan en helig plats, tror hon, men på fritiden är det ändå bråk i 
centrum och tunnelbanan. 

H: Jag jobbar i en sportaffär då. Så ibland så kommer det in stora 
gäng så där va och det kan ju vara både invandrargäng och det kan 
vara svenska gäng och det kan vara blandat liksom med både svens-
kar och så där, men det kan ju komma in där en fem, sex stycken 
och så. Dom kanske är - ja, vad kan dom vara - sexton, sjutton, ar-
ton ungefär, nian ungefär, när dom kanske ska välja sen. Och då hör 
man liksom hur snacket går där då liksom - dom tittar på saker och 
ting - om häftiga skor och grymma skor och liksom dom verkligen 
diskuterar så här verkligen såna här grejor som man liksom tycker - 
ja jag menar om man tänker på, då sin framtid … 
... Och ändå så har dom ju - dom är ju väldigt välklädda och har sto-
ra fina dunjackor, så dom kan ju inte vara utan pengar föräldrarna 
då, på nåt sätt i alla fall. Men - då tänker jag så här, hoppas att dom 
diskuterar lite andra saker då i skolan och på sin - och dom går om-
kring och drar då med stora godispåsar och snaskar och har sig lik-
som. 
... Jag menar, om man ser våra tioåringar, jag menar Jimmy och 
dom, dom har ju inte den jargongen liksom. Fast dom är yngre lik-
som va. Jag menar dom bryr sig väl inte om det, om man säger då, 
vad man har för skor på fötterna liksom så. Det är så mycket, dom 
är så himla fixerade vid ja – utseende och sånt där liksom idag på 
nåt sätt, ja hur man ska klä sig, det är det som är viktigt hela tiden, 
va. Det är nästan viktigare än det man läser i skolan. Att man har 
dom här grymmaste skorna på sig. Jag vet inte om jag har fel, men 
…

Vi diskuterar om märkesfixeringen är en ny företeelse. Telefoner är också 
en sak som ungdomar är upptagna av, just nu ska det vara de minsta. 

H: Ja jag undrar så där, jag undrar om ni kan plugga liksom och så 
och göra det som krävs så mycket och ...  
... Ja nej jag kanske har fel, sätter dom bara manken till så grejar 
dom säkert det där. Men dom måste ju ändå liksom lära sig någon-
ting. 
För att kunna komma - man måste ju kunna någonting och det låter 
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ju inte då som om dom bryr sig om det överhuvudtaget, så som 
snacket går då liksom.  
… Mest är det väl kanske invandrare då egentligen men det är ju 
både och alltså. Det är ju blandat och ibland, när dom kommer och 
så, hör man den här – just den här dialekten som dom har och den 
har även dom här svenska ungdomarna då. Dom antar ju den då lik-
som, dom som är med här i gruppen då va. – Ja, nej jag vet inte. Ja 
det är svårt att … (tystnad) 

Helena tycker det är synd att barn hamnar utanför när skolan är hård. 
Eleverna måste antingen ha läshuvud eller en egen styrka för att klara sig, 
särskilt om de inte får stöd hemifrån. Helena menar att grunden till vilken 
individ man blir och vad man vill göra, läggs i familjen och hemmet. Det går 
inte att förlita sig på bra daghem och skola och påstå att barnens hemförhål-
landen inte spelar någon roll. 

Föräldrar måste bli föräldrar igen, anser Helena. Att det är svårt är inte 
föräldrarnas fel, utan beror på hur samhället är uppbyggt. Föräldrar arbetar 
mycket och lämnar över barnen till daghem, kanske inte för att de vill det, 
men för att hinna med allt. Barnen utsätts för påverkan genom teve och dato-
rer och får för litet tid tillsammans med familjen.  

H: Man umgås liksom inte som familj utan den viktigaste påverkan 
som barnen har det är alla dagisbarnen. För att dagispersonalen kan 
ju inte heller hinna med att uppfostra alla barnen och inte fröken 
heller liksom, dom kan ju inte ta någon föräldraroll.  
...
B: Eller så vågar man inte för att man tycker att dagis är en auktori-
tet. För dom har en liten viss – för vi - jag har aldrig tyckt om dagis, 
för det var liksom en sån där grej som var skön när äntligen inga 
ungar gick på dagis längre. För man får nästan lite mindervärdig-
hetskomplex när man kommer dit och dom ... liksom ja man kunde 
få påpekanden och då vart det en liten sur ton nästan och – tycker 
jag i alla fall. 
... Nej men det var en lycka när dom slutade på dagis. När sista ung-
en hade slutat med blöja var det första, sen när dom slutade på dagis 
var det andra och när de slutade på fritids var det tredje.  
...  Först fick man ju förställa sig litet när man skulle komma in där 
för att man skulle vara en bra förälder så där ytligt i alla fall. En bra 
förälder det är man ju med ungarna, inte när man kommer till dagis 
men där ska man visa upp en – jag hade nästan den känslan i alla 
fall.

Familjen lever litet skyddat där de bor, de märker inte så mycket av in-
vandrare, säger Helena. Hon funderar mycket över de här sakerna.  

H: Men samtidigt så vill man ju liksom att - jag brukar fundera 
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ganska mycket på det. Jag menar jag tycker liksom att invandrarna 
ska – att man liksom ska verkligen hjälpa dom in och försöka lik-
som och – jag tycker det, för att jag menar jag - dom är ju precis 
som vi, man kan tänka sig. Det finns ju föräldrar som bryr sig där 
också och föräldrar som inte bryr sig och så där va. Så man vill ju 
inte vara någon slags – jag menar jag är i alla fall inte nån slags ra-
sist eller nåt sånt där, nedvärdera - vi känner ju - jag känner många 
invandrare som är jättetrevliga, hur trevliga som helst liksom och så 
finns det väl rötägg också, jag menar det finns det ju svenska också. 

Bengt säger att Nystad har en dålig klang som finns i bakhuvudet. Även 
om Nystad gymnasium har bra rykte, skulle han vara skeptisk till att hans 
barn gick där, eftersom för många elever med utländsk bakgrund går där. 
Och då blir det konflikter, säger Helena – det går inte att komma ifrån och 
vissa konflikter vill man undvika. Sara vet inte vad hon ska göra efter nian. 
Hon tycker om djur och ville tidigare bli veterinär, men eftersom hon inte 
tycker om blod och döda djur är det inte aktuellt längre. Jimmy vill bli pilot 
och kör flygsimuleringar på datorn, på fritiden vill han segla. Han trivs i sko-
lan och vill inte byta skola eller flytta till Grekland, som mamma vill.  

Jag frågar vad de tänker om sina barns framtid och vad de har för önsk-
ningar. Helena säger: 

Att dom hittar något som dom tycker är kul att hålla på med va och 
att dom får det bra, att dom får ett bra jobb där de tjänar ganska bra 
för det är ju - som dom tycker är kul alltså också, jag menar pengar 
är ju inte liksom helt fel heller idag att ha va, det är ju – (till barnen)
eller jag vet inte, jag vet inte hur ni ser det. Men det viktigaste är väl 
att man hittar ett jobb som man tycker är kul att hålla på med och 
som känns värdefullt att hålla på med. Det är väl det som är - ja, jag 
vill liksom inte tvinga mina barn till att göra något som dom inte 
vill. Men samtidigt har vi väl alltid sagt att man måste anstränga sig 
lite här i världen, man kan ju inte alltid följa minsta motståndets lag 
liksom och det gör inte nån av oss i vår familj, vi gör ju inte det va. 
Vi är inte sådana människor riktigt som gör det. För om man gör sitt 
bästa hela tiden så blir väl allting ganska bra till slut. Och då att man 
kan välja någonting man tycker är kul också. Man ska nog tänka sig 
för ordentligt också. 
C: Vad tänker du på då? 
H: Ja att man känner efter ordentligt vad man vill va, så att man inte 
blir påverkad av andra kanske. Det är klart att kloka och goda råd 
ska man väl kanske ta då av lärare och sånt där och så. Men att ja 
man gör det man känner för liksom – här inne. 

Fritid
Bengt tränar dykning och undervattenspolo och -rugby en gång i veckan. 
Barnen brukar följa med och gå snorkelkurser. Susanna är mycket duktig. 
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När hon var fjorton år gjorde hon sitt första riktiga dyk vid Lofoten, nu fattas 
bara ett formellt certifikat. Sandra har simtränat tidigare, nu tränar hon en 
grupp.

Familjen seglar också, Jimmy kappseglar optimistjolle. Han var på trä-
ningsläger i Florida och tävlade i februari. Till påsk ska Jimmy och Helena 
resa till Gardasjön på tävling och träningsläger. Innan dess ska han på läger 
om två veckor, när säsongen börjar. Helena behöver mycket ledighet för att 
följa med Jimmy på seglarläger, fördelen med hennes arbete är att hon kan få 
det. Under vintern spelar de två yngsta döttrarna och Jimmy bandy. Helena 
anser att man behöver sporta och röra på sig för att motverka välfärdsåkom-
morna.  

Framtiden
Bengt planerar att trappa ned när han blir femtiofem år. Då vill han arbeta 
höstar och vårar och vara ledig somrar och vintrar. Ännu har de inte några 
specifika planer, det är något de pratar om, säger Helena. Nu har de så 
mycket aktiviteter att de bara planerar för ett halvår i taget. Bengt säger att 
det kanske inte är så roligt att styra allt perfekt heller. Helena känner sig som 
en sommarmänniska och vill flytta till ett varmare land, säger hon. Som pen-
sionärer vill de inte sitta i sitt hus, utan sälja det, bli skuldfria och köpa en li-
ten gård och kanske till och med ha råd med hus eller en båt i Grekland eller 
på en ö i Medelhavet.

Familjen ska bo kvar i villan åtminstone tills barnen har gått ut Åbysko-
lan. Nu gäller det att arbeta ihop pensionspengarna. Egentligen skulle de säl-
ja huset nu när priserna är så bra. Närheten till kommunikationer och arbets-
platser höjer värdet. Nya daghem har byggts i området och skolan ligger 
nära.

Eftersnack
När Bengt skjutsar mig till tunnelbanan vid tio, halv elvatiden på kvällen, 
pratar vi litet allmänt om området där familjen bor – det ligger bra till, men 
bil är en nödvändighet. Jag frågar Bengt hur det kom sig att han började med 
byggverksamhet. Han berättar att i slutet på sjuttiotalet erbjöd en vän honom 
att hjälpa honom med ett bygge. Han gjorde det och sedan dess har han alltid 
haft jobb. Firman går bra, nu har han gjort en stor investering på två miljoner 
kronor i maskiner och verktyg och det känns ändå litet nervöst.

Bengt kommenterar att han och Helena pratade med mig om skolan på ett 
sätt som de inte hade gjort på länge, eller någonsin. Han verkar glad över att 
Helena kanske blivit stärkt i sin tanke att skaffa ny utbildning, ”det glimma-
de till i hennes ögon där en stund”. Bengts sätt att prata om Helena är fyllt av 
omtanke, kanske blandat med ett stänk av oro. Helena vantrivs med de sena 
dagarna på sitt arbete och skulle nog gärna ha ett mer utmanande arbete. 
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Sammanfattande diskussion och analys  
Föräldrar är viktiga – men hur mycket får de påverka sina barn? 
När jag gått igenom mina data har jag funnit att familjer framför allt gruppe-
rat sig kring liknande uttalanden – och en del gemensamma praktiker – bland 
annat beroende på var de bor och i vilka skolor barnen går. Jag ville upp-
märksamma dessa gemensamma drag, som visar att familjer har liknande 
preferenser och förhåller sig på ett liknande sätt till praktiker och som gör att 
man kan tala om en gemensam habitus. Den i sin tur har betydelse för vilka 
ställningstaganden familjerna gör och hur de gör dem. Samtidigt överens-
stämmer deras habitus inte i alla avseenden, därför att individer har olika 
kombinationer av dispositioner och de lever i och formas av skilda omstän-
digheter. I tidigare kapitel visade jag att samma praktik – Paulos och Cecili-
as272  och Nuriyes och Murats273 val av skola – inte heller behöver bero på en 
liknande habitus. Det som förenade dem och som var betydelsefullt för skol-
valet, var att de har utländsk bakgrund och bor i en förort med stor andel in-
vandrade. Men dessa omständigheter hade betydelse på olika sätt. Nuriye 
och Murat tvingades att välja skola till Ahmed vid två tillfällen. Först därför 
att det i mellanstadiet visade sig att han inte lärde sig något. I högstadiet väg-
rade han att fortsätta i en skola i Nystad. Paulo och Cecilia tycks ha haft en 
mer överlagd strategi även om de kanske upplevde sig lika tvingade som Nu-
riye och Murat. De gjorde ett val för Isabelle utifrån diskussioner om skolor 
med släkt och vänner och information de fått av dem.   

Av uttalandena att döma har några av familjerna som befinner sig i en 
medelklassposition liknande åsikter om framför allt familjens och föräldrar-
nas betydelse.274 Det är Helena och Bengt, Cecilia och Paulo, Hanna275, Su-
sanne i detta kapitel, Agneta och Sten276 samt i mindre utsträckning Ingela 
och Elias277 och Mona och Josef278. Några säger att föräldrar är viktiga279och
att föräldrar kan påverka sina barn och bestämma för dem.280 Några av dem 
säger också att barn behöver vara starka för att klara sig och att de behöver 
sina föräldrars stöd för att vara det281.

Flera familjer i undersökningen betonar att bland det viktigaste är att bar-
nen blir bra personer. Helena och Bengt och Cecilia och Paulo formulerar 
det tydligare än andra i termer av att det är viktigt att lära barnen moral och 

272 Kapitel 7, s. 156. 
273 Kapitel 7, s. 171. 
274 Se uppställning över uttalanden i bilaga 3 
275 Kapitel 6, s. 140 
276 Kapitel 10, s.280 
277 Kapitel 7, s. 189. 
278 Kapitel 8, s. 227. 
279 Paulo och Cecilia, Hanna, Agneta och Sten samt Helena och Bengt. 
280 Paulo och Cecilia, Ingela och Elias, Susanne samt Agneta och Sten 
281 Cecilia och Paulo, Mona och Josef, Bengt och Helena samt Susanne. 
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värderingar.282 De två föräldraparen uttalar sig lika i fyra avseenden, vilket 
är mycket i det här sammanhanget. Därför ägnar jag en del utrymme åt att 
jämföra dem med varandra. Agenter, deras praktiker och diskurser blir tydli-
ga när de beskrivs i relation till andra, individer formas och formar sig i rela-
tion till andra.

Flera till synes motsägelsefulla diskurser samexisterar inom familjerna. 
Samtidigt som Helena och Bengt och Cecilia och Paulo betonar föräldrarnas 
roll – och särskilt Paulo föräldrars rätt eller skyldighet att påverka barnen – 
säger de liksom majoriteten av föräldrarna283 att de inte kan tvinga sina barn 
att gå en utbildning eller bli något de inte vill. De flesta andra som betonar 
föräldrarnas roll, nämligen Hanna, Agneta, Ingela och Mona uttalar sig inte 
om att de inte kan tvinga sina barn. Cecilia och Paulo och Helena och Bengt 
deltog i den antiauktoritära och liberala ungdomsrörelsen på 1970-talet, kan-
ske har det präglat deras mer ”liberala” syn på tvång. 

Paulo och Cecilia vill ändå påverka sina barn, de vill skapa intresse för 
litteratur och kultur. De är mycket aktiva i valen av skola. Ingela i kapitel nio 
redovisar också öppet att hon påverkar sina barn medan hennes man Elias är 
mer tveksam inför det. Det finns många olika grader av påverkan, från tvång 
till ingen påverkan alls. Många av föräldrarna vill påverka sina barns utbild-
ning och yrkesval, men verkar tycka att det inte är legitimt att vilja det. För-
äldrarnas uttalande om att inte tvinga sina barn uppfattar jag ibland som en 
sorts självsuggererande maning – genom att säga att de inte vill tvinga sina 
barn vill de övertyga sig själva om att inte göra det.  

Medelklassfamiljer med olika kapital 
Även om de båda föräldraparen Cecilia och Paulo och Helena och Bengt har 
flera likheter genom sin bakgrund i medelklassen finns mycket som skiljer 
dem åt, både i bakgrund och nuvarande omständigheter. De två familjerna 
har olika former av kapital och därmed olika intressen och praktiker avseen-
de skolval och fritid. Paulos och Cecilias kapital är kulturellt, han är utbildad 
konstnär och skriver, hon är kulturellt intresserade och tar del av det kultu-
rella utbudet i Stockholm. Helena och Bengt har ett ekonomiskt kapital. 
Bengt är egen företagare och äger med sin firma ett relativt stort ekonomiskt 
kapital. Hela familjen ägnar sig åt sport och genom den skapar de en mängd 
sociala kontakter som hjälper dem att befästa och befordra sitt sociala uppåt-
stigande. Helena och Bengt är uppvuxna inte så långt från den villa i Gamle-
by där de nu bor. De känner väl till de delar av staden där de rör sig, deras 
sociala förankring är en tillgång.

Cecilia och Paulo kommer från Chile och bor i en hyreslägenhet i Nyby. 
En annan avgörande skillnad är att Cecilia och Paulo förlorade mycket av de 
sociala, kulturella och symboliska tillgångar de hade i sitt hemland, när de 

282 Även Hanna. 
283 Tretton familjer av tjugoen     
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flyttade eller snarare flydde till Sverige. Denna skillnad i kombination med 
att Paulo och Cecilia bor i ett område med många invandrade och har ett 
större kulturellt kapital bidrar troligen till att de har gjort flera val av skola 
än Helena och Bengt. 

Paulo är intellektuell, samtidigt har han som Bengt ett praktiskt yrke. 
Både Cecilia och Helena är utbildade gymnastiklärare. Båda familjerna tän-
ker på och undersöker möjligheterna att flytta till ett varmare land i Europa. 
När de genomför barnens uppfostran som är en central del – kanske den mest 
centrala – i en familjs liv, resonerar de på ett i många avseenden likartat sätt. 
Trots att de har vuxit upp och utvecklats på så stort geografiskt avstånd visar 
deras dispositioner och diskurser på likheter, präglade som de är av en likar-
tad medelklassdiskurs. 

Båda föräldraparen pratar om sin anarkistiska eller ”flummiga” ungdom 
på sjuttiotalet, som de delvis tar avstånd från. Bourdieu visar att både i me-
delklassen och i överklassen är ålder en faktor för hur dispositioner och habi-
tus utvecklas – ett samband som är inte naturgivet. Liberala och delvis okon-
ventionella ställningstaganden är vanligare bland yngre, välutbildade grup-
per som är på väg uppåt inom medelklassen. När människor, i den ålder då 
de förväntas ha nått höjdpunkten av sin karriär, noterar att många yngre är 
mer välutbildade och har ett annat värdesystem, uppfattas dessa lätt som ett 
hot. De äldre kan kontra med sitt starka kort – nämligen sin moral, som de 
upphöjer till allmän norm. De har inte bara den moral som gynnar dem, den 
är dessutom deras speciella investering, säger Bourdieu. Det resulterar ofta i 
en moralistisk hållning och politisk konservatism.284 De två familjerna för-
håller sig delvis olika till sådana värderingsfrågor. Paulos och Cecilias kultu-
rella kapital, tillsammans med den förståelse för det utanförskap deras in-
vandrarstatus innebär, bidrar troligen till en mer tolerant hållning.  

Helena och Bengt och kravet att välja, möjligheternas stress
Något hände med nästan alla föräldrar jag samtalat med när jag förklarade 
mitt ärende och berättade om mitt forskningsprojekt om skolval. Det är som 
om blotta ämnet, familjers val av grundskola, innebär en förväntan eller krav 
på att de bör fundera på att välja skola – och göra mer val än de har gjort. 
Jag försökte presentera ämnet på ett så oladdat och okontroversiellt sätt som 
möjligt. Enbart genom att prata om valet av skola och göra det till ett ämne 
för forskning ges det en laddning som föräldrarna tycks manade att förhålla 
sig till på ett normativt sätt. Min avsikt var minst av allt att förmedla någon 
värdering om att det vare sig är förtjänstfullt eller dåligt att välja skola. Det 
verkar svårt att undvika att det uppfattas på ettdera sättet. 

Av någon anledning drog jag mig för att fråga mer om Helenas och 
Bengts bakgrund. Jag tror det berodde på den frustration och stress runt ut-
bildning och uppfostran som jag anade mig till och som jag inte är säker på 

284 Bourdieu, 2000, s. 353. 
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att Helena och Bengt upplever annars. En stress som jag skulle vilja kalla 
valfrihetsstress eller väljandets stress.285 Den uppstår ur frågar som föräldrar 
och alla som ska välja olika typer av offentliga tjänster kan ställa sig, frågor 
som: Har jag valt rätt? Finns det annat som är bättre? Är det något jag har 
missat? Har jag gjort allt jag kan? Har min passivitet försämrat möjligheter-
na för mina barn? Frågorna kompliceras ytterligare av att grundskolan svår-
ligen kan betraktas som en tjänst eftersom den är obligatorisk. Jag är osäker 
på om Helenas funderingar över sina ställningstaganden till skolor och skol-
val – hennes valfrihetsstress – uppstod i och med att jag tog kontakt med fa-
miljen och träffade dem, eller om funderingarna redan fanns där och bara ak-
tualiseras av mina frågor.  

Helena funderar över om hon på ett tidigare stadium borde ha gjort andra 
val av skola, som hade varit mer gynnsamma för barnen. Hon tänkte inte så 
då, men allteftersom området de bor i blivit mer populärt får familjen kon-
takt med nya grannar som är relativt unga, välutbildade och välbeställda och 
genom seglingen träffar Helena andra föräldrar Segling har varit en sport för 
överklassen som, även om den börjar bli mer tillgänglig för fler, ändå inte är 
var mans sport. Segling kräver stora investeringar i båt och utrustning. Jim-
my kappseglar, vilket dessutom innebär kostnader för resor till tävlingarna 
för honom och Helena. Seglingen ger tillträde till seglarklubbar och um-
gänge med människor som har goda inkomster och ekonomiskt kapital. Någ-
ra av de nya vännerna har uppenbarligen även gjort investeringar för att 
skaffa sig utbildningskapital. Enligt Helena verkar deras barn vara framåt 
och duktiga.

Påverkan
Påverkan är ett tema i samtalet. Helena förebrår sig att hon lät sig påverkas 
av en granne, som tyckte att Sandra inte skulle börja skolan ett år tidigare. 
Sandra sörjer inte det, hon har sett till att hon har hamnat rätt och det går bra 
för henne. Men Helena tycker att hon borde ha sett till sitt eget barn och vär-
nat om det. Hon funderar mycket över hur människor påverkar varandra, 
både hur hon själv har blivit påverkad och hur barn påverkar varandra på 
gott och ont. Hon har blivit medveten om hur viktiga de sammanhang är, 
som man hamnar i eller söker sig till. Nu har Helena nytt umgänge som hon 
låter sig påverkas av. Så egentligen handlar det inte om att påverkas eller ej, 
utan vem hon ska låta sig påverkas av, vem hon vill vara och var hon vill be-
finna sig socialt. 

När Helena var ung kände hon att hon borde bli något fint. Hon uppfattar 
inte att det var hennes föräldrar som pressade henne utan ”… det var liksom 
bara så” – av sig självt. Ingen behövde säga det eller öppet påverka henne. I 
det medelklassområde där hon växte upp tänkte man så. Hon gick i en skola 
där konkurrensen var uttalad, eleverna hade ambitioner och förväntade sig 

285 Jämför det Gunilla Silfverberg benämner etisk stress, 1996. 



262

                                                     

att bli något. Bengts lärare övertalade honom att gå den mer prestigefyllda 
naturvetenskapliga linjen trots att han hade velat utveckla sitt tekniska in-
tresse. Båda var omgivna av förväntningar på ”att bli något”.  

Helena verkar inte riktigt nöjd med att Susanna går på lantbruksskola. 
Möjligen är det en uppfattning eller känsla som blir förstärkt i mötet med 
mig, i min position som akademiker och forskare. Bengt är lugn och tycks 
inte oroa sig för det. Han pratar uppskattande om Susanna och ser inte hen-
nes val av skola som något problem. Han övergav ju själv tanken på en aka-
demisk utbildning när han fick möjlighet att starta sitt byggföretag. Inget sä-
ger att familjen skulle ha haft det bättre ställt om Bengt hade fullföljt den 
tänkta utbildningen. Han känner tillit till att det går att klara sig bra utan 
akademiska meriter bara man hamnar på rätt plats och arbetar hårt. Han vet 
att Susanna är kompetent. Helena är en mer rastlös och prövande person. 
Hon tycker inte att hon har hittat rätt yrkesmässigt. I det avseendet är hon 
inte tillfreds och trygg som Bengt, vilket gör henne mer socialt känslig och 
ambitiös. Det vill säga uppmärksam på omgivningen och dess reaktioner, 
benägen att jämföra och öppen för påverkan.

Anstränga sig 
Helena och Bengt säger att de inte vill tvinga sina barn att bli något de inte 
vill bli. Samtidigt uppmanar de sina barn att anstränga sig och inte följa 
minsta motståndets lag. Helena och Bengt vill att barnen ska bli framgångs-
rika och hitta välbetalda jobb. De använder sig av en svensk idealmodell för 
styrning – en samförståndsmodell – styrning utan tvång. De anser också att 
det är föräldrarnas uppgift att lära barnen moral och visa hänsyn. Framgång 
ska nås genom att anstränga sig, men utan att armbåga sig fram. Föräldrarna, 
inte samhället har ansvaret för barnen och det är i familjen barnen danas, där 
kan de få stöd och omsorg. 

Föräldrarna har genom ansträngningar och arbete i kombination med 
gynnsamma omständigheter fått ekonomisk framgång. Bengt har byggt upp 
sin firma och kunnat öka dess kapacitet. Helena har alltid arbetat. De har, så 
vitt jag förstår, byggt huset mer eller mindre själva. Familjen ägnar sig både 
åt lagsporter och mer individuella sporter. Genom sporterna har umgänget 
utvidgats och kontakter knutits. Sport och idrottande ingår som en del i en 
asketisk hållning.286 Kroppen – och själen mår bra av fysiska ansträngningar 
som är danande. Att vara gymnastiklärare är att aktivt delta i ett sådant da-
nande.

Helenas och Bengts livsfilosofi är att man ska anstränga sig och inte ta 
den lättaste vägen. Gör man alltid sitt bästa blir det bra, för – ”som man bäd-
dar får man ligga”. Det är medelklassens hållning, målet är att skapa större 
kapital och uppnå högre social position. Ska det gå bra i livet får man se till 
att bädda väl. Varje val blir viktigt och det skapar en viss försiktighet. Något 

286 Om asketisk hållning, se inledningen till detta kapitel, s.243. 
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som både genererar och förstärker valfrihetsstressen. Går det inte bra har 
man helt enkelt inte ansträngt sig tillräckligt. I diskursen ingår både att fram-
gång utan ansträngning inte är legitim och – att ta hänsyn. Att se andra ha 
det oförtjänt bra och vara lättsinniga eller att unga människor har yttre teck-
en på framgång, som man endast med stor ansträngning uppnått själv, kan 
skapa avståndstagande och bitterhet. För Helena är det provocerande när 
gäng med ungdomar kommer in i sportbutiken med fina dunjackor, kepsar 
och godispåsar och tittar på de dyra skorna och kläderna. Hon oroar sig för 
hur de ska kunna skaffa sådana saker, om de inte är intresserad av studera för 
att få de välbetalda jobb som en sådan standard kräver. Hon antar att de inte 
är studieintresserade eftersom de pratar dålig svenska, beter sig barnsligt och 
bara pratar om kläder.  

Med hjälp av kläderna definierar sig unga – och vuxna – som medlem av 
en grupp och i relation till andra. Klädmodet är förknippat med sporter ung-
domar utövar: Skateboard, snowboard, wakeboard287 och basket. Sporter 
som tidigare inte har krävt dyr utrustning och som kan spelas (basket) eller 
har sitt ursprung (skateboard) i gatumiljö. Numera genererar gatusporterna 
också dyra kläder och utrustning, som är åtråvärda för unga.288 Sport blir ex-
klusiv bland annat när den kräver dyr utrustning, förbehållen de som har råd. 
Sport är ett laddat område. I sporten och fritidsintressena ställs klasskillnader 
på sin spets. En konflikt uppstår när andra, som inte uppfattas ha där att göra, 
tränger in på ett fält. Det löser överklassen genom att bara omgärda sportan-
det med ännu mer exklusivitet. 

För både barnen och föräldrarna är det svårt att acceptera att Åbyskolan 
serverar biff till barn med annan konfession, när de svenska barnen får blod-
pudding. Det är ett osmidigt sätt att hantera konfessionella restriktioner kring 
mat, som bäddar för konflikter. Sydöstskolan löste frågan genom att inte ser-
vera grisprodukter överhuvudtaget, en smidig lösning för en skola som har 
många elever med skilda religioner. Den tidigare rektorn i Åbyskolan uttala-
de sig också i linje med stämningar och föreställningar som finns i området 
om elever med utländskt ursprung och som kan tolkas som främlingsfientli-
ga. Han sa, enligt Helena och Bengt, som det var. 

Hos familjen uppfattar jag en skepsis och rädsla i relation till invandrade, 
som tyglas och modifieras i samtalet med mig. Det är svårt att tala om sin 
oro och samtidigt inte framstå som fördomsfull och inskränkt. Det var också 
svårt för mig att förhålla mig neutral. Jag lyckades helt enkelt inte undvika 

287 Wakeboard, en bred vattenskida med plats för båda fötterna, påminner om en snow-
board och används på vatten efter båt. 
288 I La Misère du Monde finns en berättelse om en kvinnlig butiksägare, som har eta-
blerat en sportaffär i ett utsatt område. Invånarna i området har inte råd att handla va-
rorna, men de utgör en oemotståndlig lockelse. Under ett och ett halvt år utsätts hon 
för tre inbrott, till slut blir hon tvungen att stänga affären när den skövlas och bränns 
ned. (Gabrielle Balazs, Un mauvais placement s 115) 
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att nyansera en del av Helenas och Bengts synpunkter. Min ambition var att 
ett samtal skulle föras och att minimera det symboliska våldet. Skulle jag 
göra det genom att på någorlunda lika villkor ge mig in samtalet eller bara 
genom att lyssna och därmed kanske upprätthålla distans? Jag uppfattade 
mig som jämspelt med makarna och kände att mina nyanseringar var naturli-
ga i samtalet. Men är det mina nyanseringar som gör att Helena och Bengt 
också nyanserar sig – eller skulle de ha gjort det ändå? 
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Susanne
”Jag studerade hur många elever som fick godkänt 
och hur många som fick icke godkänt.”

Susanne är i fyrtioårsåldern, hon arbetar som biblioteksassistent. 
Jimmy är tjuguett år, han började i Bäckskolan, från sexan gick han i 
Åbyskolan. Han gick ett år i gymnasiet på individuella programmet. Nu har 
han arbete. 
Gösta som är sjutton går i Nya gymnasiet i en angränsande förort. Han har 
gått i Bäckskolan och Åbyskolan. Nya gymnasiet är en friskola som bygger 
på att alla elever tar ansvar för sina studier. De har egna bärbara datorer, som 
skolan förser dem med. Eleverna är i skolan två eller tre dagar per vecka, de 
andra dagarna arbetar de hemma via internet. Deras lärare kan befinna sig på 
någon annan ort. 
Lars som är fjorton går i Åbyskolan, innan gick han i Bäckskolan.  

Jag har kommit överens med Susanne om en tid att träffas, hon ringer och 
ändrar för att hon ska gå på buggkurs den kvällen och vi bestämmer en ny 
tid. Susanne bor i ett litet, lugnt område med hyreshus i Gamleby. Det är 
sportlov och Lars har rest bort med skolan för att åka skidor men Gösta är 
hemma. Han ska just gå på klassfest, han ser stor ut för sin ålder, han verkar 
snäll och litet tystlåten. Susanne talar om för honom när han ska komma hem 
och det är ingen tvekan om att han kommer göra som hon säger.  

Vi sätter oss vid köksbordet och Susanne bjuder på något att dricka. Fa-
miljen bor i en attraktiv hörnlägenhet, den är prydlig och det syns att Susan-
ne har lagt ned arbete på att inreda den. När Susanne var gift med barnens far 
bodde de i villa i samma stadsdel. Då arbetade hon som dagmamma. Sedan 
dess har hon fått nytt arbete som biblioteksassistent på biblioteket i Nystad. 
Hon är stolt över sin arbetsplats och sitt arbete som hon är engagerad i och 
har idéer om. Efter skilsmässan och flytten till lägenheten var Susanne under 
några år sammanboende med en man, det förhållandet har upphört sedan nå-
got år.

Susannes tidigare arbete som dagmamma i Bäck bidrar till att hon vet 
mycket om området, vilka skolor som finns och vad som planeras. Hon säger 
att hon har koll på varenda unge och läget i stadsdelen. Hon varit med om 
förändringar, nedläggningshotade lekis, brist på skolor, skolor som byggts 
om och när Sydöstskolan byggdes.  

Susannes egen skolgång 
Susanne har vuxit upp under rätt anspråkslösa förhållanden, hon har energi, 
ambitioner och kontroll över sitt liv. Susanne, som inte fick mycket vuxen-



266

stöd under sin uppväxt, tycker det är viktigt att hon stöder sina söner i det de 
vill göra. Hon vill skapa förutsättningar för sina barn att undersöka vad de 
vill och ge dem möjlighet att utveckla det. Det innebär inte att de alltid får 
välja det de vill. Men hon anser att det är viktigt att föra en diskussion och 
att var och en får argumentera för sin sak. Susanne hade aldrig det stödet 
hemifrån, hon vill ge barnen det hon själv inte har fått. ”… kanske är det litet 
att förverkliga sig själv, att ge barnen det man själv aldrig fick en chans till”, 
säger hon. Hon ville bli veterinär när hon var ung, men orkade inte studera. 
Susannes föräldrar skilde sig när hon var ung. Hon flyttade hemifrån när hon 
var sexton år och i samband med det slutade hon skolan.  

Jag gick alltså, jag slutade skolan i nian, då var jag ganska skoltrött, 
började jobba, sommarjobb, så började alla andra i gymnasiet. Det 
var gymnasium som gällde, genom att gå yrkesskolan, det var spril-
lans nytt. Och jag jobbade bara ett stenkast därifrån, men jag var så 
glad över att tjäna pengar då och tyckte att det var jättekanon. Sen 
var det så att min – pappa då, som hade hand om oss, bodde mest på 
landet, det vill säga jag var mest ensam hemma. Pappa och brorsan 
var på landet och sen så träffade jag väl nån kille och så flyttade vi 
ihop. Då var jag sexton år och sen dess har jag bott själv. Och min 
pappa bodde på landet med brorsan, han gick i en annan skola, 
mens jag gick i skolan själv här söder om stan, så jag skötte min 
skolgång självt. Så att jag har inte haft någon vuxen, jag har aldrig 
haft några vuxna runt omkring mig, nej aldrig. Jag hade farmor som 
jag gick hem till emellanåt då men, nej … 
C: Men du tyckte det var OK? 
S: Ja, jag tyckte det var jättebra. Jag vet att jag bodde, alltså ute i 
förorten och jobbade på andra sidan av stan (skrattar). Ja, det var tre 
byten, först var det buss och sen tunnelbana och så var det buss. 
C: Och det gjorde du och skötte jobbet och ... 
S: Ja, då var jag arton, ja sjutton, arton. Alltså den pojkvän jag hade 
då, hans föräldrar vart ju som mina föräldrar, dom vart ett väldigt 
stöd för mig, det var väl dom föräldrar som jag hade saknat då. Så 
gick dom bort för en - bara för några år sedan, jag har haft kontakt 
med dom hela tiden, även om vi separerade några år senare då. Vi 
separerade strax innan jag träffade barnens pappa då. Ja, alltså jag 
har ju liksom skött mig själv och varit ensam sedan - ja egentligen 
sedan jag var tretton, jag menar pappa bodde alltid på landet, han 
var aldrig hemma, jag bodde själv i lägenheten, då.  

Barnen och skolorna 
Susanne tycker att frågan om skolval är intressant – varför man väljer skola. 
Hon anser att skolor idag är mycket olika. Hennes barn hör till Åbyskolans 
och Gamleby gymnasiums upptagningsområden. Tidigare hörde Bäckskolan 
och Åbyskolan ihop organisatoriskt, alla barn som gick i Bäckskolan ham-
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nade automatiskt i Åbyskolan. Susannes tre söner har först gått i Bäckskolan 
och från sexan i Åbyskolan.  

När Jimmy gick i Åbyskolan kom han inte överens med sina lärare och 
skolkade ofta. För att avhjälpa problemen tillbringade Susanne en del tid i 
skolan. Men hon tycker inte att hon fick mycket hjälp av den dåvarande rek-
torn utan att han försökte att smita undan svårigheterna. Jimmy började i 
gymnasiet på individuella programmet, det gick inte så bra. Skolan var inget 
för honom så han gick där bara ett år. Han träffade sin partner och flyttade 
till en annan stad. Där bodde han i två år och gick på en svetsutbildning. Nu 
är de tillbaka i Stockholm och Jimmy har jobb. Men han längtar till landet 
och vill bo i ett litet hus där han kan ha hund och katt. Det är hans framtids-
dröm som han kanske kan förverkliga, tror Susanne.

Gösta är sjutton år och går i Nya gymnasiet i närförorten. Han har själv 
lyckats ordna en plats där och trivs mycket bra i skolan. Många kompisar 
valde tele-, el- och datalinjer på ett yrkesgymnasium, Gösta funderade också 
på det. Efter att ha varit obeslutsam blev han till slut mycket bestämd i sitt 
val av skola och målmedveten i sin strävan att komma in på Nya gymnasiet. 
Han pluggade hårt i nian för att få upp sina betyg. Eftersom han inte räknade 
med att kunna skaffa sig tillräckligt bra betyg, försökte han däremot inte att 
komma in på ett IT-gymnasium. Susanne tyckte att han skulle börja på Nys-
tad gymnasium, för att det är en bra skola. Den har hög lärartäthet, kompe-
tenta lärare och god disciplin. Men Gösta ville inte gå där.

Lars som är fjorton går nu i Åbyskolan. Eftersom Lars idrottar och älskar 
fotboll tyckte Susanne att han skulle söka till Alskolan – fotbollsskolan i 
grannkommunen. Många sportintresserade från hans klass sökte dit. Men 
han ville inte att hans stora intresse skulle vara skola också. Susanne såg 
framför sig att han skulle kunna fortsätta på idrottsgymnasium, en möjlighet 
som fortfarande finns. Susanne erfarenheter av Åbyskolan var negativa se-
dan Jimmy gick där. Hon tycker dock att skolan var sämre tidigare och att 
den har blivit bättre. Hennes uppfattning är att den förra rektorn, som bidrog 
till förbättringen, utövade ett bra ledarskap, men han fick sluta på grund av 
ett uttalande som uppfattades rasistiskt, ”... han sa som det var, men det pas-
sade inte” säger Susanne.

Susanne tycker inte att hon har kunnat få igenom de val av skola som hon 
har velat göra.

… med Göstas Gamleby, det gick inte. Det var tvärnobben och då 
blev jag lite irriterad faktiskt, men då kände jag liksom att, faan, här 
ska - får inte jag bestämma - om mina ungar vill gå - utan det är nå-
gon annan som sätter käppar i hjulet för det. Så då var jag lite irrite-
rad faktiskt. – Ja, du har så kort ansökningstid - eller nåt sånt där 
var ursäkten då. Men då tänkte jag, nej nu går Lars i fyran och då 
ska jag söka för honom till sjuan till Gamleby också, så det gjorde 
jag och tänkte att dom ska inte kunna säga det - för jag tyckte, jag 
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trodde att Gamleby var bra, jag hade hört så mycket bra om Gamle-
by. Fast sen när Lars skulle börja sjuan då var det ju alla dom här 
olika resultaten från olika skolor.  

När Susanne ville välja Gamlebys högstadium till sina söner har det inte 
gått, därför att skolan var full. Det berodde, enligt henne, på att många elever 
från Nystad hade sökt sig dit, vilket är en sanning med modifikation, fler ele-
ver från Åbyskolans upptagningsområde än från Söderskolans i Nystad kom 
in i Gamlebyskolan och en ännu större andel kommer från en annan närlig-
gande stadsdelsförvaltning. Det går att spåra en viss bitterhet hos Susanne 
över framför allt Nystadsbarnens ”intrång”. De boende i Gamleby har varit 
vana vid att barnen har kommit in i ”sin” skola, som har haft hög status. Nu 
uppfattar Susanne att Nystadsbarnen, så att säga, tränger undan barn från 
Gamleby. Att Gamlebyskolans resultat inte är så bra blir en bekräftelse av 
denna uppfattning, vilket leder till att det inte längre är lika attraktivt att få in 
barnen där.

Jag försökte väl styra det här och göra jämförelser. Så jag jämförde 
skolor, för då hade dom i pressen, dagstidningarna, hade alltså väl-
digt mycket om dom olika skolorna. Och jag vet att jag tittade på 
hur dom olika skolorna stod i förhållande till varandra, alltså vad 
dom fick för poäng - nu ska jag hitta orden också. Jag kollade 
svenskan till exempel hur dom stod i nivå till varandra skolorna, 
vad vart det för resultat i Åbyskolan, hur många elever fick god-
känt, hur många elever fick icke godkänt? Hur såg det ut …? 
 Ja, det studerade jag faktiskt ganska mycket och det förvå-
nade mig att Gamleby högstadium låg så lågt till exempel i svenska, 
men det förstår jag varför, för det är för att dom har Nystad som 
upptagningsområde.  

Susanne menar att det är eleverna från Nystad som drar ner skolresultaten 
därför att många av dem har utländskt ursprung och hon antar att deras 
svenska har brister. Men att skolan inte har goda resultat skulle lika gärna 
kunna bero på att skolan tidigare har varit överskattad. En del skolor, som 
ligger i ”bra” områden kan vara det, vilket uppenbaras när skolresultaten 
börjar publiceras och kan jämföras. Möjligen bidrar också övergången från 
relativa till målrelaterade betyg till att en omvärdering sker.  

Sammanfattande diskussion och analys 
Trots att Susanne är aktiv har hon inte lyckats genomföra de skolval hon har 
velat på grundskolenivå, hon fick inte in sönerna i Gamlebyskolan. En för-
klaring som Susanne ser, är att barnen från Nystad tränger undan barnen från 
Gamleby. För Susanne har det bara varit aktuellt att fundera över skolor som 
ligger i närheten av hemmet - förutom Alskolan i grannkommunen som ock-
så ligger ganska nära. Hon är förankrad i stadsdelen där de bor och har god 
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kännedom om den, andra föräldrar och resurser. En relativt resursstark me-
delklass präglar området och förser sina invånare med den sociala miljö och 
status som de söker. Därför har Susanne inte behov av att söka sig utanför 
området för att finna en skola. 
 Susanne är ambitiös och relativt välinformerad om skolan. I hennes 
föreställningar ingår att barnen ska ha en bra skolgång och hon vill skapa 
förutsättningar för det. Hon är en av dem som känner att hon borde vara ak-
tiv kring val av skola. En känsla som aktualiseras av medias rapportering om 
olika skolresultat vilka ger möjlighet att jämföra skolor. Eventuellt bidrar 
min undersökning till att den känslan förstärks när vi ses.

Susanne är aktiv och engagerar sig i sina barns skolgång, utveckling och 
fritid, hon tar initiativ och är med och ordnar saker för barnen. Susanne anser 
att det är viktigt att finnas med och synas som vuxen. På biblioteket där hon 
arbetar ser hon många vilsna barn. I Lars klass har en pojke börjat, han brå-
kar och förstör stämningen. Susanne är klassombud och har tagit initiativ till 
en studiecirkel för tonårsföräldrar Växa tillsammans. Hon har ringt till den 
bråkiga pojkens mamma och erbjudit henne att vara med i cirkeln. Susanne 
vet att det är svårt att vara förälder när barnen är mellan fjorton och sjutton 
år. Hon minns hur mycket bråk det var kring Jimmy när han var femton.  

För medelklassen och den lägre medelklassen framstår Nya gymnasiet 
som ett alternativ när deras barn har svårt att komma in i något av de attrak-
tiva innerstadsgymnasierna eller inte vill gå där. Ett alternativ som också gör 
det möjligt att undvika Nystads gymnasium, som visserligen är en bra skola, 
men som enligt många har ett stigma på grund av sitt namn. Isabelle går ock-
så i Nya gymnasiet. Hennes föräldrar, Cecilia och Paulo ville att deras dotter 
skulle gå i en skola med fler svenska elever, för att lära sig svenska och und-
komma den negativa stämpel som namnet Nystad förmedlar.289 I det här fal-
let är det Gösta själv som väljer bort Nystads gymnasium. Susanne kunde 
trots allt tänka sig skolan eftersom hon känner till den genom sitt arbete och 
har daglig kontakt med den. 

Vara mamma i Gamleby och i Nystad
Susanne påminner om Katarina men också Anna och Karin i sitt sätt att en-
gagera sig i området, i skolan och i sina och andras barn.290 Både för Susan-
ne och Katarina tycks det vara en självklarhet att bry sig om andras barn och 
bidra till barnens fritidsaktiviteter. Susanne har i flera somrar varit med och 
hjälpt till vid idrottsturneringar som hennes barn har deltagit i. Hon har lik-
som Karin arbetat som dagmamma vilket har gett henne många kontakter 
och bidragit till en stark förankring i bostadsområdet. Susanne avslutade sin 
skolgång efter grundskolan liksom Anna, Katarina och Karin. Jimmy, hen-

289 Kapitel 7, s. 156. 
290 Kapitel 5, s. 113, s. 72 och s. 97. 
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nes äldste son, har som deras söner haft en del svårigheter, han har busat, 
skolkat och inte fullföljt skolan.

Men Susanne verkar mindre pressad än de andra mammorna. Sedan något 
år är hon visserligen ensam med sina tre söner, men bara två bor hemma och 
de klarar sig delvis själva. Susanne verkar också ha en rätt god självkänsla, 
vilket hjälper henne. Något som har bidragit till den goda självkänslan kan 
vara att hon tidigt fick ta hand om sig själv, tyckte att det var roligt och 
märkte att hon klarade det bra. När hon och barnens far skildes såg hon till 
att få enskild vårdnad för att undvika problem och fick på så sätt bättre kon-
troll över situationen. Nu fattar hon ensam alla beslut som gäller barnen. Su-
sanne har också en del materiella, sociala och symboliska resurser. Hon var 
gift med barnens far och levde materiellt sett ett ganska bra liv i villa. Hon är 
väl förankrad i området och har ett bra och respekterat jobb. Susanne har en 
idé om hur barn bör uppfostras. Hon reflekterar över att hennes egna barn 
fick stå tillbaka till förmån för dagbarnen när hon arbetade som dagmamma. 

Trots att Susanne har många likheter med mammorna i Nystad, har jag en 
bestämd känsla av att jag inte skulle ha kunnat stöta på henne där. Vad beror 
det i så fall på? En förklaring är att många som har tillgångar och möjligheter 
hellre bor på en annan ort än Nystad. En annan förklaring är att samman-
hanget och området präglar de personer som bor där. Därför blir det mindre 
troligt att finna personer med andra dispositioner och sätt att vara än det som 
har präglat invånarna i ett område. Det handlar bara om små skillnader, som 
kan vara betingade av den självkänsla som är förknippad med att inte bo i 
Nystad. Genom att skilja ut sig mot dem som bor i Nystad, de som har lägre 
status, ges en del av den självkänslan. Man slipper till exempel möta andras 
skepsis och rättfärdiga att man bor i Nystad. 

Susanne tycker att det är roligt att prata med någon som lyssnar på henne 
och att få berätta om sig själv och vad hon har åstadkommit. Hon får en möj-
lighet att visa upp sig och bli sedd.

Vid en kontakt med Susanne något år efter vårt samtal förstår jag att hon 
har fått ett nytt arbete, som assistent vid en prestigefylld statlig kulturinstitu-
tion som ligger mitt i staden. Hon är mycket glad över arbetsplatsens läge 
och sina arbetsuppgifter. I sitt yrke har hon flyttat från utkanten till stadens – 
och landets – mitt.  
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Maria
”Det är fråga vad man har lust att utsätta sina barn 
för”

Maria är lågstadielärare, hon är i trettiofem, fyrtioårsåldern  
Marika är fjorton år och går i Åbyskolan 
Viveka är elva år och går i Åbyskolan 

Maria bor i ett småhus i Flodsta i Gamleby tillsammans med sina två döttrar, 
Marika som går i sjuan och Viveka som går i trean i Åbyskolan. Kök, mat-
rum och vardagsrum hänger ihop i ett stort rum och på samma våning finns 
det också två små sovrum, en trappa upp finns det också något rum. 

När jag kommer sitter familjen och äter och ska just avsluta måltiden. Jag 
sätter mig i hörnsoffan. Maria har bakat ett bröd som hon inte har bakat tidi-
gare, hon bjuder mig på det när hon har dukat av och sköljt disken. Vi små-
pratar hela tiden, jag pratar litet med döttrarna också. De drar sig undan till 
sina rum när Maria kommer och sätter sig i soffan. Vi pratar mycket om fa-
miljens hund som hälsar på mig. Hunden är med hela tiden, han är en stor 
del i familjens liv. Maria berättar att hon skulle kunna tänka sej att arbeta 
med djur eftersom det är hennes stora intresse.  

Maria är lärare, hon är skild från barnens far. Hon har varit sammanboen-
de med en man som för närvarande bor i sin segelbåt i närheten. Men Maria 
tycker inte att det är ett bra ställe att bo med barn och hund. Hunden är så 
vitt jag förstår deras gemensamma och mannen älskar den. På helgerna 
kommer han hem och bor med familjen. Maria är i trettiofem- fyrtioårsål-
dern, hon är lång och ger ett sportigt intryck. Hon är rättfram och kommuni-
kativ. Det är lätt att samtala med henne. Hon låter glad när hon pratar och 
skrattar ofta. Hennes skildringar av skollivet och kontakter med kollegor är 
drastiska och roliga. Hon har en social säkerhet och kan hantera sin situation. 
Hon har kunskap om skolan, känner till olika pedagogiska inriktningar och 
kan förmodligen bedöma stämningen i en skola. Hon har bestämda uppfatt-
ningar om hur man förhåller sig med barn och är rätt säker på att dåliga för-
hållanden hos en dagmamma aldrig skulle undgå henne.

Maria är uppvuxen i en välbärgad del av innerstaden, till en början gick 
hon i en helprivat skola. Sammantaget har det utgjort en miljö där hon fått 
självförtroende och sitt självklara sätt att ha höga förväntningar på daghem 
och utbildning. Där har hon också lärt sig att urskilja var det är bra att bo och 
ha sina barn i skola. 

Maria undervisar på lågstadiet och i språk. Hon har just sagt upp sig från 
sitt arbete som lärare i en etta i en lantlig kommun strax utanför staden. Hon 
tycker att skolan är dålig, kommunen snål och trivs inte bland sina kollegor. 
Hon har svårt för de andra lärarnas nitiska uppfostraranda. Hon accepterar 
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inte heller att tvingas arbeta mera och samtidigt ha dåliga arbetsvillkor utan 
att få löneförhöjning. Maria ska börja på en ny tjänst som speciallärare för 
två fyror i en förort där en stor andel av de boende har utländskt ursprung. 
Hon ska arbeta tillsammans med två klassföreståndare och ha små grupper 
med barn som behöver få arbeta mer långsamt och ha litet lugn och ro. 

Barnen och skolan 
När Viveka gick i ettan flyttade familjen till Flodsta från den närbelägna 
grannkommunen. Maria tog ledigt i två veckor och var med Viveka i 
Åbyskolan, för att se hur skolan och stämningen var. Marika började i fyran 
i samma skola och Maria räknade med att hon kunde klara sig själv. Maria 
tyckte skolan var bra och att barnen hade det bra. Marika trivs mycket bra på 
högstadiet. Maria har inte samma inblick i högstadiet som hon hade på låg- 
och mellanstadiet.  

Det kommer att bli annorlunda när barnen börjar i gymnasiet, då är de 
mer rörliga och inte så beroende av att skolan ligger nära hemmet. De kom-
mer ha ett socialt nät där de bor och kommer under alla omständigheter be-
höva resa. När det blir aktuellt med gymnasiet kommer Maria att undersöka 
noga vad gymnasieskolorna har att erbjuda och skillnaderna mellan dem. 
Hon har ännu inte börjat engagera sig i frågan om gymnasium. Men hon har 
inte tänkt att hennes döttrar ska gå i Nystads gymnasium utan snarare i de 
mer välbärgade förorterna intill.  

... Men jag, om du tänker på det här om val av skola så är jag, jag 
menar jag är väldigt, jag har funderat oerhört mycket på det här med 
skolor och val av skolor och sådant där. Jag menar jag är enormt 
angelägen om skola och rätt skola. Men det här med närmiljö är 
också viktigt. Alltså det är ju jätteviktigt, att bo så här liksom och då 
att ha kontakt med barnen som bor, för jag menar, jag tycker det är 
oerhört viktigt med skola. Så skulle på något vis - jag kollar ju verk-
ligen vad de går i för någonting. Och skulle det på något vis visa sig 
vara dåligt, det skulle jag liksom - det skulle jag inte köpa. Men sen 
är inte - med dåligt menar jag inte - alltså det är ju givetvis att de får 
en bra utbildning, men sen så, sen så är det ju - sen ska de ju vara 
socialt trygga. Dom ska ju må bra först och främst alltså, dom - jag 
menar, det ska vara - dom ska trivas och tycka att det är roligt att gå 
dit och ha det bra. Det är ju jätteviktigt att ha - det ska vara en bra 
miljö och vistas i. För det är ju inte alla skolor.  
… Nej, för det är ju så att man måste vara väldigt medveten. … Ska 
man ha in dem alltså i Franska skolan eller i någonting annat, då 
måste man, eller i någon sådan där alternativ pedagogik som Wal-
dorf eller Montessori så, någon sådan där halvprivat skola, då måste 
man alltså - då måste man vara väldigt målmedveten för då måste 
man ha tänkt det från början. Det är inte så himla lätt att få in dem 
sedan alltså.  
... och ska man liksom ha en sportslig, ska man ha en sportslig, då 
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måste man verkligen veta vad man gör, det är inte vem som helst 
som lyckas med det. 

Maria berättar att det finns två Waldorfskolor och att det hade gått att få 
in Viveka i en av dem, fast det inte var lätt. Det fanns en plats men Maria 
tyckte inte att Viveka skulle börja där ensam, för Viveka ville i så fall börja 
där tillsammans med sin syster eller en kompis. Frågan är, vad hon är beredd 
att utsätta sina barn för, bara för att hon har fått för sig att de ska ha en bra 
utbildning – om skolan nu ger det, säger Maria.  

Marika gick på Montessorilekskola och -lågstadium. Det tycks huvudsak-
ligen ha berott på att montessoripedagogiken fanns i den kommunala skolan 
där de bodde. Maria var under en tid också mycket intresserad av den peda-
gogiken. Bara för att en skola är friskola eller har alternativ pedagogik ga-
ranterar det inte att den är bra, påpekar hon. Fördelen med en friskola kan 
vara att de som driver skolan vill litet mer, att det ställs litet mer krav på lä-
rarna och att de har en speciell utbildning. Det kan vara lättare att göra något 
bra när alla har en gemensam syn, vilket ger bättre förutsättningar ”... än vad 
kanske andra får om deras skola är en sådan, där det är fullt med sådana 
här som struntar-väl-i-det-folk”, säger Maria. Maria vet inte om det finns 
bra och dålig pedagogik, avgörande är vem som utför den, menar hon.  

Maria har undersökt olika skolor och avfärdat dem av olika skäl, bland 
dem praktiska. Marika kom in i fyran på Adolf Fredriks musikklasser, men 
Maria var inte beredd att släppa iväg Marika på bussar i den åldern och det 
hade blivit för besvärligt att köra. Maria tror att det är en mycket bra skola. 
Hon tycker om musik, men är inte tillräckligt motiverad för att träna och öva 
med Marika.  

Men, jaa - nej så det blev så där, men nu är jag väldigt nöjd med hur 
det är, för att det är ju faktiskt - hade de gått, alltså jag menar, hade 
de gått i privatskola i stan och då skulle de alltså - jag menar att, till-
varon är komplicerad nog som den är, man kan tycka att det är tight 
nog som det är och jag vill ha lugn och ro, alltså. Lugn och ro vill 
jag ha, jag vill ha livskvalitet på det viset. Jag tror att det här med 
harmoni och lugn och trygghet ger väldigt mycket. Jag vill inte ha 
stressade barn som ständigt ska flänga omkring som torra skinn och 
sen vill jag ha dom omkring mig också. Skulle de ha sina klasskam-
rater inne i stan någonstans och sen skulle man – Ååh, jag skulle 
träffa den, kan ni inte köra mig? Ja, jag vill - jag menar, deras miljö 
ska vara här, inte där någonstans. Det är frågan om till vilket pris 
man ska ha det här då - bättre.  

Maria flyttade till Flodsta för att hon ville bo där, inte för att hon ville 
komma nära någon speciell skola. Men hon skulle kunna ha tänkt sig ha flyt-
tat så att barnen kom till en skola som är bra:  
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Det skulle jag göra, det skulle jag kunna, det skulle jag göra om det 
vore så att, alltså om det vore så att jag - alltså jag skulle aldrig ... 
Jag visste vart jag flyttade, jag hade kollat upp den skolan.  
… Men - jag skulle aldrig flytta någonstans där så att säga - utan att 
kolla någonting vad det är för skola jag hamnar, vi kommer till allt-
så. Det är ju jätteviktigt.  
… Ja, visst oh ja, det är jätteviktigt för det är ju en fråga om vad 
man hamnar bland för människor. Det är deras sociala miljö, min 
sociala miljö, deras studie- alltså deras skola, allt. Det är ju enormt 
viktigt. Ett hus kan man ju bygga om men vad gör man med sociala 
miljön, den kan man ju inte fixa till alltså. Det går inte att tillrätta-
lägga.  

Hon berättar att en tidigare partner ville att de skulle flytta hem till ho-
nom. Han bodde i villa i en kommun där många med utländskt ursprung bor:  

Han tyckte: ”Men här, man bor ju så bra och stort och fint och här-
ligt och ostört, ja och bastu och så där.” Ja, visst men vad hjälper 
det, vad sjutton hjälper det? Jag menar, tror du att jag skulle flytta 
hit liksom med mina barn och låta dom gå i skola här. Det skulle ju 
vara deras - dödsstöten alltså, förstår du, det, jag menar ... 
Brrr! Alltså, där kan man inte bo, så det är klart att man tar hänsyn 
till det, var man bor någonstans. … alltså hela den vägen där. Jag 
tror att någon kommun är hyfsad men sen är det hela det där spåret 
där, där går det inte att gå i skola. 
C: Det gör det inte? 
M: Det är stenkatastrof. Ja det är det verkligen. Sten-kaa-taa-strof!

När jag frågar om Maria har några önskningar om vad barnen ska bli säger 
hon:

Jag vet inte. Jag vet - nej jag vet inte vad jag vill att dom ska bli, för 
det, det är liksom ... det kan inte jag sitta, men jag vill att dom ska 
ha - vad jag vill det är att dom ska ha ett yrke, som dom trivs med 
och som dom är trygga med. Alltså att det är ett gångbart yrke lik-
som, som håller i blåsten lite grand och som dom själva kan försörja 
sig på. Jag vill att dom ska vara ekonomiskt oberoende. Det är vad 
jag vill att dom ska vara och att dom dessutom ska gilla vad dom 
gör, ha någonting som dom trivs med och sen ska dom vara ekono-
miskt oberoende. Dom ska aldrig behöva - jag vill ge - ja, jag tycker 
att det är roligare om de har ett intellektuellt yrke än inte, ett icke-
intellektuellt yrke. Men jaa - jag vill att dom ska hitta sin grej, sin 
nisch, alltså någonting som - det här liksom, det här - jag vill att 
dom ska hitta rätt, någonting som är rätt för dom. Det vill jag. 



275

Enligt Maria vill Marika bli arkitekt eller modedesigner och Viveka vill 
bli frisör. Maria tror att Vivekas val hänger ihop med åldern och att hon är 
prestigefri. Viveka har också sagt att hon vill bli lärare – fröken – som sin 
mamma, tror Maria. De står varandra mycket nära - ”så hon tycker liksom 
allt jag gör, det är bra ...”.

Maria hade inte någon tanke på att bli lärare när hon var barn, hon 
ville snarare bli sjuksköterska som sin mamma. Hon tycker fortfarande att 
det skulle vara roligt att vara barnmorska. Men nu har hon inte ha råd att ut-
bilda sig och samtidigt ha huset, eftersom det innebär kostnader och ibland 
oväntade och stora utgifter.

Jag frågar slutligen Maria om hon fattar alla beslut om barnen själv – ja-
jamensann, säger hon. Maria skilde sig från barnens pappa sex år tidigare 
och barnen har kontakt med honom. Maria är den som hela tiden har tagit 
allt ansvar för barnen, inte för att han inte bryr sig, utan därför att det helt 
enkelt är något hon hela tiden gjort. 

Ja, jag är bättre än han på det här, eftersom, eftersom jag har alltså - 
hela mitt - jag lever ju i den här världen själv, så det är ganska lätt 
för mig.  
… Jag menar jag vet vad som är bäst därför att jag har brytt mig om 
att ta reda på, jag lägger ner så mycket arbete på att verkligen un-
dersöka olika - vad som finns.   

Sammanfattande diskussion och analys 
Marias barn går i den skola som ligger närmast bostaden. Marias strategi har 
i första hand varit att bosätta sig i ett bostadsområde där hon trivs och som 
erbjuder en bra uppväxtmiljö för hennes barn. Barnen hamnar på köpet i en 
skola som är präglad av bostadsområdets, för henne goda egenskaper. Majo-
riteten av invånarna tillhör medelklassen. På så vis har hon valt skola till sina 
döttrar. Familjen bor i ett småhus i ett villaområde, inte långt från den hamn 
där hennes partner har sin båt. Så vitt jag förstår finansierar hon huset på 
egen hand och det innebär en del uppoffringar. Genom att bosätta sig i ett 
område hon tycker är bra, får hon tillgång till det hon tycker är viktigast, 
nämligen en god social miljö. Den kan man inte lägga till rätta på egen hand. 
Den finns där och avgörs av de människor den består av. Att bo i en stor be-
kväm villa i en invandrartät förortskommun är otänkbart, det skulle inte er-
bjuda den sociala miljö hon vill ha. 

Värden som trygghet, trivsel, närhet och harmoni är viktiga för Maria, det 
är viktigt att barnen kan skaffa sig ett socialt nätverk där de bor och att de 
slipper stress. Maria är väl bevandrad i skolvärlden och vet vilka skolor som 
anses bra och har hög status i hennes kretsar, till exempel Adolf Fredriks 
skola och Waldorfskolor. Just därför känner hon att hon kanske borde välja 
någon av dem. Hon vet också att det krävs en stor målmedvetenhet för att 
genomföra ett sådant val och frågan är om det verkligen är värt det. Maria 
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väger uppfattningar av olika skolors kvalitet mot uppoffringar och vad som 
är bekvämt. Det skulle bli komplicerat med långa resor och stora insatser för 
hennes del. Som förvärvsarbetande förälder med ensamt ansvar för barnen 
blir det mer eller mindre omöjligt.  

När Maria pratar med mig anar jag en konflikt mellan vad hon anser att 
hon borde göra – eller vad hon tror förväntas att hon borde göra i fråga om 
barnens skolgång – och vad som är möjligt för henne att göra. Men till var-
dags, tror jag, är det inte någon konflikt för henne. Maria har haft resurser 
och möjlighet att flytta till ett område som hon trivs i och där barnens skol-
gång fungerar bra. Hennes ambition för barnen är att de ska hitta arbeten 
som passar dem och som de kan trivas med. Hon skulle gärna vilja att dött-
rarna, i någon bemärkelse fick intellektuella arbeten, men framför allt arbe-
ten som kan ge dem ekonomiskt oberoende. Maria klarar sig på egen hand 
och ser värdet i det.

Maria har gemensamt med Anna, Katarina, Karin och Susanne framför-
allt sin energi och lust att prata om sina barn och skolan. Hon har liksom 
Anna, Laila och Susanne ensamt ansvar för sina barn. Men hon skiljer sig 
från dem främst vad det gäller utbildning. Hon har gymnasie- och lärarut-
bildning. Det gör kanske inte att hon är mer välinformerad om skolor än de 
andra kvinnorna, men att hon har en annan typ av information än de. Den har 
inte inneburit att hon har valt en annan skola för sina döttrar än den de hör 
till. Ett starkt skäl är att det skulle bli för svårt praktiskt. I det avseendet är 
hon i samma situation som de andra ensamstående föräldrarna. Men till 
skillnad från flera andra i undersökningen har hon valt en boendemiljö som 
erbjuder en skola som hon är entydigt nöjd med.  
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Kapitel 10 
Friskolor och de välutbildade 
Gemensamt för familjerna i det här kapitlet är att de har valt friskolor för 
sina barn. Mona och Josef är utöver dem, den fjärde familjen i undersök-
ningen, som har valt friskola på grundskolenivå till ett av sina barn, den 
Kristna skolan.291

De friskolor familjerna har valt är mest valda inom sina respektive områ-
den. Waldorfskolan är den mest valda friskolan i Gamleby. Muslimska sko-
lor är mest valda friskolor av familjer i Nystad och bland dem den Muslims-
ka, som inte ligger inom stadsdelsförvaltningen utan i ett närliggande områ-
de och kräver busstransport. Andra valda friskolor i Nystad är en engelsk 
skola och den Kristna skolan. Friskolor ligger i allmänhet inte slumpartat ut-
placerade utan i områden där deras potentiella elevunderlag finns. Några lig-
ger där det har funnits lediga skolbyggnader, men ändå inom radien för ett 
möjligt upptagningsområde. Friskolors – och kommunala skolors – lokalise-
ring påverkar också hur familjer bosätter sig. Har en familj möjlighet att väl-
ja kan utbudet av skolor var en viktig faktor för val av bostadsort. Utbud av 
friskolor och andra resurser har en tendens att samlas i områden där starka 
resurser redan finns.292 En del familjer låter sina barn resa långa sträckor, 
men det vanligaste är att barnen går i skola nära hemmet, ju äldre barnen blir 
desto större möjlighet har de att resa. En del friskolor med speciell inrikt-
ning, som räknar med att fånga upp elever från ett stort geografiskt område, 
står för skolskjuts, särskilt de muslimska, andra bekostar terminskort på lo-
kaltrafiken.

Familjerna i kapitlet har med tanke på barnens individuella och sociala 
fostran, valt friskolor med en speciell ideologisk eller religiös inriktning. För 
Agnetas och Stens del handlade det om tron på att steinerpedagogiken i Wal-
dorfskolan uppmuntrar skapande. Agneta tyckte dessutom att skolan har en 
tilltalande miljö. Agneta kommer senare att omvärdera en del av detta. Hen-
nes yngste son Karl går inte heller i Waldorfskolan utan Åbyskolan. Idriss är 
religiös och väljer muslimska skolan därför att den kan förmedla en mus-
limsk anda och värderingar som är viktiga för honom. Bente och Gösta är 
inte speciellt steinerinriktade men de är avvaktande mot den kommunala 
skolan och både Bente och Gösta har gått i privatskolor. De valde Waldorf-
förskolan därför att andra övertygade dem om det, säger de. Agneta arbetade 
på den Waldorfförskola där Bentes och Göstas son Jens gick. Familjerna 
umgås och Agneta var en av dem som övertygade Bente och Gösta om att 

291 Kapitel 8, s. 227. 
292 Se även kapitel 1, om platsen s. 9. 
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Jens borde börja i Waldorfskolan. Agneta förmedlade också kontakten med 
Bente och Gösta till mig. 

De tre familjerna har tillgångar som gör att de har goda möjligheter att 
välja och bedöma olika skolor. Om de uppfattar att en skola inte fungerar 
bra, kan de ge sig in i sökandet efter en annan skola. De har tid, de har kun-
skap eller vet hur de ska skaffa sig kunskap om hur de ska söka efter en an-
nan skola och de har kontakter som kan hjälpa dem i sökandet. Idriss var inte 
nöjd med den kommunala skola hans dotter hade hamnat i. Familjen bor i ett 
område där majoriteten har utländsk bakgrund. De nackdelar det kan innebä-
ra kan familjen kompensera genom att välja en skola som ligger i ett annat 
område och som har gott rykte i muslimska kretsar. Idriss har stora sociala 
tillgångar i den somaliska och muslimska gruppen. Hans kontakter kan tipsa 
honom om bra skolor på samma sätt som Agneta tipsar Bente och Gösta.  

Familjerna i kapitlet har ekonomiska och tidsmässiga resurser som gör 
det möjligt att låta barnen gå i skola på avstånd från hemmet. Men det är 
bara Idriss barn som åker buss en bra bit till skolan. De två andra familjernas 
barn går eller har gått i grundskolor ganska nära hemmet. Föräldrarna tycker 
att det skulle ha varit besvärligt att ha för lång skolväg. De har i stället kun-
nat välja att bo i det mer välbärgade Gamleby, där en Waldorfskola ligger. 
Behovet att söka sig till en skola i ett annat område har inte varit lika stort 
som för Idriss. Det gör dem än mer privilegierade.  

De tre familjerna är välutbildade. Agneta och Sten har universitetsutbild-
ningar och arbetar med utbildning. Gösta har disputerat, hans fru Bente är lä-
rare i chefsbefattning. Idriss är civilekonom. Familjerna har stort utbild-
ningskapital snarare än ekonomiskt kapital.  

Agneta och Sten i det här kapitlet och Helena och Bengt i förra kapitlet293

lever under delvis likartade förhållanden. De bor nära varandra och båda 
männen är egna företagare. En skillnad är att de har olika typer av kapital. 
Helena och Bengt har framförallt ekonomiskt kapital som de investerar i 
sport och idrott medan Agneta och Sten har kulturella tillgångar som de 
bland annat har använt för att få in sina barn i skolor som Agneta har trott på. 
Tidigare visste Agneta, till skillnad från Helena, verkligen vad hon ville när 
det gäller barnens skolgång. 

Idriss och hans familj kommer från Somalia. Han har ett stort svenskt ut-
bildningskapital men hade svårt att få en anställning. I och med att han nu 
har ett fast arbete som någorlunda motsvarar hans utbildning har han skaffat 
sig tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Hans hustru planerar att gå en 
apoteksutbildning. Liksom för Cecilia och Paulo294, är Idriss ursprungliga 
sociala och symboliska tillgångar värda mer i hemlandet. Han har också en 
idé om hur ska kunna använda de tillgångar han har skaffat sig i Sverige om 
han återvänder till Somalia. 

293 Kapitel 9, s. 246. 
294 Kapitel 7, s. 156. 
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I två av familjerna finns ett starkt tema av vankelmod. Hos Bente och 
Gösta handlar det om skolan. För Idriss är dilemmat huruvida familjen ska 
leva i Sverige eller Somalia. I slutet av respektive avsnitt resonerar jag kring 
denna ambivalens, Bentes och Göstas inför skolvalet och Idriss inför boen-
det. Hos Agneta är temat inte så starkt, hon är först fascinerad av steinerpe-
dagogiken och övertygad om dess företräden och när hon får anledning att 
omvärdera den ståndpunkten överger hon den.  
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Agneta och Sten 
”Det var rätt smärtsamt faktiskt, jag trodde ju så hårt 
på det här”

Agneta och Sten är i fyrtioårsåldern. De har ett eget företag i utbildnings-
branschen.
Gustav är tjugofyra år. Han har gått i Byskolan i ettan till fyran, Wal-
dorfskolan från femman, Penningby gymnasium och restaurangskola i Norr-
land.
Kajsa är tjugotre år. Hon har gått ett halvt år i Waldorfskola i grannkommu-
nen, Byskolan från halva ettan till och med trean och i Waldorfskolan från 
fyran, till och med gymnasiet. Under gymnasietiden gick hon i skola i Tysk-
land. Hon har varit au pair i England där hon också läste engelska. Hon är 
utbildad montessoriförskollärare. Nu går hon EU-linje på en folkhögskola. 
Ellen är tjugo år och har gått i Waldorfskolan från ettan till halva trean där-
efter i Åbyskolan, Bergsskolan första året i gymnasiet, ett år i USA och där-
efter Innerstadens gymnasium. Hon går en konstutbildning på folkhögskola. 
Karl är femton år, han går i Åbyskolan och ska söka till gymnasiet. 

När jag berättade för en arbetskamrat, att Waldorfskolan inte kunde hjälpa 
mig att komma i kontakt med föräldrar till skolans elever, erbjöd hon sig att 
fråga den här familjen. De är grannar och umgås en del. Min arbetskamrat 
visste också att det fanns en anknytning via arbetet mellan Agneta och mig. 
När jag ringde Agneta, berättar hon att hon har slutat på arbetsplatsen därför 
att hon var missnöjd med sin arbetssituation. Att jag är förstående underlättar 
vår kontakt och hon erbjuder sig att hitta ytterligare någon familj i Wal-
dorfskolan jag kan träffa.

Julen är nära och Agneta tvingas ändra vårt möte två gånger, arbete 
kommer mellan. Agnetas man Sten skriver böcker och är mycket anlitad som 
föreläsare. Han får mer uppdrag än han vill ha och arbetar dessutom på en 
skola. Sten skriver sina bokmanuskript för hand, Agneta skriver ut och kor-
rigerar svenskan och är med på utställningar. Makarna äger sitt företag till-
sammans. 

Familjen bor i en äldre hemtrevlig trävilla i ett uppvuxet villaområde i 
Åby på gränsen mellan det litet vanligare medelklassområdet och Penningby, 
ett område med hög status. Åby ligger mittemellan Mellanby där Agneta är 
uppvuxen och Penningby där Sten är uppvuxen. Båda har gått i skolor i om-
rådet och är förankrade där.

Jag kommer hem till familjen mitt på dagen. De ska ha gäster och Agneta 
håller på med förberedelser för middagen. Vi sätter oss i vardagsrummet och 
pratar medan mörkret faller därute. En bit in i samtalet visar mig Agneta fo-
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ton på barnen så att jag lättare ska kunna urskilja vem som är vem. Vi avslu-
tar samtalet när Sten kommer hem och Agneta måste fortsätta med middags-
förberedelserna.

Barnen, deras skolgång och valen 
Alla barn i familjen har gått i samma Waldorfförskola sedan de var tre, fyra 
år. Agneta var förskollärare där. Familjen bor mellan Byskolan och Åbysko-
lan. De äldre barnen har gått på lågstadiet i Byskolan som är en lågstadiesko-
la. Den ligger närmast och dit är det enklast väg att gå. När äldsta barnet bör-
jade i Byskolan var det inget problem att välja, alla barn i grannskapet gick 
där och det fanns plats i skolan. Det var svårare att komma in i Gamleby en 
bit bort. Karl som är yngst har gått hela sin skolgång i Åbyskolan.  

Jag frågar Agneta hur de har tänkt när de har gjort de olika valen av sko-
la.

Ja, det kan man ju undra efteråt, alltså. För jag blev intresserad av 
waldorfpedagogik väldigt tidigt, när jag hade fått barn. Och min 
man ville absolut inte ha barnen i privatskola, som han sa. Han är 
uppväxt i Penningby nära Bergsskolan och dit gick ju alla rike-
mansbarn som inte klarade sig i vanliga skolan. Då var det privat-
skola. Så han ville inte det men jag satte dom till slut i kön (till 
Waldorfskolan) när dom var en tre, fyra år då. 

Det finns fler Waldorfförskolor än skolor och för att vara säker på att barnen 
ska komma in i skolan bör man anmäla dem dit när de föds. Därför var det li-
tet sent och de kom inte in i Waldorfskolan förrän i fyran och femman. När 
barnen fick plats i Waldorfskolan funderade Agneta inte så mycket, utan tog 
platsen efter liten tvekan.

Agneta fick de tre äldsta barnen när hon var mellan tjugo och tjugofem 
år, de fyllde hennes tid. Hon började utbilda sig till waldorfförskollärare när 
hon var tjugoåtta år och barnen hade börjat skolan. Hon gjorde ett uppehåll i 
utbildningen när hon fick Karl och fortsatte sedan med den. Men så började 
hon bli kritisk mot olika företeelser på Waldorfskolan och tänkte att hon 
måste undersöka annan pedagogik. Därför började hon läsa pedagogik. Vad 
hade gjort henne intresserad av waldorfpedagogiken? 

Ja vad var det? När jag fick barn, så läste jag alla möjliga böcker 
om Montessori och alla möjliga och sen hade – jo, jag hade, när jag 
gick i gymnasiet själv, jag gick i Penningby, då var jag fältbiolog 
och då hade jag en kompis som gick i Waldorfskolan och han bjöd 
mej över dit en eftermiddag. Och vad jag minns var det bara han 
och jag i hela skolan och vi gick runt där och tittade och han visade. 
Och jag tyckte att det var så fantastiskt att skolan var så öppen för 
eleverna och han sa – det här är vårt klassrum och det här är vår 
klassgitarr och han satt och spelade gitarr och det var ju så vackert 
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där, va. Jag blev så tagen av den här miljön. Det var sån skillnad 
mot Penningby med låsta dörrar – så det var nog det som gjorde att 
jag blev fascinerad. 
C: Ja just det, så jämfört med det måste Waldorfskolan ha varit en 
uppenbarelse nästan. 
A: Ja, det var helt annorlunda, bara det med alla färger och allting. 
Jag har alltid varit så intresserad av att måla, så att det var väl det att 
det här konstnärliga, att man tog det på allvar på något sätt, att det 
inte bara var lite socker ovanpå. För att jag vet att jag gick naturve-
tenskaplig linje med estetisk variant. Men jag menar, det var ju ing-
enting det där estetiska, plus minus noll, man fick sitta och rita lite 
bara, så det var ju inte så mycket. Men här får dom ju en utbildning 
kan man säga, dom lär sig från grunden allting, likadant i träslöjd 
och bokbinderi - silversmide och vanlig smedja på skolan och så, ett 
helt hantverkshus. ... Jag kan ju sakna vissa saker som jag tycker var 
bra på Waldorfskolan. Det är ju mer torftigt på något sätt i grund-
skolan men det är ju lugnare att vara förälder där än i Waldorfsko-
lan.   
... Man jobbar ju jättemycket, enormt. Man hade mycket mer föräld-
ramöten för det första och så fick man ju hjälpa till, när vi byggde 
hantverkshuset, då var vi ju där och hjälpte till med att måla, mura 
och allt vad det var. Och städade gjorde man ju, klassrummen, det 
hade man schema på och sen var det novemberfesten, det jobbade 
man nästan hela året runt på. Ja, du skulle se, hela skolan förändra-
des över helgen, dom byggde ju om, byggde upp och det var fisk-
dammar och bondkök. Jag höll på mycket med dockteater och det 
fick man hålla på med också långt innan, sy dockorna och öva. Sen 
brukade vi åka runt lite med dockteatern till andra skolor, när vi 
hade gjort en sån där uppsättning. Nu är det nog inte likadant läng-
re, för nu får dom ju bidrag men då fick man ju så lite, så då var det 
nödvändigt, plus att man betalade ganska höga avgifter. 

Agneta lade ned lika mycket tid på Waldorfskolan som på sina egna stu-
dier, då hon studerade pedagogik.

Gustav började i Byskolan och Agneta undrar om det egentligen inte 
hade varit bättre för honom att fortsätta där, eftersom han trivdes så bra i sin 
klass. Han började i Waldorfskolan i femman och det tog honom ett par år 
att finna sig tillrätta där. Han var övertygad om att han inte skulle lära sig 
något på gymnasiet i Waldorfskolan och ville inte fortsätta där. Han sökte 
och kom in på ekonomiska programmet i Penningby gymnasium. När Gus-
tav gick i Waldorfskolan var han prydlig och välkammad, spelade golf och 
var emot det Waldorfskolan representerade, berättar Agneta. I Penningby 
gymnasium handlade allt om pengar, säger hon. Två nya pojkar från en an-
nan stadsdel kom till klassen och när klasskamraterna inte omedelbart kunde 
placera in dem socialt, undersökte de i taxeringskalendern vad föräldrarna 
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tjänade. Gustav anlade skatarstil295 och började åka snowboard, han skaffade 
dreadlocks och skägg, sydde och färgade sina kläder själv, han började se ut 
och vara som ett ”waldorfskolebarn”. Gustav saknade hantverksämnena och 
började uppskatta Waldorfskolan. Agneta tror att Waldorfsskolan har funge-
rat bäst för Gustav. 

Efter första året på Penningby gymnasium kom Gustav på att han ville gå 
i turist- och hotellskola i Fjällbyn. Han kom in efter andra året på gymnasiet 
och gick där i tre år – mest för att kunna åka snowboard. Första basåret tog 
han studielån, men sedan har han arbetat och kunnat försörja sig. Nu kom-
pletterar han ämnen för studentbetyg, samtidigt är några av hans vänner snart 
civilingenjörer. Gustav vill bli landskapsarkitekt, tidigare funderade han på 
att bli industridesigner. 

Kajsa började i ettan på en Waldorfskola i en grannkommun. Det blev 
för lång resväg och efter en termin fortsatte hon i Byskolan. När Kajsa skulle 
börja fyran kom hon in i Waldorfskolan intill. För henne var det bra. När hon 
kort senare fick diabetes hade man ingen förståelse i Waldorfskolan för vad 
sjukdomen innebär. Det hände att hon fick insulinkänningar som gjorde att 
hon blev på dåligt humör. Lärarna skällde på henne och stängde ut henne 
från lektionerna därför att hon var tvungen att gå iväg och äta något. 

Kajsa gick ut gymnasiet i Waldorfskolan. Agneta tycker att gymnasiet var 
mycket bra. 

Ja, dom får en väldig allmänbildning, jag tycker att dom får lite vad 
man kan kalla för bildning. Dom kan väldigt mycket, historia och 
litteratur och dom läser arkitektur och astronomi och dom gör en 
resa. Dom var nere i Spanien, arkitekturresa och dom har lantmäte-
rivecka, när dom är ute och mäter land, precis som man gjorde förr 
med lod och snöre och så där – gör kartor. Dom får en väldig in-
blick i väldigt mycket och även naturvetenskapliga ämnena tycker 
jag är bra. Det är inte lika mycket som i en naturvetenskaplig linje 
men det är mycket mer än samhällsvetenskaplig, så Waldorfskolan 
tycker jag är bäst på högstadiet och gymnasiet. Kajsa brukar ju säga 
det – tur att man har gått i grundskolan, så man kunde läsa och skri-
va när man kom dit, till Waldorfskolan. Ellen gjorde ju tvärs om, så 
hon kom ju till grundskolan (från Waldorfskolan) och kunde varken 
läsa eller skriva i trean då.  

Kajsa var aktiv i skolan och i elevrådet. Waldorfskolan har utbyte med 
andra Waldorfskolor i hela världen. Kajsa var i Tyskland ett halvt år, lärde 
sig tyska och kom tillbaka till samma klass igen. Efter gymnasiet reste hon 
till England ett och ett halvt år, studerade och var au pair. Hon fick vikariat 
på en Montessoriförskola när hon kom hem. De ville ha henne kvar och gav 
henne utbildning till förskollärare. Nu går hon EU-linjen på en folkhögskola 

295 Den stil som de som åker skateboard har. 



284

                                                     

och trivs bra. Hon skulle vilja hålla på med politik, men inte partipolitik. 
Kajsa har gjort praktik i en europeisk organisation mot droger. Hon reser 
också runt i skolor som informatör för RFSU. Det började hon med när hon 
gick i Waldorfskolan och tyckte att sexualundervisningen var så dålig.

Det som hände Ellen gjorde att Agneta började bli kritisk mot Wal-
dorfskolan. Ellen var ganska tyst och blyg och trivdes inte Waldorfskolan. 
Hennes fröken var argsint och bråkade med eleverna. Ellen ville börja i en 
annan skola. I trean gick hon till Åbyskolan och bad att få börja där och det 
fick hon. Ellen blev rädd när hon märkte att hon inte kunde läsa och skriva i 
trean och riskerade att få gå om.296 Hon ville så gärna kunna läsa. Agneta 
läste om behaviorism i pedagogiken och hade i uppgift att göra en övning 
om positiv förstärkning. Agneta kom överens med Ellen om att hon skulle 
öva sig att läsa. Med hårt arbete och ett belöningssystem i form av karamel-
ler gjorde Ellen stora framsteg och kom upp i fyran på hösten. Waldorfsko-
lan har ingen chef, så när en sådan situation uppstår som för Ellen finns ing-
en att gå till, man får vända sig till kollegiet, berättar Agneta. 

Ellen gick samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet och gjorde 
tillval av matematik. Barnen har alltid varit bra på matematik. Det har de ärvt 
efter henne och sina läs- och skrivsvårigheter efter sin pappa, tror Agneta.

Ellen kom in i Nystadsgymnasium, men vägrade att gå där eftersom hon 
hade läs- och skrivproblem. Hon trodde att det skulle bli ännu svårare för 
henne om många av skolans elever med utländsk bakgrund hade svårigheter 
med svenska språket. Agneta tyckte att Ellen redan hade varit utsatt för ex-
periment med sin skolgång och skrev ett brev till intagningsenheten om att 
det var viktigt för Ellen att komma i en bra skolmiljö. Enheten lät Ellen öns-
ka vilken skola hon ville och hon valde Bergsskolan. Agneta blev mycket 
nöjd med skolan. 

Efter ett år ville Ellen resa till USA som utbytesstudent. Hon ordnade 
själv med stipendium och resa. Hon hamnade i ett slumområde nära Chicago. 
Under ett år läste hon alla estetiska kurser hon kunde och en avancerad 
konstkurs. Vistelsen i USA var ett äventyr. Från att ha varit tyst och blyg när 
hon började skolan utvecklades Ellen mycket. Agneta tycker att hennes barn 
har klarat sig bra och är självständiga.

När Ellen kom tillbaka från USA ordnade hon själv så att hon kom in i 
Innerstadens gymnasium. Eftersom Agneta tyckte att Ellen kunde gå kvar i 
Bergsskolan hjälpte hon henne inte att komma in i skolan. Kraven var höga 
och Ellen fick arbeta hårt, eftersom hon inte har så lätt för sig, men hon triv-
des. Direkt från gymnasiet kom Ellen in som reserv på konst- och designlin-
jen på en folkhögskola.

296 I nämnd ordning ska vilja, känsla och tanke stärkas i olika utvecklingsfaser. 
(www.waldorf.se) Det innebär att man i Waldorfskolan satsar på läsförmåga först i tred-
je klass, i linje med Steiners teori om hur den mänskliga hjärnan utvecklas.  
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Karl började i Åbyskolan där alla barn i området gick. Byskolan är vis-
serligen ”jättemysig”, men har bara låg- och mellanstadium och eleverna 
fortsätter till högstadiet i Mellanbyskolan. Agneta tyckte inte Mellanbysko-
lan verkade bra, utan föredrog att Karl gick i Åbyskolan upp till nian. Ellen 
hade gått där. Agneta tycker att Åbyskolan har varit bäst på låg- och mellan-
stadiet, högstadiet har inte varit lika bra.

Karl har diabetes liksom sin syster Kajsa. Vid val av skola för Karl be-
dömde Agneta att huvudsaken var att hans diabetes blev väl omhändertagen. 
Agneta kunde inte tänka sig att utsätta Karl för det Kajsa hade varit med om 
i Waldorfskolan. Valet av pedagogik var inte längre en viktig fråga, men att 
Karl klarade sig. Åbyskolan och stadsdelsförvaltningen mobiliserade resur-
ser när Karl skulle börja skolan. 

... då hade dom en resurspedagog i Gamleby och hon hjälpte också 
till när han fick börja hos dagmamma. Hon var en sådan där männi-
ska som kom hem och sa, hur vill ni ha det nu? Jag började nästan 
gråta, för jag tyckte det var så fantastiskt och sen ordnade hon, jag 
tror att dom hade tre stora möten i Åbyskolan innan Karl började.  

Diabetes är en sjukdom som skapar oro. Agneta tycker att Åbyskolan har 
fungerat bra, några incidenter har aldrig skett där. För att skolgången ska 
fungera för ett barn med diabetes behöver skolan vidta en del åtgärder och 
anpassa schemat till eleven. Humöret och insulinvärdet påverkar ömsesidigt 
varandra, vilket i sin tur påverkar skolresultaten. Karl mäter sitt blodsocker 
så gott som varje dag och tar själv sina sprutor sedan han var fem, sex år.  

Karl vet inte hur han ska välja gymnasium. Han spelar elbas i två band 
och skulle vilja gå i Södra Latin på naturvetenskapligt program med mycket 
musik. Det är tråkigt att det inte finns något gymnasium som kombinerar 
estetiska ämnen med naturämnen, tycker Agneta. I Norra Gymnasiet går 
många kickers, Karl och hans kompisar är rädda för dem när de är ute på 
kvällarna. Agneta tror att Karl har mediokra betyg, men oroar sig inte – ”han 
kommer att sätta fart, killarna sätter ju fart lite senare”. Efter gymnasiet vill 
Karl gå på turist- och hotellskola och bli kock som sin bror Gustav.  

Karl funderar på Penningby gymnasium för där går många skatare297.
Agneta är tveksam, hon tycker skolan har blivit ännu snobbigare sedan hon 
gick där. Hon kom från Mellanby till Penningby gymnasium och upptäckte 
klasskillnaderna. I Penningby gymnasium kallades flickorna från Mellanby, 
mellanbyhoror. 

Jag förstod inte alls deras sätt att vara med varandra eller språk eller 
nånting. Men jag var lite skyddad, jag blev inte utsatt så mycket, för 
gick man natur då var man ju lite konstig i sig själv liksom, då hör-

297 De som åker skateboard och har den stilen. 



286

de man till plugghästgänget och då fick man vara hur man ville. 
Men dom här andra tjejerna som gick dom här tvååriga linjerna, 
handelsprogram eller vad det hette då, dom var ju illa utsatta där 
ute. 

Agneta uppskattar att området där de bor är så blandat och att barnen har 
det bra. För henne är Penningby ”där ute”. Agneta är påverkad av sin man 
som har vuxit upp i Penningby. Han säger att området var mer blandat när 
han var liten. 

Jag har ju kompisar som bor borta i Penningby, som mina barn tror 
är dom rikaste vi känner liksom, bara för att dom har jättehus och 
jättefina bilar och så. Och deras barn kommer hem och gråter för att 
dom tror att dom är fattiga för att dom inte kan åka till Bahamas. 
Det var sånt dom gjorde alltså i Gustavs klass, åkte till Hawaii på 
novemberlovet och den där stilen - och då är det inte lätt att ha nå-
got att komma med. 
...  och alla föräldrar jobbar jättemycket och – ja, det kan ju vara 
fördomar också. 

Agneta menar att hur man bildar sig uppfattningar om skolor är mycket 
subjektivt. Hon funderar på om hon ser det som är negativt i Penningby i ef-
terhand. När hon började gymnasiet var det skönt att komma långt hemifrån 
och den ruskiga Mellanbyskolan. Hon uppskattade sammanhållningen i klas-
sen. Men med tanke på klasskillnaderna var det svårt att komma från Mel-
lanby till Penningby.  

Att välja eller inte välja, gör det någon skillnad? En smärtsam 
omvärdering.
Att föräldrarna skulle bestämma vilken skola barnen skulle börja i, var en 
självklarhet.

Men Ellen bestämde faktiskt rätt mycket. För att hon - när hon så 
klart och tydligt sa att hon inte ville gå i Waldorfskolan då var jag ju 
tvungen att öppna ögonen ordentligt, det var rätt smärtsamt faktiskt. 
Ja men jag hade ju trott så hårt på det här och sen så var jag ju 
tvungen att se att hon inte mådde bra av att gå där, jag var ju tvung-
en ta tag i det då.  
... det tog nog tid innan jag verkligen kunde ta till mej att det verkli-
gen var så att hon for så illa där, helt enkelt. ... Det tog nog ett år 
nästan tror jag. Och det var just att hon gick - när vi hade gått runt 
och frågat kamraterna om dom hade plats i skolan. Och så var vi 
uppe i Byskolan och träffade en lärare som skulle se hur hon låg till 
då och hon tyckte att den läraren var så bra - Ellen, för att hon lärde 
sig jättemycket bara på den timmen vi var där. Och då så sa hon att: 
Kan jag inte få gå till henne efter skolan, sa hon, när jag varit i sko-
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lan skulle jag ju kunna gå till henne, kanske en gång i veckan, sa 
hon, så kan jag byta skolan till femman då. Då förstod jag - det går 
inte. Då tog jag henne ur skolan direkt. 
.... Hon trodde att hon var utvecklingsstörd, hon trodde att det var 
något fel på henne, att hon var dum i huvudet men att ingen vågade 
säga det till henne, det har hon berättat efteråt. 

Agneta var däremot inte orolig för att Ellen inte kunde läsa och skriva, 
hon visste att det kunde dröja med läsinlärningen.  

Ellen var ju urbilden för hur ett waldorfbarn skulle vara egentligen, 
hon var precis som Steiner skrev om hur barn skulle vara. 
C: Hur ska de vara? 
A: Ja, just att hon levde väldigt – hon var konstnärlig, hon var väl-
digt oväckt på något vis, hon var verkligen ett litet barn – så här.

Det kunde Ellens lärare inte ta till sig. Vid ett tillfälle tog läraren Ellens 
bänk, lyfte den och slängde den i golvet. Ellen var chockad när hon kom 
hem eftersom hon inte hade gjort något. Det var en svår period, Ellen ville 
inte fortsätta i skolan. Ellen blommade upp när hon började i Åby grundsko-
la och blev en frimodigare flicka. Agneta fick omvärdera mycket, hon hade 
börjat läsa pedagogik då, eftersom hon redan hade sina funderingar om Wal-
dorfpedagogiken.

... Men – så ibland kan jag tycka så här - ingen idé - man håller på 
och försöker välja det bästa åt ungarna, jag tycker att så fort jag har 
försökt välja det bästa åt dom så går det åt pipan, det är lika bra att 
dom bara får ta det som finns. 

Agneta berättar att när Gustav skulle konfirmationsläsa undersökte hon 
olika alternativ för att han skulle komma på ett bra läger. Men Gustav var 
missnöjd, de fick för litet mat och lägret var dyrt. När Kajsa var i konfirma-
tionsåldern tänkte Agneta att hon inte skulle bry sig så mycket. Men Kajsa 
ville konfirmeras och Agneta ringde till församlingskyrkan. De hade konfir-
mationsundervisning varje dag. Kajsa tyckte att det var underbart, hon äls-
kade prästen och det kostade inte ett öre.

Ja, så att jag tror inte att man behöver bry sig så mycket, det är ändå 
familjen som är viktigast, det har alltid min man sagt. Det har inte 
så stor betydelse vad dom gör eller var dom går, det är familjen som 
betyder något och det tror jag. Om dom bara inte far illa, va. Jag vill 
inte att dom ska fara illa. 
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Agneta har inte längre så höga krav på hur en skola ska vara, det är bra 
om läraren är bra. Hon har varit mycket intresserad av uppfostran, allt var 
viktigt, nu är hon inte lika ambitiös. 

Jag tror bara att älskar man barnen så är det skit samma liksom res-
ten. Jag var jätteambitiös med dom första, vi hade ingen teve och 
det var jättestrikt då och så där. Fast det jag tror, när dom fick dia-
betes, det tror jag är en sån grej. Man vet inte hur länge dom lever. 
Dom ska ha så roligt som möjligt. Så att jag tror att jag blivit myck-
et generösare mot dom på alla sätt och vis. Jag säger nästan aldrig 
nej till något som dom ber mej om. 
C: Det blir andra värderingar. 
A: Ja, jag tror inte att man behöver vara så hård mot barnen, jag har 
aldrig varit nån sån där – att straffa och att de inte ska få gå ut och 
så där, som en del föräldrar har. 

Tidigare ansåg Agneta att man inte skulle skämma bort barnen. Nu anses 
hon nog vara släpphänt med Karl, han får göra mycket som han vill. Man 
kan ge barnen allt de vill ha, utan att de utnyttjar det, menar hon. Trots att 
familjen inte hade så gott om pengar när barnen var små, säger barnen att de 
aldrig har saknat något.

... När Karl var liten kunde han säga, visst är vi väldigt rika mam-
ma? Så det tror jag mer är en inställning. För att om dom ber om att 
få någonting barnen och man säger nej och så får dom tjata och tjata 
och till slut så säger man, du får väl det då jäkla unge. Då har man 
ju - då har man ju förlorat allting. Dom tar emot det och känner att 
egentligen skulle jag inte ha det, va. Och själv har man gett det med 
ilska, då är det ju bättre att man säger ja på en gång, om man ändå 
kommer att komma dit.  
... dom gånger man sagt nej då har han accepterat det direkt också. 

Jag frågar om någon av föräldrarna bestämmer mer om skolan. 

Nej – ja jag bestämde ju Waldorfskolan till slut då. Men jag fick ju 
övertala honom. Han var jätteemot det, sen fick han ju – då blev det 
ju lite – det sa han ju inte: Vad var det jag sa? Jag kände, han har ju 
rätt liksom, det … 
C: För att han var negativ till det här med privatskolor? 
A: Men jag såg ju inte Waldorfskolan som någon privatskola så där, 
jag tyckte ju inte att det var som Franska skolan och sånt. Nej, men 
han tyckte att det ska inte vara några privatskola här. Det var för att 
han hade bott bredvid Bergsskolan, dit bara direktörssönerna, som 
inte klarar någonting i skolan fick gå, när dom inte kunde ta studen-
ten i Penningby. 
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Sten tyckte att det var onödigt med någon speciell skola, eftersom hans 
uppfattning är att familjen är viktigast, tror Agneta. Agneta har ändrat håll-
ning och håller med honom, alla deras barn har liknande värderingar, som de 
har fått i familjen. Hon är nöjd med att barnen har blivit som hon hoppades.  

Jag undrar om hennes ändrade uppfattningar har påverkat barnen så att 
det har blivit skillnad mellan de äldsta och det yngsta. 

Nej det har dom inte heller blivit, så jag menar det måste vara plus 
minus noll hur man än gör, faktiskt. Man behöver ju inte göra nå-
gonting egentligen, antagligen. (skrattar) Och det kan ju vara en 
fördel, när man har så många barn, brukar jag tänka.  

Ansvar och egen drivkraft 
Jag frågar Agneta vad hon tror det kommer sig att barnen har tagit så mycket 
ansvar för sin skolgång. Hon menar att barnen har fått ta mycket ansvar och 
att det har fört med sig att de inte kan skylla ifrån sig. De vet att hon tycker 
att de ska anstränga sig och de uppmuntrar varandra. Hon har alltid varit 
nöjd med dem. Alla barn har fått bra betyg, ungefär fyra i snitt. Föräldrarna 
har aldrig krävt toppbetyg eller att barnen ska vara bäst. De vet hur krävande 
det är för barnen i skolan. Särskilt Sten förstår eftersom han också hade svårt 
i skolan. Agneta läser mycket, när hon vill lära sig något läser hon. Barnen 
läser inte lika mycket. 

Ja, men det är klart, Sten är ju författare så att han skriver ju böcker. 
Så vi har väl kanske den - vi lever ju lite, vad ska jag säga då - i en 
sådan värld. Det kan man ju säga, med lite författare och lite så där 
då. Så böckerna spelar ju en stor roll i vårt liv, även om Sten håller 
på med fackböcker, Sten är ju lärare. Folkbildare brukar han kallas. 
Sen ja, sen vet jag, jag tror också att som vi har levt utan ordnade 
jobb eller sånt, att vi har fått driva oss själva, det är väl något som 
smittar av sig också. Det är ingenting som kommer, man får inte ar-
bete, man får inte in pengar, man får ingenting om man inte gör nå-
gonting. Det kan jag tänka mej att dom har sett. Jag menar, vi går 
inte bara till ett jobb och sitter där och går hem och så får vi lön, 
utan varje sak måste liksom dras in. Det kan det vara.  
... Ja, för jag menar vi är ju inte - vad ska man säga - utbildningsfi-
entliga, det var ju mina föräldrar, dom ville ju inte att jag skulle gå 
gymnasiet.   
… Ja, dom tyckte att det var för märkvärdigt, att jag gjorde mej 
märkvärdig, på något vis. Men så har vi ju inte varit.  

Barnen vet att Agneta tycker att studier är viktiga. Det behöver inte bara 
vara universitetsutbildning, menar hon. Man kan utbilda sig på många olika 
sätt, som Kajsas Montessoriutbildning eller på folkhögskola.  

Risken, säger hon, är att det har fostrat barnen så att de får svårt att an-
passa sig till ett ”vanligt” jobb, det märker hon på Gustav. Hans arbetsgivare 
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tycker att han är duktig, han får mer ansvar och de vill att han ska vara kvar. 
Men ofta tycker han att det blir för stressigt och vill göra något annat. Men 
egentligen oroar hon sig inte. Gustav klarar sig bra. Agneta har aldrig förstått 
att det skulle vara svårt för unga människor att få arbete.  

Negativ pedagogik 
Agneta har en idé om att ge barnen ansvar och uppmuntra deras egen driv-
kraft. Hon inser att barn inte alltid gör det man säger till dem och kallar det 
negativ pedagogik. 

Säger man en sak så gör dom tvärs emot lite grann, eller vad man 
ska säga. Jag kommer ihåg när jag sa till Gustav när han hade skaf-
fat skägg första gången, då sa jag: Gud vad gullig du är, oh vad fint 
(går upp i falsett). Då gick han och rakade av sig det direkt. Så där 
tycker jag att dom gör lite, barn. I alla fall kan jag känna det, att jag 
varit så trotsig så att jag fortfarande måste trotsa min mamma. 
…
C: Tyckte hon att Penningbyskolan var för …? 
A: Nej, hon ville att jag skulle göra andra saker, men hon hade be-
stämda idéer om vad jag skulle göra liksom och då så, för säkerhets 
skull så trotsade jag allt till slut. Jag kan fortfarande nästan trotsa 
henne. Man gör väl kanske tvärs om lite då med sina barn, så jag 
har aldrig velat pusha på dom. Jag har tyckt att det varit så jobbigt. 

Agneta anser att man fostrar och tar ansvar för sina barn tills de kan klara 
sig själva, i artonårsåldern. Inför sin resa till USA fick Ellen undersöka allt 
och ordna alla papper. När barnen har fattat sina beslut får de stöd och hjälp 
från sina föräldrar, när det behövs. 

Men jag tycker att dom drivit på så bra själva, så att jag lägger mej 
inte i vad dom gör eller vad dom vill bli eller – jag tycker att dom är 
jättebra hela tiden. Jag tror också att det är likadant med fritidssys-
selsättningar, vill dom verkligen göra något så ska dom offra lite 
själv.

När barnen blir äldre utvecklas en annan relation till föräldrarna som Ag-
neta uppskattar. Hon tycker att det är roligt med fyra barn därför att de så 
olika sinsemellan och hon har helt olika relationer med vart och ett av bar-
nen. Agneta och Sten brukar skoja och säga att två barn är den enas och två 
är den andres, mest har det med utseendet att göra. Alla barnen umgås i olika 
konstellationer med varandra. 

Sammanfattande diskussion och analys 
Det är inte någon slump vilka skolor familjens barn går eller har gått i – inte 
ens nu, när Agneta säger att oavsett vad man gör tycks resultatet bli plus mi-
nus noll. Familjen har hela tiden gjort medvetna val. Inte någon annan familj 
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i undersökningen har varit så aktiv kring skolfrågorna och använt så mycket 
tid till dem, som denna. Agneta och Sten har med åren tillägnat sig en ”pe-
dagogisk” habitus. Flera faktorer har samverkat till det. Jag frågar mig om 
deras val är mer medvetna, mer genomtänkta än andra familjers och därmed 
eventuellt mindre styrda av det praktiska sinnet. I deras fall tycks det adekvat 
att tala om ett praktiskt förnuft. Jag tror att deras praktiska sinne bara ser 
bara annorlunda ut och är betingat av ett specifikt informationskapital.  

När det i början åttiotalet var aktuellt för Agneta och Sten att sätta barnen 
i skolan fanns inte den flora av skolor med olika profiler och pedagogiska in-
riktningar, som finns nu. Men det pågick en livlig debatt om skolan och pe-
dagogik. De speciella pedagogiska inriktningar som fanns representerade var 
Waldorf och Montessori. Agneta riktade sitt intresse för barnuppfostran och 
pedagogiska frågor mot Waldorfpedagogiken. Under en period var det också 
hennes yrke, hon är utbildad Waldorfförskollärare. När hon nu pratar om 
sina barns skolgång och Waldorfskolan gör hon det ur förälderns perspektiv. 
Professionellt har hon lämnat Waldorfpedagogiken helt, men arbetar fortfa-
rande med pedagogiska frågor i det gemensamma företaget. Sten arbetar som 
föreläsare och pedagog inom sitt område.  

Föräldrarnas utbildningshabitus tycks etablerad i hela familjen. Agneta 
läser mycket, Sten skriver böcker och de umgås med andra författare, barnen 
växer upp i en relativt intellektuell miljö. Alla barn har till slut fått goda 
skolresultat. Alla, även barnen, är aktiva runt skolvalen. De tre äldre sysko-
nen har vid sammanlagt tretton tillfällen börjat i en ny skola i Sverige eller 
utlandet.

Att barnen är driftiga bidrar till aktiviteten kring skolor och skolval. De 
ordnar utlandsvistelser på egen hand och ser till att komma till den skola de 
vill. När Ellen var missnöjd med sin skolgång på lågstadiet såg hon till att 
byta skola. När hon senare ville gå i Innerstadsgymnasiet ordnade hon att 
komma dit och ansträngde sig hårt för att klara av skolan. Gustav har inga 
problem att få anställningar. Alla barnen klarar sig bra. De vet att Agneta 
tycker att det ska anstränga sig. Driftigheten ser Agneta som något som har 
smittat av sig från föräldrarna på barnen. Som egen företagare kommer ing-
enting av sig själv – ”man får ingenting om man inte gör någonting”. Föräld-
rarna anser också att det är viktigt att göra det man tycker om och är intresse-
rad av, medan pengar och ekonomisk framgång inte är lika viktiga. Sten ar-
betar med det han är intresserad av. Det har gjort honom framgångsrik och 
efterfrågad och ger honom ekonomisk utdelning.  

Antalet barn påverkar förstås hur stor familjens erfarenhet av och kun-
skap om skolan blir. I undersökningen är der bara Anna som har fler barn.298

Ytterligare en faktor som tvingat Agneta och Sten att ägna sig åt barnens 
skolgång och val av skola är att två av barnen har diabetes, som behöver 
uppmärksammas i skolan. Det är till slut detta faktum som får avgöra valen 

298 Kapitel 5, s. 72. 
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av skola, medan de från början styrdes av ideologiska och pedagogiskt in-
tressen. Karl som har diabetes och är yngst har därför fått gå i samma kom-
munala skola hela sin skoltid. 

Min information om Agnetas och Stens bakgrund är begränsad. Jag vet 
var de är uppvuxna och att Agneta uppfattar att hennes föräldrar var utbild-
ningsfientliga. De ville inte att hon skulle gå gymnasiet. Agnetas mamma 
hade bestämda planer för henne som Agneta revolterade mot. Men eventuellt 
har mamman med sina bestämda uppfattningar ändå disponerat Agneta att ha 
en bestämd övertygelse och idé om sina barns utbildning, även om den var 
helt motsatt mammans.  

Agneta blev fascinerad av Waldorfskolan när hon besökte den i gymnasi-
et. Den erfarenheten ledde till hennes stora engagemang i Waldorfpedagogi-
ken och gjorde att hon ville ägna sig åt den professionellt. Ett engagemang 
som blev en livsstil, med stora personliga investeringar i tid och arbete. Men 
skolan kom att föra med sig omilda erfarenheter för båda döttrarna, vilket 
tvingade fram en plågsam omorientering för Agnetas del. Den pedagogik 
hon hade givit så mycket tid, kraft och intresse visade sig inte fungera när 
den sattes på prov i mötet med hennes barn. Med den allomfattande filosofi 
som steinerpedagogiken bygger på hade skolan svårt att ta till sig ny och 
nödvändig kunskap om diabetes och kost. Det framstår som paradoxalt att 
föräldrarna förväntas vara delaktig och hjälpa till med mycket i Waldorfsko-
lan och ändå har de enligt Agneta ”… ingenting att säga till om, ingenting”. 
Förhållandet mellan skola och föräldrar tycks inte jämbördigt. Agneta menar 
att det inte gick att påverka lärarna. Fördelen var att Waldorfskolan inte var 
ombytlig, som den kommunala grundskolan kan vara. 

Agneta kom fram till att det som är bäst för det enskilda barnet får avgöra 
val av skola. Hon gjorde ett lappkast, från att ha haft en stark ideologisk in-
ställning till barnens skolgång, varit ambitiös och försökt att välja det bästa, 
ändrar hon inställning. Nu säger hon: ”Man behöver ju inte göra någonting 
egentligen, antagligen.” Det betyder inte att hon bara låter saker ske. I stället 
har hon utifrån egna erfarenheter utvecklat sin filosofi om uppfostran.  

Numera håller Agneta med Sten om att familjen är viktig och kanske vik-
tigast – för barnens fostran. Sten, som kommer från en mer borgerlig miljö, 
företräder den hållningen starkare än Agneta. Det är inte säkert att uttalandet 
om att familjen är viktig betyder samma sak för Agneta som för Helena, i fö-
regående kapitel.299 Agnetas nuvarande ståndpunkt bör relateras till den hon 
hade tidigare. Då hade hon förmodligen större tilltro de professionellas pe-
dagogik och ansåg att föräldraskapet behövde kompletteras med sådant som 
hon uppfattade att Waldorfskolan kunde ge, skapande utveckling, till exem-
pel. Föräldrar satt något större lit till institutioner som fostrare när Agnetas 
och Stens äldsta barn började skolan. 

299 Kapitel 9, s. 246. 
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Bengt och Helena har till en del liknande värderingar. Båda familjerna 
anser att familjen är viktig och att det är där barnen danas. Bengt och Helena 
framställer det som att de aktivt verbalt inpräntar i sina barn vad de anser 
vara viktiga värden. Medan Agneta tror att barnen ser hur föräldrarna gör. 
Familjerna har en liknande asketisk syn, typisk för medelklassen – man mås-
te anstränga sig, utan ansträngningar får man inget.300  Bengt är liksom Sten 
egen företagare. Helena har arbetat som gymnastiklärare, Agneta som för-
skollärare. Föräldrarna är uppvuxna i angränsande områden och familjerna 
bor inte långt ifrån varandra. Båda familjerna har fyra barn, några av dem 
går eller har gått i samma skola – Åbyskolan.  

Agneta och Sten har ett större kulturellt kapital som de har använt till in-
vesteringar i barnens skolgång. Bengts och Helenas kapital är ekonomiskt 
och det investerar de framförallt i familjens och särskilt barnens sport och 
fritid. De säger att de borde ha varit mer ambitiösa med barnens skola. Vare 
sig Ellen eller Helenas och Bengts dotter Sandra kunde tänka sig att gå i 
Nystads gymnasium. De trodde inte att de skulle lära sig tillräckligt mycket i 
skolan, utan skulle behöva anpassa sig till en lägre nivå på grund av bristan-
de kunskaper i svenska hos eleverna med utländskt bakgrund.  

Hålla sig till ämnet
Hela samtalet kretsar utan några utvikningar runt barnen, deras skolgång och 
utbildning generellt. Vi pratar inte om något annat. På det sättet är det en stor 
skillnad mellan det här samtalet och exempelvis det med Nadjas familj. Det 
visar hur familjers olika livssituation skapar skilda förutsättningar och dis-
ponerar dem för att ha ett mentalt och emotionellt utrymme att sätta sig in i 
skolfrågor och välja.

De olika samtalen avspeglar också skilda tillgångar på kunskap och in-
formation om skolor och pedagogik, men också förtrogenhet med det 
område där man bor. Agneta och Sten är uppvuxna i Åbys grannskap, 
Agneta i ett relativt modernt område med flerfamiljshus och radhus, Sten i 
ett mer välbärgat medelklassområde med villor och några flerfamiljshus. 
Med tanke på all den kunskap familjen har om sitt bostadsområde, om 
utbildning och utbildningsvägar blir det ”naturligt” eller logiskt att hela 
samtalet bara kretsar kring barne

Agnetas förtrogenhet med universitetet och pedagogikämnet bidrar troli-
gen också till att hon i samtalet ”håller sig till ämnet”. Hon föreställer sig 
vad min undersökning kräver. Egentligen var jag inte ute efter att de jag 
samtalade med skulle hålla sig strikt till ”ämnet”. Jag var intresserad av att få 
mycket annan information också, som skulle göra familjernas sammanhang 
tydliga. Att medelklassfamiljerna berättar mindre om sig själva och är mind-
re öppna än familjer i lägre eller mer utsatta positioner, tror jag är en effekt 
av deras sociala position. Den sociala närheten mellan oss har också betydel-

300 Den asketiska hållningen har jag skrivit om i inledningen till Kapitel 9, s. 243. 
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se för vilken information jag får. Jag tror att medelklassfamiljerna upplever 
sig ha mer att förlora. Avstånd, inte närhet, till andra är en del av deras habi-
tus. I samtalen i La misère du monde eftersträvar Bourdieu och hans medar-
betare förtrolighet med dem de samtalar. Den uppnådde de genom att vara 
socialt nära och känna dem. Jag är inte säker på att det alltid går att räkna 
med den effekten. Eftersom social förtrogenhet ger större möjligheter att för-
stå mer och göra mer precisa bedömningar kan den uppfattas hotande. Det är 
ännu en anledning för forskaren att undvika att värdera inom ramen för sam-
talet och bara följa den som talar.  



295

Bente och Gösta 
”Vi är ju väldigt i valet och kvalet vi vet ju inte 
egentligen vad vi vill” 

Bente är svensklärare, hon är i femtioårsåldern. 
Gösta har en doktorsexamen och arbetar som IT-konsult, han är i femtioårs-
åldern.
Jens är tolv år och går i Waldorfskolan 

Jag kommer hem till familjen i december och terminen börjar närma sig sitt 
slut. Det är kallt, snöigt och halt att ta sig fram till huset på de isiga gångar-
na. Familjen bor nära Gamleby centrum i en medelstor villa från trettio- fyr-
tiotalet. Agneta, i det förra avsnittet, har tipsat mig om familjen, hon känner 
dem från Waldorfförskolan där hon har arbetat och Jens har gått. Skolan vil-
le inte hjälpa mig att få kontakt med någon familj, men Agneta har varit 
hjälpsam. 

Samtalet kommer igång lätt. Föräldrarna har haft sina funderingar om 
skolan och resonerar fram och tillbaka. Vi sitter i matsalen på var sin sida 
om matbordet, de sitter bredvid varandra. De bjuder på te som Gösta gör i 
ordning. Samtalet avbryts då och då av telefonsamtal. Så ibland sitter jag en-
sam med Bente, som det är lätt att prata med. Jag bedömer att makarna är i 
femtioårsåldern. Båda kommer från borgerliga miljöer, hon från en dansk 
prästfamilj och han är uppvuxen i en välbärgad familj på en adress med bra 
läge i innerstan. 

På tal om min avhandling berättar Bente att Gösta disputerade för tretton 
år sedan och det var ett rent och sant helvete, säger hon. Gösta arbetar på ett 
konsultföretag i databranschen sedan tre år och trivs mycket bra där. Han har 
varvat arbete på företaget och som lärare på högskolan i omgångar. Bland 
annat har han i ett stort projekt på högskolan med doktorander och personal 
byggt upp en ny linje. På grund av ojämn finansiering återvände han till sin 
nuvarande arbetsplats, vilket han är nöjd med. Han tror att man jobbar mer 
och intensivare i databranschen än andra branscher, för det gäller ju att få 
saker att fungera. Bente har en chefsposition på en skola och hoppas att inte 
behöva göra några neddragningar, det skulle bli för svårt i relation till perso-
nalen, som hon känner stor lojalitet med.  

Familjen har bott i Gamleby sedan de köpte huset för nitton år sedan, in-
nan dess bodde de i Stockholm och i en välbärgad villaförort. När Jens flyt-
tar hemifrån skulle de gärna flytta in till stan. De drömmer om att gå ut och 
äta varje kväll och att gå på teater och bio. De kan inte flytta nu, Jens skulle 
aldrig gå med på det. De konstaterar att läget i innerstan är eftertraktat och 
tror inte att de skulle få särskilt stor lägenhet om de sålde sitt hus.  
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Jens skolgång och skolval 

B: Jens går i Waldorfskolan då häruppe och gick även innan på ett 
Waldorfdagis. Och där hamnade han för att hans dagmamma som är 
Göstas brorsbarn ville gärna ha sin dotter - som så att säga tog hand 
om sin egen dotter och Jens - ville hemskt gärna ha in henne på ett 
Waldorfdagis och då saknade dom, det är ett litet dagis, tolv barn, 
då saknade dom en liten pojke där och tyckte att det skulle passa så 
bra och då började Jens där också. Göstas äldste bror, Gösta har tre 
bröder, hans äldste bror som alltså var dagmammans pappa, så att 
säga, de har alltid - deras barn har gått i Waldorfskola. Och den fa-
miljen har alltid varit väldigt Waldorfinriktad och vi andra har varit 
väldigt, väldigt frågande inför detta. Men då blev det så och Jens 
trivdes så vansinnigt mycket på det här dagiset, han pratar fortfa-
rande om det som tolvåring, och ville så hemskt gärna börja i Wal-
dorfskolan då hans bästa kompisar skulle börja där. Och vi var väl-
digt tveksamma. 
C: Ni var det. 
B: Ja, jättetveksamma, för vi känner ingen större lojalitet - lojalitet, 
men vi har inte förstått oss på det här riktigt med Waldorfpedagogi-
ken och speciellt kanske inte andra delar av Steiner och Waldorf, 
hela ideologin och religionen och ... 
G: Det är väl inte så mycket religion. 
B: … väldigt främmande, o jo, det är det ju. 

Gösta håller med om att det finns en trosuppfattning inom antroposofrö-
relsen, men de är överens om att skolan inte driver den. 

B: Nej, nej, inte ett ögonblick. Och det skulle vi nog inte ha accep-
terat. Och det kan låta som vi inte har någonting att göra med religi-
on alls men det har vi i allra högsta grad, hela min familj är präster. 
Alla är präster och min farfar var präst och min pappa var präst och 
mina bröder är präster och mina brorsbarn är präster och själv har 
jag läst teologi också. Men det är väl just därför ... 
G: Det var när hon träffade mej där, som det gick inte ihop. 
....
B: Men just därför kanske man inte kunde acceptera just den delen 
av det och så vidare, ja, nej vi har känt oss rätt främmande inför det. 
Men Jens har trivts bra och det var kanske saker som att Jens var 
lite försiktig av sig och vi undrade lite - gamla föräldrar enda bar-
net. Men vi undrade lite i alla fall om han skulle klara av vanlig sko-
lan. Han var lite liten, lite ung så att säga och lite försiktig och lite 
orolig för om det skulle vara för tufft att börja skolan. Då kändes det 
väldigt tryggt att börja i Waldorfskolan helt enkelt med kompisarna 
och det har gått bra, han har trivts där fast nu vill han byta. 
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Det är full aktivitet kring skolvalet i familjen nu. Jens vill byta till Gam-
leby högstadium, han spelar bordtennis och tävlar tillsammans med ett gäng 
som går i ”vanliga skolan ... så dom har tagit över och påverkar honom.” 
Hade de varit trogna ”Waldorfianer” kanske det inte hade hänt, funderar 
Bente.

Bente och Gösta har varit tveksamma till Waldorfskolan. Skolan går inte 
in för läsning och läsning är viktigt för dem båda. Först i tredje och fjärde 
klass kräver skolan att eleverna ska läsa. Filosofin är att barnen ska ta till sig 
läsandet själva och lära sig att läsa när de är mogna. I någon mening kanske 
det är rätt, säger Gösta. Men Bente tycker att de tragglade i två år med bok-
stäverna, ritade och hade sagor kring varje bokstav.

Jens gillar skolan och har en bra lärarinna, som har uppmärksammat varje 
barn. Mycket är positivt med skolan, den är liten, det finns bara en klass per 
årskurs, den är mycket personlig och utvecklingssamtalen sker hemma hos 
familjen över en kopp kaffe. Bente tror att det skulle bli en kulturchock för 
dem, om Jens skulle byta skola.  

Innan Jens började skolan var Bente och Gösta inställda på att skicka ho-
nom till den kommunala Gamlebyskolan nära dem. Ett starkt skäl var att han 
skulle få klasskamrater som bodde i området. Men föräldrarna hade hört en 
hel del negativt om skolan, bland annat om barn som hade mobbats av en lä-
rare. När Gösta hade varit på informationsmöte i skolan och inte fått något 
gott intryck blev det omöjligt att placera Jens i Gamlebyskolan. För Bente 
och Gösta utgjorde den en stor kontrast till den lugna, fina, omtänksamma 
och personliga Waldorfförskolan.

För några år sedan, när föräldrarna var oroliga för Jens läsning, funderade 
de på att byta skola och Gösta var i kontakt med Gamlebyskolan igen. Då 
var Göstas intryck att de var professionella, kanske hade skolan fått ny per-
sonal. Eftersom Jens ska börja sjuan är det Gamleby högstadium som gäller 
nu, om han inte fortsätter i Waldorfskolan.  

B: Vi är ju väldigt i valet och kvalet vi vet ju inte egentligen vad vi 
vill, för att säga som det är. Det är ju en väldig trygghet med det här 
att gå i den här skolan och en liten skola, ja och med allt vad det in-
nebär.

Bente och Gösta säger att skolan har en förmåga att hitta vars och ens ta-
lang, så barnen lär sig att tro på sig själva. 

Om Göstas bror inte hade varit Waldorfanhängare hade de nog aldrig 
kommit på idén att välja Waldorfskolan. Det hade blivit Gamlebyskolan, 
även om det för Bente inte är främmande med en privatskola. Bente har gått 
både i kommunal skola och i grundtvigsk privatskola, där hon trivdes myck-
et bra. Hon har också gått på en grundtvigsk högskola. Hennes pappa är 
grundtvigsk präst. Det finns olika riktningar inom den danska statskyrkan, 
den grundtvigska är den levnadsglada, alla präster dricker öl och röker cigar-
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rer, livet ska levas här på jorden, berättar Bente. Bentes pappa tvingade ald-
rig sina barn till kyrkan, det var frivilligt. Bente tror att det är därför hans 
fyra barn har läst religion. Hon berättar också att hon har trevliga bröder och 
på somrarna reser hon och Gösta mellan de olika prästgårdarna och hälsar på 
dem.  

Gösta och hans bröder gick i en liten privatskola nära sitt hem. Efter fy-
ran fortsatte han i Innerstadens läroverk där han också gick i gymnasiet. Det 
var en annan sorts skolan än den Jens går i, mycket drill och utantillinlär-
ning, men en bra skola. Bente och Gösta konstaterar att båda har gått i pri-
vatskolor, men de tror inte att det har varit avgörande för deras val av skola 
för Jens. Bente menar att de snarare halkade in på Waldorfskolan, främst 
därför att Waldorfförskolan hade varit så otroligt trevlig.

B: ... Men, jag kan inte säga att vi ångrar det, det kan man inte säga. 
G: Skolvalet, nej, nej. Nej, inte nu. Men det var en period när vi 
hade rätt mycket ångest och trodde - när alltså - vi tyckte att det 
gick långsamt med inlärningen och så vidare och vi tänkte varför - 
jag menar för att vi hade uppfattningen, eller fick ganska snart upp-
fattningen att han mycket väl skulle kunna lära sig de här grejerna 
hur lätt som helst, eller lika lätt som någon annan. I början var vi 
djävligt oroliga att det var det som var problemet, att han hade svårt 
att lära sig, men så såg man på andra saker han gjorde, att det där 
det kan inte vara något problem. Men då frågade man sig, varför lär 
dom inte honom det och så där? Jag kan sitta här i fem minuter och 
han lär sig direkt massa saker - varför kan dom inte lära? Och då 
blev man lite irriterad på det där och undrade ... 
B: Vi undrade om pedagogiken, om den var så bra. 

Bente säger att Jens är mycket tävlingsinriktad, han tycker om att tävla i 
pingis och i alla sammanhang, det stimulerar honom mycket. Ingen av för-
äldrarna kan egentligen säga var han har fått det ifrån. Gösta menar att Jens 
alltid har varit en dålig förlorare och Bente säger att det kan vara den driv-
kraft som krävs för att bli duktig. Waldorfskolan uppmuntrar inte tävlan, vil-
ket kan vara en anledning att byta skola.  

B: Så, så är det. Har vi något mer att berätta? 
G: Om hur vi inte valt skola. 
C: På ett sätt låter det som om det är han som valt alltså.  
B: Jaa 
G: Ja eller han - nej, skola valde nog hans dagmamma. Det var så 
det var, vi ... 
B: ... lät oss övertygas.
G: Nej, inte skola - dagis valde hon.  
B: Skola valde kanske dagisfröken … 
G: Ja, just det, ja det kan man säga.  
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B: … åt oss, som vi tyckte väldigt mycket om och som var hemma 
här på hans födelsedagar och även litet privat så där. Och hon för-
sökte övertyga oss om att det var det enda rätta. 

Göstas brorsdotter var alltså dagmamman och Agneta var dagisfröken.301

Bente och Gösta hade diskuterat andra friskolor, bland annat Carlssons. 
Samtidigt ville de inte att Jens skulle gå i en alltför segregerad skola. De 
hade de valt bostadsområdet därför att ”det är en rätt trevlig blandning av all-
ting” och de ville inte att Jens skulle få för lång skolväg. De lyckades ”tjata” 
sig till en plats i Waldorfskolan.

B: Man ringer en gång i veckan och till sist så ringde dom: Ni har 
ringt så mycket och nu har det blivit en plats. 
C: Men då var ni ändå ganska aktiva. 
B: Ja, det var vi. Jo men det var vi, för vi ville nog det - ändå. 
G: Ja, ja när vi väl hade bestämt oss så. 
B: När vi hade bestämt oss,  

Eftersom Bente och Gösta har gått i privatskolor var de inte främmande 
för friskolor. De har inte haft några politiska eller ideologiska synpunkter 
mot vare sig friskolor eller kommunala skolor. De tycker att det är bra att det 
finns många olika skolor, så länge man inte köper sin plats i skolan. Jag frå-
gar vad de önskar för Jens och hans framtid. 

B: Ja det blir rätt schablon... så där, men man kan väl säga: att han 
blir lycklig på något vis, att han blir nöjd med det han kommer att 
göra och så. Själv vill han ju bli pingisproffs. Det tror jag inte att 
jag vill å hans vägnar, så att säga, för det är rätt tufft att vara proffs 
vad man än väljer för sport och det blir han inte heller, men jag me-
nar, det tror jag inte. 

Gösta tror inte att man kan försörja sig på att vara bordtennisproffs i Sve-
rige, han hoppas att Jens ska få ett rimligt yrke. Ingen av dem tror på bord-
tennis som en yrkeskarriär. Bente tycker att det vore bra med en bra utbild-
ning och ett yrke som Jens skulle trivas med, även om det hade anknytning 
till bordtennis. Gösta tror att det är viktigt att Jens får arbeta med något han 
trivs med och där han kan vara nöjd med sig själv. Jens är inte intresserad av 
datateknik utöver det vanliga som spel och e-post. Gösta har inte någon be-
stämd uppfattning om vad han vill att Jens ska ägna sig åt, men berättar att 
Jens pratar om att gå på universitetet som en självklarhet. Det tror han beror 
på att han och Bente har gjort det, men det är inget de pratar om och Gösta är 
inte säker på att Jens skulle trivas med det, eftersom han inte är så intresse-
rad av att läsa. 

301 Agneta i samma kapitel, s. 280. 
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Jens är inte någon storläsare, enligt Bente och hon undrar om pojkar är 
det. Föräldrarna anser att man kan klara sig utmärkt utan att läsa, det har de 
flera exempel på från sin släkt och bekantskapskrets. Tidigare tog Bente med 
sig böcker hem från skolbiblioteket, men av taktiska skäl gör hon inte det 
längre, det gäller att försiktigt locka Jens att läsa. För Gösta var det annor-
lunda. När han var i Jens ålder bar han, liksom klasskamraterna, varje vecka 
hem högar med böcker från biblioteket. Sista åren på gymnasiet ville Gösta 
bli läkare och började plugga. Men det var för sent, lärarna hade redan en 
bestämd uppfattning om att han inte studerade. Sedan Gösta var sex år lyss-
nade han på klassisk musik, gärna Bach. När han var tolv började han att 
lyssna på jazz. Hans äldre bror som spelade piano förmedlade intresset för 
klassisk musik. Hans yngre bror är musiker och hela familjen är mycket mu-
sikintresserad, men inte Jens. Gösta önskar att Jens vore duktig i musik, men 
pressar honom inte. Jens har spelat fiol i skolan, men slutade, vilket Gösta 
beklagar. I Waldorfskolan används den pentatoniska skalan, för att den är så 
lätt och därför att allt låter bra, det irriterar Gösta eftersom han menar att re-
sultatet inte blir särskilt musikaliskt högtstående.  

Jens är litet för ung för att man ska tänka på hans framtid, tycker Bente. 
Det stora problemet nu är om han ska byta skola. Nu handlar det om att han 
ska klara sig bra i skolan. Han kan ju komma att utvecklas åt så många håll. 
Det viktiga är att han får ett bra yrke, som han trivs med. Gösta håller med:  

Och sen vad det blir för yrke, om han tjänar mycket eller lite peng-
ar, eller om det är prestigeyrke eller inte, det betyder inte särskilt 
mycket.  
B: Det spelar ingen roll - något kanske. 
G: Något betyder det, man ska väl inte verka som vi hycklar här 
kanske ... 
B: Men något förstås ... 
G: ... men något betyder det väl. Och det är ju klart att jag skulle 
tycka det var kul om det visar sig att han - om det gick jättebra för 
honom så att säga, om det gick bra i skolan för honom ...  

Bente säger att det inte är nödvändigt. En följd av att Jens går i Wal-
dorfskolan är att de inte vet hur han klarar skolan. Enligt det årsbrev de får 
klarar han sig bra, särskilt i matematik och svenska. Jens har en social talang 
som Bente tror att han kan ha nytta av i yrkeslivet. Jens är med i ett gäng, till 
skillnad från Bente, som var blyg när hon var liten. Han har lätt att få kon-
takter, är omtyckt och snäll. Han tränar andra barn, till och med jämnåriga, i 
bordtennis och får beröm för det.  

Bente och Gösta har pratat om att Jens skulle kunna bli präst och att de 
kunde be hennes bröder övertala honom. Det borde han bli i Danmark, präs-
terna där har dubbelt så bra betalt och bor subventionerat i prästgård. Bente 
kan tänka sig att Jens skulle kunna bli en bra lärare, men hon skulle inte bli 
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förvånad om han blev en ”IT-kille”. Gösta, däremot, tror inte att Jens skulle 
passa i IT-branschen, han är inte tillräckligt noggrann. Han kunde bli pro-
jektledare föreslår Bente. Enligt hans dagisfröken var han en ledartyp, därför 
att han är diplomatisk och inte tar strid utan försöker att reda ut konflikter.  

B: Jo så det vet man inte, sen är vi ju förstås alltså så där - vad ska 
jag säga - man är litet så där, vi har väl varit lite fixerade vid att han 
lärde sig alltså - vi tycker att det är viktigt att man lär sig nånting 
och får en grund att stå på och så där och det är väl lite för att vi 
båda - ja, har utbildning och tycker att det är viktigt kanske, det har 
väl varit stötestenen litet grann som vi pratade om, i Waldorfskolan.  

Bente har levt i Sverige i tjugotre år. I början ville hon prata danska med 
Jens, men det fungerade inte. Nu tycker hon att det var ett misstag att hon 
inte gjorde det. Gösta understödde det inte heller. Nu pratar inte Jens danska 
och han gillar inte när hon gör det. Men han förstår danska bra eftersom de 
har en stuga i Danmark där de tillbringar somrarna.  

G: Jo, men det är väl det här med att han inte vill vara speciell, allt-
så. Han tycker att det är speciellt att gå i den där skolan och han vill 
vara som alla andra ungar, han vill gå i kommunal skola som andra 
ungar, han vill göra det som andra ungar gör, han vill inte att hans 
mamma ska hålla på att prata om Danmark och ha liksom danskt 
påbrå eller nåt, nej jag tror att han ... Det är min gissning. 

Bente och Gösta förnekar att det skulle finnas något speciellt krav på 
normalitet i området, de tror att det har med sammanhanget och åldern att 
göra och att det helt och hållet sitter hos Jens. Han har flera kompisar som 
har utländska föräldrar från Turkiet och Chile och det är okej, ”men kommer 
man från Danmark då är det illa”, säger Bente. De anser att Åbyskolan har 
varit en katastrof, bland annat därför att rektorn uttryckte sig negativt om in-
vandrade barn.

Bente tycker att det är viktigt med kunskapsintag i skolan. De tycker att 
Waldorfskolan har varit kunskapsfientlig, säger Gösta, men att det kanske är 
orättvist eftersom det är en del av pedagogiken.

G: ... men jag tror egentligen att det är en missuppfattning för att 
precis som det du var inne på, så är ju barnen som mest receptiva 
när dom precis börjar skolan.  
B: Ja, dom första åren. 
G: Dom första åren där så är det så himla mycket ... 
B: Jag tyckte det gick så väldigt långsamt alltså ... 
G: ja det gick så kollosalt långsamt, vi var fullständigt desperata,  
B: ... och barnen hade tråkigt. 
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Men skolan arbetar med det sociala i stället och barnen är söta och rara. 

B: Ja, urvalet av föräldrar, det tror jag, det är ju det alltså, det är lik-
som dom här engagerade föräldrarna som har tänkt till och av någon 
anledning valt skolan. 
G: Och det betyder verkligen inte rika föräldrar. 
B: ... Alltså dom är ofta väldigt miljömedvetna, ekologiska och od-
lar alternativt och köper alternativt, det är ju mera åt det hållet så 
där.

Bente och Gösta tror att kontakten med föräldrarna i en vanlig skola skul-
le kunna innebära en omställning för dem, därför att somliga är engagerade 
och andra inte. Det är Jens och inte föräldrarna, som har bestämt sig för att 
byta skola. 

B: Ja, det är vi absolut, vi är ambivalenta  
G: Och det har ju svängt tillbaks nu, det var ett väldigt motstånd 
tycker jag, vi skulle absolut flytta honom. Vi var ju i kontakt med 
skolan utan att Jens visste om det och pratade för ett par år sedan. 
B: Men nu har vi ju svängt tillbaka och tycker att det funkar ganska 
bra.
…
B: Ja och så är det problemet, ska man - eller är det vi som ska be-
stämma detta eller är det Jens, det är mitt problem. 
…
G: Det är visserligen sant, men å andra sidan om det är så att vi själ-
va står där och inte själva kan välja så tycker jag att det är lika bra 
att han får välja. 
B: Ja, det är lättare att vara troende än icke, alltså jag menar ... 

Bente och Gösta är oroliga för att Jens ska få det svårt kunskapsmässigt i 
Gamleby högstadium, men skolan oroar sig inte för det. När vi pratar så här 
fram och tillbaka säger Gösta: ”Vi vet sammanfattningsvis inte – forskning-
en har visat att vi inte vet vad vi talar om” och vi skrattar.  

Bente och undrar om det är rätt att två kompisar ska styra Jens val. Vad 
händer om kompisarna flyttar därifrån? Kommer de att umgås med Jens, som 
kommer att gå en klass under dem, när han väl är där? Bente undrar vad som 
är Jens drivkraft att byta. Jens huvudargument tycks vara att han vill vara 
som andra. Det kanske är rätt att Jens byter skola eftersom han är så tävlings-
inriktad och undervisningen kanske är mer systematisk i den nya skolan än i 
Waldorfskolan. Föräldrarna tycker inte att Jens har lärt sig engelska och tys-
ka trots att han har haft ämnena i många år.  

Bente har en känsla av föräldrar börjar få en allt större roll för inlärning-
en, de ägnar mycket tid åt att hjälpa sina barn med läxor. Så var det inte när 
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hon gick i skolan. Förklaringen är att barnen har svårt att arbeta själva och 
har svårt med koncentrationen, tror Gösta.  

B: Vi har haft många debatter om skolan, det har varit en levande 
debatt. 
C: Här hemma? 
G: Här hemma i familjen. 
B: Jodå, många kvällar, har vi suttit och diskuterat för och mot Wal-
dorfskolan. 
G: Ja, ja, ja visst, men det har ju inte varit så mycket så att du har 
stått på ena sidan och jag på den andra sidan utan ... 
B: Vi har varit oroade. 
G: ... vi resonerar om det och vad vi tycker ... 
B: Och då så svänger man, så ibland jo det är ju ändå bra och det 
var dåligt ibland. Vi kanske skulle haft samma diskussion om han 
hade gått i skolan här intill, man vet inte. 

Sammanfattande diskussion och analys 
Bente och Gösta har haft många diskussioner om hur de ska göra med Jens 
skolgång. Först var de inriktade på att skicka honom till en vanlig kommunal 
skola, men det blev mer och mer oattraktivt. När Bente och Gösta väl hade 
bestämt sig och ville ha in Jens i Waldorfskolan var de mycket aktiva och 
ringde tills de fick in honom. Genom att ha valt sitt boende har de också valt 
den miljö och det sociala sammanhang där de vill att Jens ska befinna sig, 
säger de. De tycker om sammanhanget som Waldorfskolan ger, de andra för-
äldrarna och barnen är trevliga. De är övertygade om att Jens har det bra där, 
det förekommer ingen mobbning och inget våld mellan eleverna, utan de lär 
sig att umgås och ta hänsyn till varandra. Den sociala gemenskap som skolan 
odlar är en stor fördel. Men de har också haft invändningar mot skolan.  

Nu är frågan om skolval högaktuell igen. Jens vill byta till Gamleby hög-
stadium därför att hans pingiskompisar går där. Föräldrarna är tveksamma, 
de är inte övertygade om att Gamleby högstadium är bättre. De vet inte om 
de ska låta Jens avgöra eller om de ska bestämma. De är i valet och kvalet 
och kan finna argument för båda alternativen. 

Ambivalens
Bente och Gösta beskriver att ambivalens utmärker deras val av skola för 
Jens. Hela samtalet präglas av deras resonerande och argument för och emot 
den Waldorfskola de valde för Jens. Nu när han vill lämna den tvekar de 
igen. Jag har velat förstå denna tvehågsenhet i förhållande till skolvalet. Vad 
disponerar Bente och Gösta för ambivalens? Den kan naturligtvis ha en 
mängd förklaringar, som också handlar om personlighet och relationer. I 
Bente och Göstas och Idriss och Faridas302 fall är det ju två vuxna personer 

302 I samma kapitel, s. 308. 
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med olika dispositioner som ska komma överens med sin partner och van-
kelmodet påverkas rimligtvis av parternas inbördes relation. 

 Det blev lättare att förstå och förklara denna tvekan när jag såg att även 
Idriss berättelse, som följer på denna, präglas av ett dilemma, Bourdieu gav 
ytterligare hjälp att förstå och förklara. Jag ser framför allt två faktorer som 
betingar ambivalensen, den ena är möjligheten att göra val och ha utrymme 
för preferenser eller smak. Den andra är att personerna befinner sig i en bryt-
punkt mellan olika sociala positioner och är utsatta för skilda sociala influen-
ser.

Jämförelsen med Idriss pekade på att möjligheter att göra val främst är en 
fråga för dem som har tillgångar och för vilka olika val faktiskt existerar, det 
vill säga är genomförbara. Så var fallet för Bente och Gösta och Idriss, de är 
inte lika hänvisade till nödvändigheter som många andra familjer i under-
sökningen. Bente och Gösta är den familj i undersökningen som har störst 
utbildningskapital och som går att placera in i högre samhällsklass. De två 
familjer som hade valt Waldorfskolan hör till dem i undersökningen som 
säger att de har resonerat och funderat mest över skolvalet och som pratar 
mest koncentrerat om skolan. Ju större tillgångar desto flera möjligheter och
därmed tillfällen finns det att välja. Familjerna har resurser och tid att 
fundera över olika alternativ. Möjligheten att välja bäddar också för 
ambivalens och ångest, valen kan bli en fråga med existentiella inslag. Idén 
om smak – som i det här fallet gäller preferensen för en skola – är borgerlig 
eftersom den bygger på en total frihet att välja, säger Bourdieu.303 Själva 
möjligheten att välja är en lyx – i alla fall i de läg

Påverkan från flera håll 
Förutom att Bente och Gösta befinner sig i en social position som ger möj-
lighet att välja innebär den också inflytande från flera olika håll. Makarna 
har både gemensamma och sinsemellan skilda referensramar. Båda har ett 
kulturellt kapital, de är uppvuxna i borgerliga miljöer där intellektuella verk-
samheter och uttryck – musik och litteratur – värderas. Men de kommer från 
olika fraktioner av den högre klassen. Göstas far var affärsman, hans familj 
har ett ekonomiskt kapital och musiken har haft en stor betydelse i hans fa-
milj. Bentes familj har huvudsakligen ett kulturellt och andligt kapital. Hon 
är uppvuxen i en grundtvigsk prästfamilj i Danmark. Den grundtvigska tradi-
tion och friskola som har präglat Bente är uttalat liberal. Den har stark folk-
bildningstradition, böcker och läsande är viktiga inslag. I sitt arbete som 
svensklärare ägnar hon sig åt böcker på heltid. Kvinnorna i Bentes släkt blir 
lärare och männen präster, berättar hon. Bentes bakgrund gör att en friskola 
med ideologiska förtecken inte är främmande för henne.  

Men Waldorfskolans antroposofiska steinerideologi, med esoteriska och 
delvis antiintellektuella drag, är svåra att acceptera för henne. Makarna är 

303 Bourdieu, 2000. Se även kapitel 3, om konsumtion s. 38.  
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överens om att de är alldeles främmande inför dessa inslag. Bentes och Gös-
tas starkaste invändningar mot Waldorfskolan är hur skolan förhåller sig till 
läs- och musikinlärning. De var särskilt oroliga i början, när de tyckte att 
Jens inte lärde sig att läsa tillräckligt tidigt och snabbt. Skolan tar inte tillva-
ra barnens iver att lära. I osäkerheten om vad som är bra låter sig Bente och 
Gösta övertygas av viktiga och övertygade personer i sin omgivning när de 
gör sina val av Waldorfförskola och -skola.

Andras påverkan har inte ensamt avgjort valet av Waldorfskolan, föräld-
rarna är disponerade att välja en friskola och inte en kommunal skola. Till en 
början säger Bente och Gösta att de inte har någon preferens för privata sko-
lor, men sammantaget verkar de ändå ha det. De kände sig tveksamma till 
den kommunala lågstadieskola Jens tillhörde och säger att Bäckskolan som 
också är kommunal låg för långt bort. Men det visar sig att Waldorfskolan 
som de valde ligger alldeles intill Bäckskolan. I det borgerskap där de har 
sina rötter finns misstro mot den kommunala skolan. Bente och Göstas egna 
utbildningsvägar, bland annat i privatskolor, har medverkat till införlivande 
och befästande av deras kulturella och ekonomiska dispositioner och till-
gångar. Utan att vara en allt igenom medveten strategi gjorde de ett val som 
de hoppas ska befästa familjens kulturella tillgångar.  

Ambivalensen kan även förstås som en funktion av den position där per-
sonen just nu befinner sig och den positionen är inte fixerad. Dels rör sig den 
enskilda aktören i det sociala rummet, dels förändras det sociala rummet. 
Den sociala fraktion hon tillhör ändrar position i relation till andra fraktioner 
och klasser. När en aktör befinner sig i en social brytpunkt är hon särskilt ut-
satt och öppen för sociala inflytanden från olika håll. Hon bär med sig dispo-
sitioner från det sammanhang hon kommer och har siktet inställt på en posi-
tion där andra dispositioner och praktiker är mer funktionella. De sociala 
krafterna är liksom för de flesta, relativt omedvetna och verkar i det dolda. 
Det förefaller som Bente och Gösta står med ena foten i det förflutna och den 
andra i luften – utan att riktigt veta var de ska sätta ned den, det vill säga var 
de vill att Jens ska hamna.  

Den liberala tradition som Bente och Gösta är en del av utvecklas i olika 
riktningar. En sådan riktning utgör, vad Bourdieu kallar, det nya etiska 
avantgardet inom de högre klasserna. Den består av en ny fraktion välutbil-
dade tjänstemän med internationell anknytning, fria i förhållande till den 
egna nationen och dess värden och i konflikt med den gamla tillverkande 
överklassen. Det är en konflikt om symboliska värden som handlar om livs-
stilar och att säkra den bästa växelkursen för den sorts kapital som varje 
grupp har mest av, säger Bourdieu. Konflikterna ”… skulle inte vara så dra-
matiska (som de är, till exempel, i debatter om läroplaner) om de inte inne-
fattade de mest personliga av värderingar, en högst sublimerad form av inve-
steringar.”304

304 Bourdieu, 2000, s. 310, min översättning. Interests= Investeringar eller intressen. 
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Det nya borgerliga etiska avantgardet har en stödtrupp i en del av den nya 
medelklassen, som livnär sig på att lansera och sälja den nya ”livsstilen”. De 
förespråkar det Bourdieu kalla en ”fun ethic” som gör det till en plikt och ett 
krav att njuta och ha roligt. Etiken förenas med önskan att uttrycka sig själv 
och sin kropp och att kommunicera med andra. Genom utbildning har den 
nya medelklassen skaffat sig yrken som understöder den nya etiska fraktio-
nen inom de högre klasserna och dess livsstil. För denna nya medelklass är 
det viktigt att urskilja sig gentemot den traditionella och lägre medelklassens 
asketiska hållning. 305

Även Waldorfskolan befinner sig en skärningspunkt mellan olika intres-
sen och livsstilar. Waldorfpedagogiken kan när den inte tillämpas alltför 
strikt leva upp till den nya lustetiken. Samtidigt tillämpar skolan, som jag ser 
det, en relativt rigid och dogmatisk pedagogik, med rötter i den asketism som 
kännetecknar medelklassens pliktetik och som har stark dragningskraft på en 
medelklass med liberala och kulturella anspråk. Föräldrar ska till exempel 
städa regelbundet i skolan. Bente och Gösta berättar att de anlitar någon 
skolelev i åttan som gör det åt dem. Det går för sig, eftersom alla föräldrar 
varken kan eller har tid att städa själva och numera annonseras det om städ-
hjälp i skolans tidning. Det finns en fanatisk falang som tycker att det är för-
färligt, men de gör sig inte bemärkta, säger Bente. 

Bente och Gösta är en del av den etablerade högre klassen och den för-
ankringen disponerar dem att delvis att sträva efter konventionell kunskaps-
inhämtning och bildning. Samtidigt är de, som jag ser det, influerade av den 
nya livsstilen genom Göstas arbete i konsultbranschen och delar av hans fa-
milj. En konsultbransch som befinner sig i gränslandet mellan den mer tradi-
tionella ingenjörskonsten som tjänar produktionen och den nya abstrakta IT-
branschen.

Den sociala tvehågsenheten med inflytande från många håll gör föräld-
rarna osäkra och de får svårt att ha ett entydigt omdöme att lita på. De vill att 
Jens ska läsa och spela musik, men en effekt av waldorfpedagogiken tycks 
bli motsatsen, kanske därför att den bygger på uppfattningar och inte på kun-
skap om barns utveckling? Önskan att vara öppna för Jens egna val och pre-
ferenser kommer, som jag uppfattar det, i konflikt med en återhållen önskan 
om att Jens ska utbilda sig och få ett bra arbete, helst med intellektuellt in-
slag. Jens väljer att spela bordtennis, där har han möjlighet att vara fram-
gångsrik, få uppmärksamhet och erkännande. Han vill göra sådant, som 
bland barn och unga anses normalt: gå i en kommunal skola och inte prata 
danska. Bland majoriteten av föräldrarna i undersökningen finns diskursen 
om att föräldrar inte ska påverka eller tvinga sina barn och att barnen själva 
ska välja det de vill och som passar dem, de ska förverkliga sig själva – en 
stark diskurs som ingen vill ifrågasätta eller utmana. Den skapar också osä-

305 Bourdieu, 2000, s. 367. 
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kerhet hos föräldrar och gör dem ängsliga att påverka sina barn och lita på 
sin uppfattning om vad som är bra för barnet.  

När det gäller det nu aktuella skolvalet resonerar föräldrarna fram och 
tillbaka med Jens bästa för ögonen – är det bäst att låta honom bestämma 
själv eller är föräldrarna mer lämpade och kompetenta att göra valet? De kan 
se saker som han inte har möjlighet att överblicka. Å andra sidan, säger de 
att det handlar om Jens trivsel, motivation och autonomi, han är så gammal 
att det är rimligt att låta honom avgöra valet.  

Som svar på frågan vad de önskar för Jens i livet, säger Bente och Gösta 
att de vill att han ”… blir lycklig på något vis, att han blir nöjd med det han 
kommer att göra och så. Själv vill han ju bli pingisproffs.” I föreställningen 
om hur man blir lycklig ligger att barnen förverkligar sina önskningar och 
intressen. Bente och Gösta har också önskningar och ambitioner för Jens om 
en akademisk utbildning, att han skulle ägna sig åt idrott professionellt är 
inte i linje med deras intresse. De är positiva till hans sport, men det är inte 
aktuellt för dem att obetingat stödja den på samma sätt som en mer sportin-
tresserad familj skulle göra.  

När jag lyssnar på bandet noterar jag att Bente är den som tydligast ut-
trycker uppfattningar och åsikter och att Gösta ofta går med på hennes defi-
nitioner, men inte alltid. Samtidigt kommer idén om Waldorfskolan från 
Göstas sida av familjen, vilket kanske är naturligt eftersom Bente inte har 
några släktingar här och inte tillgång till en grundtvigsk skola. Göstas syn-
punkter tycks väga tungt, han har inte stött Bente i att prata danska med Jens 
och nu är Jens negativ till danskan. Makarna faller ofta varandra i talet, fyller 
i och upprepar vad den andra har sagt, som för att manifestera en enighet. Ett 
annat intryck är att Bente och Gösta har litet olika förväntningar på Jens och 
hans kapacitet. Sådana iakttagelser pekar på komplexiteten i de ställningsta-
ganden om utbildning som görs i en familj och allt som kan påverka dem – 
sådant som ligger på en individuell nivå och på relationsnivå, mycket som 
inte faller inom ramen för den här avhandlingen. 
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Idriss och Farida 
”Om mina barn växer upp här blir dom på något sätt 
invandrare, fast inte riktigt invandrare” 

Idriss är i trettiofemårsåldern, han är civilekonom och arbetar som ekonom 
Farida är för tillfället barnledig. 
Sarah som är sju år och går i första klass i Muslimska skolan 
Fatima går i förskola i Muslimska skolan 
Ali är ett och ett halvt år 

Jag ville träffa någon förälder i Muslimska skolan, därför att den var den av 
nystadsbor mest valda muslimska skolan och ligger i ett annat stadsdelsom-
råde, inte så långt från Nystad. Det finns en muslimsk skola i Nystads stads-
delsområde som är mindre vald och jag hade hört att många som hade valt 
den tog sina barn därifrån. Jag var i kontakt med Muslimska skolan flera 
gånger för att få namn på föräldrar från Nystad, rektorn hade hänvisat mig 
till en man som var fritidsledare på skolan. Han gav mig namn på föräldrar 
som inte gick att få tag på eller som inte ville delta i undersökningen. Jag 
skickade också e-post till skolan, men fick inget svar. 

Till slut förmedlade en god vän som arbetar på utbildningsförvaltningen i 
Stockholms stad kontakt med skolkuratorn i Muslimska skolan. Hon var 
mycket hjälpsam och tillmötesgående, och satte mig i kontakt med Idriss. 
Han valde att träffa mig i skolan, efter klockan sex på kvällen.

När jag kommer till skolan tar Idriss emot mig vid ingången. Vi sätter oss 
i det tomma lärarrummet, som ser ut som ett lärarrum brukar göra, med ett 
stort bord i mitten och några enskilda arbetsplatser utmed fönsterväggen. 
Skolan ligger inrymd i en låg- och mellanstadieskola i en vanlig skolbygg-
nad i tegel från fyrtio-, femtiotalet. Gammal inredning och möbler har tagits 
tillvara. På väg till lärarrummet passerar vi rektorns rum, han hälsar vänligt. 
Några andra män städar skolan. Idriss har ställt fram småkakor och serverar 
mig te. Vi sitter mittemot varandra vid det stora bordet. Idriss är lång, smal 
och har välansat skägg. Han är behaglig och vänlig.

Idriss kom hit som flykting för elva, tolv år sedan. Han saknar sitt hem-
land och vill återvända dit – hemland är det ord han använder när han pratar 
om Somalia. Han tror att det kan bli svårt, men att det går. Hans fru Farida 
har varit här i åtta år, de kände varandra från Somalia och gifte sig där. De 
har tre barn, Sarah som är äldst går första året i Muslimska skolan och Fati-
ma hennes yngre syster går i förskola där. Farida är än så länge hemma med 
Ali, som är ett och ett halvt år. 

Idriss har utbildat sig till civilekonom i Lund. När han kom till Sverige 
hade han redan arbetat två år som ekonom i Somalia efter en gymnasieut-
bildning med ekonomisk inriktning och två år på college. Men han fick börja 
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från början på universitetet i Lund efter att ha läst svenska på gymnasienivå 
och gjort vissa kompletteringar. Han tyckte först att det var tråkigt att behöva 
börja om med sin utbildning. Men nu när han har gjort den, känns det bra 
och han tycker inte alls att det har varit svårt. Idriss berättar att det är svårare 
att utbilda sig i Somalia och Kenya, böckerna är äldre och svåra att få tag på 
och ofta måste flera dela på en bok.  

Trots sin gedigna svenska civilekonomutbildning fick Idriss inte arbete i 
Malmö och reste till Stockholm, för att söka arbete. Han fick arbete på ett 
personaluthyrningsföretag och den vägen fick han fast arbete. Sedan två och 
ett halvt år arbetar han som ekonom på ett utländskt företag där han började 
som inköpare. När Idriss fick tag på en andrahandslägenhet i Nyby flyttade 
resten av familjen för ungefär ett år sedan till Stockholm från Malmö.  

Föräldrarna
Idriss är född i Somalia vid gränsen till Kenya. Hans far var egen företagare 
och ägde två långtradare. Han körde själv och hade några anställda – kusiner 
eller andra släktingar. Enligt Idriss är det vanligt att vara egen företagare i 
Somalia – man skapar sitt eget arbete. Fadern bodde mest i Kenya och reste 
fram och tillbaka över gränsen. Familjen flyttade mellan länderna och Idriss 
är utbildad i båda länderna men huvudsakligen i Kenya. Där genomförde han 
sina högre studier. Man läste alla ämnen på engelska, därför har Idriss inte 
haft några problem med engelsk kurslitteratur här.  

För Idriss var det naturligt att gå gymnasiet och studera vidare. Alla som 
bor i städerna i Somalia går i skolan, precis som här, säger han. Bland dem 
som lever nomadliv på landet förekommer det att barnen inte går i skolan. 
Skillnaden på utbildning kan vara stor mellan stad och land.  

... Till exempel jag föddes på landet, men far och mor bodde i stan. 
Men när jag skulle födas reste mamma till sina syskon som bor på 
landet och jag föddes på landet och kom tillbaka när jag – jag vet 
inte när, men kom senare. Så dom flesta föräldrar dom tar barnen till 
stan när det är skoldags. 
C: Jaha, men bodde Nadja föräldrar i stan då och du bodde på lan-
det? 
I: Mm 
C: Så du bodde hos Nadja släktingar? 
I: Mm 
C: Så du har inte växt – då växte du inte upp med Nadja föräldrar? 
I: Nej, inte så där, alltså – jag bodde med morfar och dom fram till 
jag var fem år – sex. När det är skoldags, sex, sju så flyttas man till 
stan för att man ska börja skolan och då kommer man till föräldrar-
na som bor i stan och mamma pendlar också mellan landet och stan. 
Det var så och det är så för ganska många. Det finns dom som – det 
finns även dom föräldrar som har barn och bor på landet totalt och 
vad dom gör, han har kanske sex, sju, åtta barn, han skickar en del 
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till stan för att dom ska gå i skolan och en del hjälper honom med 
jordbruk eller boskapen, ofta är det boskap, massa med djur. Och 
det är dom som – den delen är bättre - du vet landet är delat nästan i 
två, i norr är det ganska torrt och inte mycket regn så det är bara 
buskar. Alla som bor på landet, det är bara boskap, som dom lever 
med och i söder är det jordbruk. Och det är bättre att bo på jord-
brukssidan, dom har fasta hus. Så det finns ofta skolor och religi-
onsskolor, för man bor där hela tiden. Men det är sämre med dom 
som bor i norr, som bara är boskapsskötare, så om man är här och 
det blir torrt flyttar man härifrån, man går till ett annat ställe. 
C: Och då blir det viktigt att gå i skolan i stan. 
I: Ja, det blir viktigt att gå i skolan i stan, mm. Och utbildningen 
alltså - det är barnen som driver på något sätt. 
C: Hur då? 
I: Alltså, jag har nästan aldrig haft läxhjälp från mina föräldrar. 
C: Nej, jag förstår, utan man måste ha sin egen drivkraft. 
I: Ja, precis, inte det att dom inte kunde hjälpa mig, utan det är bara 
så. Föräldrar säkerställer mat och kläder och sånt och barnen går i 
skolan och läser och det är ofta läraren som har sett till att barnen 
har fått kunskap och inte föräldrarna. Det är nästan tvärtom här allt-
så (skrattar) – nästan. 
C: Ja, men visst. 
I: Min dotter hon går i ettan och jag tycker att vi tar alldeles för 
mycket tid med henne. 

Idriss betonar att han aldrig har fått hjälp av sina föräldrar med skolarbe-
tet. Föräldrarna frågade bara om barnen hade klarat sig och förväntade sig att 
barnen skulle göra bra ifrån sig och helst bli bättre. Kanske, funderar han, är 
det specifikt för dem som folkgrupp att skolan och närsamhället ofta tar stör-
re del i barnens uppfostran än föräldrarna. Det är i sin ordning att andra vux-
na ingriper om de ser ett barn som uppför sig illa. Föräldrar tar inte illa upp 
om någon främmande vuxen ger deras barn en örfil för att tillrättavisa det. 
Det är ett annat samhälle, det är inte säkert att det är bättre, men det är ett 
annat samhälle, säger Idriss.   

Idriss föräldrar är döda. Han har fyra syskon och till sina svenska arbets-
kamrater brukar han säga att de är ganska få – bara fem. I Sverige är fem 
syskon många men i hans hemland är det få. Idriss har en syster som bor i 
Göteborg, hon kom till Sverige med sin man. En syster bor i Norge med sin 
man, hon var den som lämnade Somalia först, hon blir legitimerad läkare 
under sommaren. En lillebror bor i Storbritannien och den andra bor kvar i 
hemlandet. Farida har tolv, tretton syskon och när han ska skoja med henne 
brukar han säga att han ska konkurrera med hennes far om att ha många 
barn. Det är ett skämt hon inte uppskattar, Idriss vill inte heller ha så många 
barn.
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Farida hann börja andra året på gymnasiet innan hon flyttade från Soma-
lia för åtta år sedan. Hon har läst svenska och klarat gymnasienivån på den 
korta tid som hon har gått i skola här, sedan hon kom hit har hon också fått 
tre barn. Nästa år ska hon börja på apoteksteknikerutbildning.

Nej, alla gick (i skolan). Du vet vi var till och med, alltså vi var mer 
kommunistiska. Du vet, han som var president alltså, landet hade 
rysk vänskap, så det var mer kommunistiskt än muslimskt (skrat-
tar). Så var det, så alla tjejer gick med korta kläder, det var ett måste 
och ingen huvudsjal och så, vi var mindre, alltså landet var mindre 
islamskt än vad folk är egentligen. 
C: Ja, ja, jag förstår. Men det betydde i alla fall, att alla fick utbild-
ning … 
I: Jo alla fick, alla som ville, ja. Alltså det är klart, dom flesta tjejer-
na dom slutar grundskolan, gymnasiet, så det är inte många som 
fortsätter. Fast det fanns många som var på universitetet, men majo-
riteten är pojkar som går vidare till universitetet. Men det är inga 
regler, utan det är naturligt att tjejen gifter sig eller får barn eller så. 
Det bara blir så. 

Skolvalet
I Malmö gick döttrarna på ett kommunalt daghem och när de kom till Stock-
holm började den äldsta dottern på sexårsverksamhet i den kommunala sko-
lan. Men föräldrarna var missnöjda med skolan, dottern hamnade i en stökig 
klass, med bara en lärare. Motiven för att välja Muslimska skolan var miss-
nöjet med den ursprungliga skolan och att det var svårt att få in den yngsta 
dottern i en förskola i Nyby. Nu går båda döttrarna i samma skola och kan ha 
sällskap dit. Ett annat motiv var att Idriss ville att döttrarna skulle gå i en 
skola som var mer präglad av den muslimska religionen och de värderingar 
han omfattar.  

Det var mer – det är mer religion, om man säger så. Det är inte så att 
man lär sig religion här eller förväntar sig att man talar om religio-
nen här, men det är mer att det är många som har samma värdering-
ar ungefär, så barnen får vissa värderingar på köpet. Och innan hon 
började skolan så kom jag till skolan och tittade och – dom flesta, 
alltså nästan alla klasslärarna är svenska lärare – svenska utbildade 
lärare, det är bara dom som jobbar med städning och andra små jobb 
som kanske är utländska. Så när jag såg att lärarna var utbildade 
svenska lärare och sen att skolan har en profil med islam så tyckte 
jag att det var en bra idé. Att man kunde få både och, alltså religion 
är något jag tycker om, alltså jag är religiös - tycker jag, kanske 
några andra inte tycker det. 
C: Ja, men du vet, du tycker det, det är ju det viktiga.  
I: Ja, precis och är jag religiös så vill jag gärna att mina barn ska 
vara religiösa också. Men det är inte säkert att dom blir det – nej. Så 
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det var mer så att skolan har både utbildning och bra lärare och den 
har en islamsk profil, det var just det som var den stora dragnings-
kraften. Det var det. 
C: Hur fick du reda på skolan – att den fanns? 
I: Åå, det är inte svårt om man bor runt Nyby och Nystad, (båda 
skrattar) det är inte svårt. Du vet vi – alltså somalier till exempel el-
ler muslimer om man säger så, vi är ganska ihopsatta på något sätt, 
så – om nånting händer i andra sidan av landet i Malmö eller Kiruna 
så – om det händer nån av oss, så hörs det snabbt här. 
C: Hur får ni reda på det då? 
I: Aa, det kommer bara. (skrattar) 
C: Det bara kommer. 
I: Precis, alltså det är släkt som ringer nån alltså och nån ringer en 
annan, det bara blir så. Skolan visste jag om, när jag var i Malmö, så 
visste vi om skolan.  

Idriss känner till nästan alla muslimska skolor i Sverige därför att sam-
manhållningen bland somalier och muslimer är stor och information dem 
emellan snabbt sprids över landet. Idriss tror inte att det är så stor skillnad 
mellan de muslimska skolor han känner till i Stockholm. I Malmö hade han 
inte valt den muslimska skolan eftersom den inte anses bra. Där hade han 
snarare valt den kommunala skolan. Ännu ett motiv för att välja skolan var 
att hans vänners barn går i Muslimska skolan och att hans barn kan ha säll-
skap med dem. Men det var också viktigt att skolan har bra kvalitet på sin 
undervisning och utbildade lärare. De flesta lärarna med svenskt ursprung är 
inte muslimer. Det är inte något krav att lärarna är muslimer. Skolan har inte 
mycket religiös undervisning, men det finns förståelse för det muslimska och 
den präglas av muslimska värderingar.  

... så det är inte så att man blir riktigt religiös här och lär sig mycket 
om islam och sånt, men litet blir det, så det finns – dom har en lek-
tion med religion en gång i veckan eller något sånt, det är inte så 
mycket man lär sig där. Men alltså det är bara den lilla uppfattning 
som man får och det är det man tror hjälper till. 

Flickor och pojkar har gymnastik tillsammans men när de blir litet äldre 
delas de upp. Eleverna har också musik. Idriss lyssnar på musik hemma, ”så 
det är ingen stor grej”. Även om eleverna inte får så mycket av det muslims-
ka är det viktigare för honom att skolan är muslimsk än att andra somalier 
går i skolan. I skolan finns barn med turkiska, arabiska och somaliska föräld-
rar, en förälder är svensk.

Idriss tycker inte att Muslimska skolan är bättre än den förskola Sarah 
gick på i Malmö, den var mycket bra. Hade han varit hundra procent nöjd 
med skolan i Nyby, där Sarah gick i sexårsverksamhet, skulle han inte ha 
bytt, tror han, för den låg nära och barnen har sina kamrater där. Sarah och 
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Fatima åker tillsammans till och från skolan med skolbuss som skolan håller 
med, den stannar på den vanliga busshållsplatsen inte långt från deras hem. 

Flykten
Under kriget blev det farligt i Mogadishu där Idriss bodde och det gällde att 
komma därifrån så fort som möjligt. Han har släktingar som har dött i kriget. 
Idriss flög först till Kenya och sedan vidare. Han kom ensam till Sverige, 
hans syskon hade flytt vid andra tillfällen.  

... Det var så när man kom ur landet så – det är inte så att man väljer 
vart man ska resa. 
C: Hur går det till? 
I: Hur det går till? Man chansar, det kommer vissa flygplan eller så. 
Som kan komma ur landet och man försöker att få visum, en biljett 
via kontakter och sånt, släktkontakter och sån typ, va. Och ibland 
lyckas man och ibland lyckas man inte. Och då man lyckas, så har 
man inget val, det är bara att ta vad som kommer. Och har man tur 
så kommer man till ett rätt – ett bra land där man kan tas emot. Och 
när jag kom här så tänkte jag att jag skulle vara här ett, två år och 
sedan skulle jag åka tillbaka igen till hemlandet, så tänkte jag. Att 
jag skulle jobba i två år under kriget och om tre år skulle det vara 
fred och sen skulle man vara tillbaka med litet pengar i hemlandet 
för att göra något. Men sen blev det inte det. 

Alla hade trott att det skulle bli fred tidigare Även om ingen politisk lös-
ning finns inom synhåll tror Idriss att den kommer, men att det tar tid. Om 
Idriss och hans familj skulle återvända till Somalia skulle han troligen bosät-
ta sig i den norra delen av landet, som hans fars familj kommer från. Det är 
den del som är minst påverkad av inbördeskriget. Idriss räknar med att han 
skulle kunna lyckas bra där.  

... Alltså det är bara freden som saknas. Men alltså, det är så mycket 
branscher som är totalt outvecklade, så om man börjar är man först 
och det är bara att utveckla. Så alltså, det är hur mycket som helst, 
hur mycket som helst. Det finns folk – gott om folk, som kan jobba 
eller konsumera, tjänster eller … Och det känns bättre, när man 
hjälper – alltså man gör livet litet bättre. Du vet, om man jobbar här 
åtta timmar varje dag, får man lön och man bor bättre, men alltså 
det är inte mycket man ändrar, det känns inte så i alla fall.  
...
I: Att ha bidragit med något – det känns bättre, det känns bättre. 
C: Och då har man använt sin utbildning också. 
I: Ja, precis, för det är just det alltså, det är just det där som behövs, 
det är många utbildade som finns överallt. Om alla skulle resa hem 
och försöka hjälpa till, komma med något, då skulle läget vara an-
norlunda. Och det är många som har - det är en del som har gjort 
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det, som jag känner alltså, som har åkt tillbaka och utbildar i en 
ganska fattig, dåligt byggd skola och - ibland känns det bättre fak-
tiskt. 

Man vill något och gör något annat 
Idriss har idéer om vad han skulle kunna göra i Somalia med hjälp av de 
kontakter han har skapat i Sverige. Han och hans vänner har pratat om att 
köpa begagnade maskiner billigt, som kan vara till nytta i hemlandet. Han 
känner till några som har gjort det. Idriss menar att hans möjligheter att lyck-
as med en egen verksamhet i hemlandet är mycket större än i Sverige. För 
här är konkurrensen stor och det är svårt att tränga sig in på den befintliga 
marknaden.  

Men eftersom man har bott här och barnen har fötts och börjat sko-
lan här – och alltså man växer rötter, så ibland är det litet svårare att 
ta beslut, det blir idag eller nästa år, i och med att – det är det som är 
svårt.
C: Det är det som är svårt. 
I: Det är det som är svårt, men idéer finns och det finns folk som har 
rest och som har lyckats. Det finns hur mycket idéer som helst, som 
kan lyckas – tror man. 

Jag frågar Idriss om de har funderat över vilken utbildning de vill att barnen 
ska ha och vad de ska göra när de bli stora. Det har han ingen aning om, sä-
ger han. 

Nej, nej, först - först planerade jag egentligen att jag skulle studera 
här och efter studierna skulle vi planera att flytta till hemlandet, så 
var tanken. Men nu verkar det dröja hela tiden. Man vill något och 
gör något annat och så bara. Och tiden bara rinner iväg och barnen 
har börjat skolan nu. Och - jag har haft erfarenhet av att flytta från 
ett land till ett annat och jag tyckte inte att det var bra för utbild-
ningen. Det var jobbigt att börja om och att börja med ett annat sy-
stem och sen - så att det var ganska jobbigt. Jag tycker inte om att 
flytta hela tiden, fast jag har en önskan att flytta tillbaka till hemlan-
det. Och sen om vi skulle stanna här hela vägen tills dom har utbil-
dat sig här, det tar för lång tid, så man vet inte, jag vet inte (dämpad 
röst). Det får bli något, jag vet inte. 

Vi konstaterar att det tar tolv år innan den äldsta dottern har gått ut gym-
nasiet. Om familjen ska vänta tills det yngsta barnet går ut gymnasiet tar det 
ännu längre tid. Situationen är svår, tycker Idriss, det är en konflikt mellan 
önskan att låta barnen växa upp i sitt hemland eller att ge dem en bra utbild-
ning, få bra jobb och pengar. Men han menar att man med tiden lär sig att 
det ändå är andra saker som är viktiga i livet: 
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Jaa, det är att bo med släkten och att bo nära. Du vet som jag bor 
här nu. Jag har ganska bra jobb, tycker jag och bor ganska bra, men 
det känns – jag har svenskt pass, men det känns inte att det är hem-
landet alltså. Man saknar sin egen kultur och det, på många sätt. 
Men för mig är det inte svårt, alltså jag har kommit hit som vuxen, 
som en vuxen person med mina egna värderingar och alltså – jag 
kan sitta med dig och jobba med dig utan problem. Men jag har 
mina egna värderingar och tankar. Men dom värderingarna alltså - 
till exempel om mina barn, känner jag, om dom växer upp här blir 
dom på något sätt invandrare, fast inte riktigt invandrare. Alltså 
dom är födda här, dom skulle vara svenska men dom blir – jag 
tycker inte att det blir så. Alltså dom som har varit före och inte bli-
vit svenska utan dom har blivit invandrare och det är inte bra, det 
känns inte bra. Jag vet inte om det är en felaktig uppfattning som 
jag har, men så tycks det. Så tycks det - att mina barn kommer att 
behandlas som invandrare. Alltså det är inga rättigheter man missar 
på nåt sätt, men allmänt alltså, allmänt. Du vet, om du frågar mig: 
När kom du till Sverige? Vet jag vilken dag jag kom. Men om nå-
gon kommer fråga mina barn när dom är vuxna, då är det svårt att 
svara. För hon är född här och hon har inga andra rötter. Men det är 
många som kommer att fråga eftersom hon inte är blond och ljus. Så 
det är mycket som man tänker också, som också är viktigt.  

Idriss barn har aldrig varit i Somalia och om de kom dit skulle de inte 
känna igen något: ”Det är här de är uppvuxna och det är det här landets vär-
deringar de får”, säger Idriss. Frågan är alltså om familjen ska resa tillbaka 
snart, medan barnen fortfarande är små eller om de ska invänta att barnen har 
fått en utbildning. Utbildningen i Somalia motsvarar inte den svenska och 
levnadsstandarden är helt annan, så det skulle kosta familjen något att åter-
vända. Valet är inte lätt eftersom det påverkar var och en i familjen. Idriss 
tycker att han ändå fick en bra utbildning i Somalia. 

Jaa, jag tycker det mm, jag tycker det. Du vet den skolan som jag 
började i, alltså min första skola, där fanns det inga fönster, alltså 
det var öppet man kunde komma via fönstret, hoppa när lektionen 
var slut. Och alltså i den miljön och bland alla som bodde där, var 
det ingen som tyckte synd om skolan. Tvärtom alla ville ha dit sina 
barn och det var ett ställe man skulle få kunskap och gå vidare. Och 
sen om man tittar på Nystad eller Nyby, Rosengård så – alltså man 
tycker synd om en skola. Och barnen som matas av medierna hela 
tiden med att dom är utsatta, att dom är fel, det är dåligt, det går då-
ligt och – alltså man blir trött. Det tycks att det är hopplöst på något 
sätt. Och om jag tittar på dom skolorna, jättefint uppbyggt och allt 
och dom har allt och fint målat och allt – jag fattar ingenting alltså. 
Så alltså det är inte bra, det känns inte bra, fast skolorna finns där, 
lärarna finns där, kanske inte många lärare. Men alltså man möts av 



316

att här är dåligt och nästan att man blir övertygad om att det är då-
ligt och det är det som är den stora skillnaden. Det är det som är sto-
ra skillnaden tycker jag. Alltså den skolan som jag gick i var jätte-
fattig, jättefattig. Och i klass ett skulle man sitta nere på golvet och 
sen när man kom vidare till fyran, femman så skulle man sitta på 
bänk och det var så. Men det gick och man tyckte att man gick på 
bästa skolan och att man fick bästa lärarna och man ville fortsätta 
uppåt. Men sen här tvärtom alltså, man möts med att det går dåligt 
och det är hemskt och ingenting kommer ut här. Och barnen blir 
övertygade att det här är hemskt och inte  blir någonting och att dom 
inte har någon framtid.  

Idriss säger att många skolor i områden där majoriteten av invånarna 
kommer från andra länder har dåligt rykte. Barnen påverkas av uppfattning-
arna om skolan de går i. Har den dåligt rykte blir de övertygade om att den 
miljö de lever i inte är bra. Man inte kan veta, säger han, om – och hur dessa 
områden kommer att förändras och därför vill han inte välja en skola i Nys-
tad eller Nyby i första hand. Det är individen själv och hennes begåvning 
som slutligen avgör hur skolgången blir, tror Idriss. Han vill inte att hans 
barn ska gå i någon elitskola och tycker att det är bra om skolan har en 
blandning med barn från olika skikt och miljöer. Han vill att hans döttrar ska 
läsa vidare och skaffa sig en så hög utbildning som möjligt. 

Idriss umgås med vänner han har gemensamma intressen med, han spelar 
fotboll och springer. Det finns olika föreningar där man träffar andra. Han är 
sunnimuslim. Han brukar inte gå ut på kvällarna, berättar han. 

Vi återkommer till om familjen kommer att stanna i Sverige eller åter-
vända till Somalia. Idriss vill ju återvända, men det är svårt beslut och när 
ska man i så fall göra det? Även om barnen kan utbilda sig här, är det inte 
självklart att det kommer att gå bra för dem. Den erfarenhet Idriss har från 
sina jämnåriga är att flera bland första generationens invandrade studerar vid 
högskolor och universitet än andra generationens. Han funderar över vad det 
beror på och säger att han inte har något svar. Rimligtvis borde det gå bättre 
för barnen, menar han. De borde ha det lättare, eftersom de oftast är födda 
här och ”kan” kulturen bättre än föräldrarna. Beror det på individerna eller 
systemet att det inte blir så? Han undrar också varför barnen inte pratar bätt-
re svenska och jämför med hur han lärde sig engelska, genom att läsa kurslit-
teratur på engelska i Somalia. Det är kanske svårt för barnen att lära sig språ-
ket när de lever i ett område där det finns så få svenskar och ingen pratar bra 
svenska? Hemma i Idriss familj pratar de somaliska. Toleransen för variatio-
ner i det svenska talade språket är liten, tycker Idriss.  

Jag frågar hur familjen håller kontakt med Somalia. Barnen har inte varit 
i Somalia, men familjen har kontakt med sina släktingar där. Idriss och Fari-
da läser eller pratar inte med barnen om hur det är i Somalia och ser inte fil-
mer eller TV-program. Sådant som kunde ge barnen en bild av landet och 
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kanske skulle göra det enklare för dem att finna sig till rätta om familjen 
skulle återvända.

Sammanfattande diskussion och analys 
Idriss kommer från en välbärgad miljö i den bördiga och rikare södra delen 
av Somalia. Hans pappa var egen företagare med några anställda. Familjer 
med sådana tillgångar kan arrangera så att barnen kan växa upp på landet när 
de är små och gå i skola i staden när de blir äldre. Idriss har ett utbildnings-
kapital, för honom är utbildning viktig, han tyckte om att gå i skolan och att 
utbilda sig har varit självklart. När han kom till Sverige var han relativt väl-
utbildad och en av hans systrar som bor i Norge har just utbildat sig till läka-
re. Farida har kompletterat så hon har svensk gymnasiekompetens och ska 
påbörja en apoteksteknikerutbildning.

Idriss har förutom kulturella tillgångar, sociala och ekonomiska. Han kan 
bedöma en skola och har gjort bedömningar av den förskola där barnen gick 
i Malmö, den i Nyby där de hamnade och Muslimska skolan som de går i. 
Med tanke på att hemlandet, dess kultur och religion är viktiga för Idriss är 
familjens val av skola ”logiskt”. I skolan fostras barnen i ett muslimskt 
sammanhang och får en del av vad de skulle få i en somalisk skola. De slip-
per också utsättas för den negativa bilden av Nyby som Idriss tror förmedlas 
i en Nybyskola och som riskerar att påverka barnens uppfattning om sig 
själva och sitt bostadsområde. 

Idriss lever med ett svårt och konfliktfyllt val. Han vill hålla fast vid sin 
kultur och sina värderingar och helst av allt skulle han vilja flytta tillbaka till 
Somalia och ge sina barn en uppväxt i kontakt med hemlandets kultur och 
religion. Samtidigt värderar han det familjen kan få i Sverige, ett relativt bra 
och välbetalt arbete, bostad och värdefull utbildning. En nackdel med att 
fortsätta att leva här, tror han, är att hans barn trots att de är födda och upp-
vuxna i Sverige och har svenskt medborgarskap, ändå alltid skulle fortsätta 
att uppfattas som invandrare och att de inte skulle få kontakt med sitt ur-
sprungslands kultur. Idriss kom hit som vuxen med sina redan etablerade 
värderingar. Det markerar han med att han kan ange datum för sin ankomst 
till landet. Han menar att det ger honom möjlighet och frihet att välja att be-
hålla och värna sina värderingar även i det nya sammanhang som Sverige in-
nebär. Men han tror att barnen som är födda här inte kommer att ha den fri-
heten, de kommer att vara hänvisade till ett invandrarskap hela sitt liv. 

Familjens plan var att återvända till Somalia efter Idriss studier, men ti-
den rinner iväg och det har ännu inte blivit av – man vill något och gör något 
annat, säger Idriss. Idriss och hans hustru hade inte räknat med att de skulle 
rota sig och finna sig till rätta i Sverige. Idriss tycker inte om att bryta upp 
och han minns hur svårt det var att börja om och att komma in i ett annat ut-
bildningssystem. Den utbildning barnen kan få i Sverige skulle de inte lika 
självklart kunna få i Somalia. Att rota sig i det nya landet är en process som 
många som flyr eller flyttar inte räknar med, särskilt om de lämnar sitt land 
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med föresatsen att återvända. Idriss är en vänlig och social person. Jag före-
ställer mig att han har skapat många goda relationer i Sverige. Han berättar 
om den starka sammanhållningen bland somalier och muslimer i Sverige, in-
formationen och kommunikationen mellan dem är intensiv och rik. 

Att vara när släkten och sin kultur, att ha möjlighet att återvända med en 
högt värderad utbildning och kanske starta ett eget företag skulle innebära en 
högre status än den Idriss räknar med att kunna få i Sverige och framförallt 
hans barn. Risken är att de i Sverige blir andra rangens medborgare. Viktiga 
medlemmar i hans släkt, nämligen hans syskon, lever inte i Somalia utan i 
Göteborg, Norge och England. Det vill säga att en stor del av de personer i 
hemlandet som var en tillgång inte längre finns i Somalia. Men längtan till 
landet där han vuxit upp, med allt vad det innebär av människor, natur, kul-
tur, dofter och klimat finns hela tiden.  

Vad Farida, hans hustru vill i frågan, vet jag inte. Hon håller på att skaffa 
sig en utbildning i Sverige och skulle kanske föredra att leva och se sina 
döttrar växa upp här. Jag vet inte heller hur man resonerar och gör i den so-
maliska ”kolonin”. Kanske det finns en uttalad diskurs – så låter det på Idriss 
– som handlar om att man ”borde” återvända till Somalia och bidra till upp-
byggnaden. Samtidigt är praktiken för många att stanna och bygga upp ett 
relativt bra liv i exil. Även om Idriss och Farida i det svenska samhällets 
ögon betraktas som invandrare och därmed tilldelas en låg position har de en 
högre position i den somaliska gruppen. I den har de ett starkt socialt kapital 
och tillgång till en stor mängd kontakter och information om sådant man har 
nytta av i det svenska samhället: utbildningsvägar, skolor, arbetsmarknaden 
och bostäder. Att döma av det sätt Idriss bemöttes i barnens skola när vi träf-
fades har han dessutom ett symboliskt kapital som bland annat är baserat på 
hans utbildning. Idriss syskon som finns ganska nära är också en tillgång. 
Farida och Idriss tycks inte göra mycket för att barnen ska få en bild av hur 
det är i Somalia. Det kan tyda på att familjen egentligen inte är inställd på att 
återvända inom en överskådlig framtid.  

Idriss dilemma gäller familjens framtid, det handlar om att stanna i Sveri-
ge eller återvända till Somalia. Stannar de i Sverige hänvisas de till rollen 
som invandrade, befarar Idriss. Återvänder de får det förmodligen ganska 
negativa konsekvenser för barnens utbildning. En intressant fråga, som speg-
lar Idriss oro, är hur det kommer sig att första generationens invandrade är 
mer ambitiösa och att det går bättre för dem än andra generationens invand-
rade, som egentligen borde ha det bättre förspänt med språkkunskaper och 
kunskaper om kulturen i det nya landet? Idriss pekar på ett existerande fe-
nomen och utgår från sin erfarenhet av familjer och vänner, många har troli-
gen en bakgrund som liknar hans egen. En förklaring till fenomenet skulle 
kunna vara de förhållanden som uppstår som negativa effekter av att grupper 
med samma nationalitet samlas och blir hänvisade till varandra inom samma 
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bostadsområden – en inlåsningseffekt.306 En annan förklaring är att utbild-
ning har ett större värde för första generationens invandrade och att de räk-
nar med uppoffringar för att skaffa den. 

Idriss var, när han kom till Sverige, disponerad att studera målmedvetet 
på ekonomutbildningen som har hög status. Hans barn, som är födda i Sveri-
ge, växer däremot upp omgivna av negativa representationer av den förort 
och det sammanhang de lever i och deras föräldrar har, i ett svenskt perspek-
tiv, en låg position. Att vara född här, att från barndomen känna till förhål-
landena i landet och lära sig språket borde vara en fördel, tycker Idriss. Sam-
tidigt är det detta som riskerar att disponera barnen för en sämre framtid än 
föräldrarnas. Även om Idriss och Farida överför mycket av sina värderingar, 
förväntningar och dispositioner på barnen möter de ett helt annat socialt fält i 
Nyby än deras föräldrar gjorde i Somalia. I Nyby definieras de som invand-
rare, det kan få en stigmatiserande effekt som barnen kan få svårt att frigöra 
sig från. Det omgivande samhällets förväntningar, strukturer och uppfatt-
ningar är präglade av dominansförhållanden som innebär att invånarna i 
Nyby tilldelas låga positioner. Idriss inser att de dispositioner hans barn får i 
Nyby inte är de samma som hans och Faridas och det bekymrar honom. 
Kommer mötet med de sociala fälten i Sverige vara så kraftfullt och ha den 
karaktären att det till slut medför att barnens chanser och möjlighet till fram-
gång blir sämre i Sverige än i Somalia, trots tillgång på utbildning och hög 
levnadsstandard? Det vill säga, få som effekt att andra generationens invand-
rade kommer att ha svårare att vara lika ambitiösa och inte bli lika fram-
gångsrika som första generationens?

I mötet mellan varje persons habitus och det sociala fält där de befinner 
sig tar praktikerna och uppfattningen om världen sin form. I Somalia tillhör 
Idriss en relativt välbärgad klass och hans föräldrars och släktingars förvänt-
ningar var att hans studier skulle vara framgångsrika. Det var åtråvärt att gå i 
skolan och få utbildning, oavsett skolans utseende och utrustning. I Sverige 
fäster Idriss vikt vid skolornas yttre, här har det en annan betydelse att en 
skola är dåligt utrustad eller sliten. Det är ett tecken på försummelse och att 
skolan har övergetts av kommunen. Det, liksom till exempel bristfällig ren-
hållning blir en bekräftelse på att de som bor i området har låg status.  

Först tyckte jag att jag inte kunde finna redskap hos Bourdieu för att 
fånga upp, beskriva och analysera nyanserna, tveksamheterna, ambivalen-
serna, skiftningarna, det mång- och tvetydiga, både och-en. Hur kunde jag 
med Bourdieus hjälp förstå och förklara – ja, förstå kunde jag på egen hand – 
alla nyanserna i Idriss dilemma, hans tvekan och ambivalens inför att stanna 
i Sverige eller resa tillbaka till Somalia? Då såg jag att samtalet med Bente 
och Gösta också var präglat av ambivalens, som gällde vilken skola deras 
son skulle gå i. De flesta familjerna i undersökningen uttrycker i något avse-
ende sin tvekan och svårighet att välja, men denna tvekan får inte alltid en så 

306 Se även s.203. 
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framskjuten plats i samtalen. De två familjerna står inför val där båda alter-
nativen väger tungt och är realiserbara. Bentes och Göstas dilemma har inte 
samma omfattning och karaktär som Idriss och Faridas, men det kan få kon-
sekvenser främst för deras son Jens. Konsekvenserna av Idriss och Faridas 
val kommer att vara mer omfattande och innefatta flera personer oavsett hur 
de väljer. Familjen har ett verkligt val i så motto att båda alternativen är möj-
liga att genomföra, de kan stanna i Sverige eller återvända till Somalia.  

Idriss familj, liksom Bentes och Göstas, befinner sig i en social bryt-
punkt. De är utsatta för sociala inflytanden från olika håll. Familjerna har 
dispositioner från det sammanhang de kommer och står inför möjligheten att 
inta en annan position, där andra dispositioner och praktiker är mer funktio-
nella. För Idriss och hans familj handlar det om att flytta från sitt hemland 
med sin kultur och religion för att bosätta sig i Sverige och i vissa avseenden 
få ett större välstånd, men samtidigt riskera att få mindre personligt erkän-
nande och en lägre social position – ett mindre symboliskt kapital i ”det sto-
ra” samhället, men kanske inte i den egna gruppen.
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Kapitel 11 
Slutdiskussion

Helt informerade, eller överlagda och rimliga 
Möjligheten att välja skola är en relativt ny företeelse i det svenska samhäl-
let. Om målet var att valfrihet ska ge alla samma chanser att få likvärdig ut-
bildning kan bara konstateras att resultaten inte blir sådana. Det vill säga, om 
man menar att alla ska ha samma chans att komma till en skola som ger nå-
gorlunda lika chanser inför yrkeslivet. Om målet är att individen ska få större 
frihet blir inte resultaten heller de önskade. Är målet att större ansvar för ut-
bildning och utfallet av utbildning ska läggas på individen i stället för på 
samhället, då kanske man börjar närma sig målet. 

Dagens svenska föräldrar gick i skolan när möjligheten att välja inte 
fanns på samma sätt som nu. Val av skola är en strukturell förändring som en 
del snabbt har lärt sig att utnyttja och andra inte. Genom att möjligheten har 
institutionaliserats och i teorin blivit tillgänglig för alla har också diskursen 
kring skolan och val av skola förändrats. Den innebär bland annat att föräld-
rar förväntas ta medveten ställning till sina barns skolgång och till vilken 
skola deras barn ska gå i på ett sätt som inte förväntades tidigare.  

För att hävda sig på arbetsmarknaden behövs utbildning. Jämfört med ti-
digare har flera föräldrar egen utbildning, det tillsammans med ökade val-
möjligheter driver fram ett ökat intresse för studier. Det finns med andra ord 
en större och mer spridd medvetenhet om utbildningens betydelse som ställer 
höga krav på alla att har tillgång till information. Ju viktigare det blir att 
konkurrera om platser i bra skolor för att komma vidare till bra eller presti-
gefyllda utbildningar, desto viktigare blir det att ha tillgång till adekvat in-
formation, eller möjlighet och förmåga att skaffa sig den informationen.  

Valen ”hanteras” av individernas praktiska förnuft. Agerandet styrs av 
vad man tror är möjligt att uppnå, varje person gör ett överslag – vad är möj-
ligt, vad är troligt? Frågor familjer skulle kunna ställa sig är: Finns det alter-
nativ? Vilka är de? Är alternativen tillgängliga för mig?  

Familjer befinner sig på ett konsumtionsfält av skolor och skolorna på ett 
produktionsfält. Med sina dispositioner och sin habitus konfronteras famil-
jerna med den verklighet som konsumtionsfältet utgör. Några av dem har en 
habitus som är i ”harmoni” med fältet eller de möjligheter fältet erbjuder. 
Flera befinner sig i sociala skärningspunkter, vilket skapar dilemman, osä-
kerhet om hur de ska agera och svårigheter att uppnå det de vill. Det vill 
säga, att få igenom sitt val av skola därför att de inte har den kunskap, in-
formation och kompetens som behövs för att genomföra önskade val. 



322

                                                     

I samtalen är det vanligt att de jag samtalar med, bland annat Anna307,
inte omedelbart kan säga varför de har agerat på ett visst sätt eller valt en 
viss skola. Orsakssamband och val är inte så enkla att det går att ge ett enty-
digt svar, de är i själva verket mycket komplexa. Hur någon svarar på frågan 
har också att göra med vem som frågar och vilka motiv för sina val den till-
frågade tror förväntas. Det har i sin tur att göra med den rådande valfrihets-
diskursen, där en ansvarsfull och god förälder förväntas göra kloka, väl över-
lagda, kalkylerade val för sina barn. För en del föräldrar i undersökningen 
uppstår en konflikt mellan diskursens förväntningar på att de ska göra vilje-
baserade kalkylerade val och de val de faktiskt gör utifrån det praktiska för-
nuftet. Det som fick någon att bestämma sig då, kanske är bortglömt eller 
framstår som irrationellt nu. Något som i efterhand har visat sig lyckosamt 
får ikläda sig funktionen av att ha varit det ursprungliga motivet. 

Konsumtions- och valfrihetsdiskursen bygger på en teori om välinforme-
rade rationella val  rational choice. Familjers agerande och ställningstagan-
de till skolan är sammansatta och sker inte på ett linjärt sätt som diskursen 
antar.

Samma praktiker skilda diskurser 
Val  både väljandet och det man väljer har olika mening som är socialt kon-
struerad. Undersökningen visar, att beroende på personens habitus betyder 
valet av en viss skola olika saker för olika personer. Det i sin tur får betydel-
se för en skolas placering på skolfältet. Habitus är differentierande men ock-
så differentierade i likhet med de positioner som är deras upphov.308 Produk-
tionsfältet av skolor, där skolor får sin position i relation till andra skolors 
positioner korresponderar med konsumentfältet av elever och föräldrar, de 
”matchar” varandra. Alla skolor är inte attraktiva för alla familjer, till exem-
pel har Muslimska skolan och Kristna skolan hög status bland troende, men 
inte bland andra.309 Samma skola kan alltså ha olika värde för olika grupper. 
Sydöstskolans upptagningsområde omfattar delar av Gamleby och Nystad, 
många söker sig till skolan, andra bort därifrån. Förmodligen därför att den 
ligger i Nystad och majoriteten av eleverna kommer därifrån, vilket innebär 
att många har utländskt ursprung. För nystadsborna är den ett attraktivt al-
ternativ, för gamlebyborna är den inte det. Kommer för många nystadselever 
in i en skola riskerar den att bli mindre attraktiv för den svenska medelklas-
sen. Både skolor och bostadsområden kan upp- och nedgraderas.310 Åbysko-
lan uppskattas av vissa men inte av alla, det är en bortvald skola, det vill 
säga fler söker sig från skolan än till den. Susanne och Ayse och Mustafa är 

307 Se s.78 och framåt. 
308 Bourdieu, 1995, s.19. 
309 Jämför kongregationseffekter, som handlar om boende – det är bättre att bo nära 
varandra än ”fint” s. 188, s. 203. 
310 Temat utvecklas något mer här under rubriken Platsen s. 8. 



323

negativa, Maria och Agneta och Sten är positiva, Helena och Bengt är gans-
ka positiva. 

Samma diskurs olika mening 
Ibland finns likheter i familjernas resonemang som går tvärs över alla socio-
ekonomiska strukturer. Det tolkar jag som avtryck av den pågående diskurs 
som finns i hela det sociala rum som det svenska samhället utgör. Det kan 
förklara att en familj som hör till dem som har den lägsta sociala positionen 
och en av de familjer som har den sammantaget högsta positionen uttalar sig 
på ett likartat sätt, de säger till exempel att det viktigaste är att barnen ska 
veta att föräldrarna älskar dem. Det är klart att det är allmänmänskligt och att 
alla familjer i undersökningen på ett eller annat skulle säga eller troligen 
mena det. Jag uppfattar det ändå som ett uttalande knutet till en modern dis-
kurs som finns i filmer, tidningar, tidskrifter och populärlitteratur om barn-
uppfostran. Som jag tidigare nämnt säger också majoriteten av föräldrarna, 
tolv av tjugoen familjer tvärs över alla socioekonomiska positioner, i klartext 
att de inte kommer att tvinga barnen till en utbildning eller utbildningsbana 
som barnen inte själva vill. Men likartade uttalanden behöver inte ha samma 
mening för alla familjer. Vem som säger något och i vilket sammanhang, 
hans eller hennes dispositioner och position, avgör uttalandets betydelse.  

För mig har Bourdieus begrepp fungerat som redskap, ofta som dyrkar, 
för att därmed vidga förståelsen och möjliggöra förklaringar. Ibland har det 
till och med varit märkligt hur väl hans begrepp har underlättat förståelsen 
av sociala mekanismer och personers handlande. Efter att ha samlat och ana-
lyserat data har mitt intresse och val av Bourdieu som avhandlingens teoreti-
ker bekräftats. Styrkan i hans teori är att individer och samhälle och samspe-
let mellan dem kan förklaras. Med hjälp av begreppen habitus och praktiskt
sinne kan individen drivkrafter och agerande förstås, både de konserverande 
dragen och den oändliga förmågan till anpassning och uppfinningsrikedom, 
även kapitalbegreppet underlättar förståelsen av de tjugoen familjernas sätt 
att resonera och agera. Alla tre begreppen gör det möjligt att förstå och be-
skriva den sociala världens existens i individens kropp samtidigt med indivi-
dens existens i den sociala världen.

I avhandlingen beskriver jag en del av komplexiteten i kraftfältet mellan 
skolpolitiken på makronivå och individernas agerande i relation till den på 
mikronivå. Jag har undersökt familjers sätt att resonera och agera och villko-
ren för det, i de sammansatta situationer som val av skola är och vad som 
genererar och formar valen. Samtalen har tillåtit mig att rekonstruera delar 
av familjernas orientering som skapats under hela deras liv och historia.  

Att förstå är inte bara att vara förstående, välvillig och empatisk. Det 
handlar om att förstå en persons agerande och uttalanden, varför hon resone-
rar och gör som hon gör, vad upphovet till det är, historien bakom och de 
nuvarande omständigheterna. Det är att inse att om jag hade levt under de 
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omständigheter och med dispositioner som personen framför mig har, hade 
jag antagligen gjort på samma sätt. Därför ligger förståelse och förklaring 
nära varandra. 

Bearbetningen av den empiri som samtalen utgör har varit en lång och 
ibland svår process. Jag upplevde närhet och stark solidaritet med personerna 
och deras subjektiva uppfattningar och det var ibland under stort personligt 
motstånd jag genomförde analyser och sökte förklaringar eftersom de obe-
vekligen gör personerna till objekt. 

Föräldrars prioritering av utbildning 
Alla föräldrar i undersökningen vill att barnen får utbildning och ett riktigt 
yrke. Inga föräldrar säger att utbildning har låg prioritet eller att barnen kan 
klara sig utan utbildning, men de lägger olika vikt vid utbildning. Karin, som 
själv avbröt sin skolgång i flickskolan, tycker inte att hennes dotter ska ta 
studierna alltför allvarligt och att hon kan ta upp gymnasiestudier senare.311

De flesta föräldrarna säger att de inte vill eller kan tvinga sina barn att 
göra något de inte vill. Vad är det som gör att de påpekar det? Jag uppfattar 
att det är en del av en allmän uppfostringsdiskurs och föreställer mig att om 
ämnet vore helt okomplicerat skulle detta inte behöva påpekas. Min gissning 
är att det beror på att det inte är en oproblematisk hållning. Är påpekandet ett 
uttryck för att valfriheten och den individualiserade hållning den är en del 
av, har blivit en integrerad del i alla föräldrars medvetande? Föräldrar vill 
påverka sina barn men är osäkra på i vilken utsträckning det är legitimt. 
Tvång är ju motsatsen till frihet och valfrihet. Tvinga behöver inte betyda 
samma sak för alla föräldrar. Kanske är det bara ett enkelt konstaterande, el-
ler är det ett uttryck för att föräldrar ibland önskar att de kunde tvinga sina 
barn litet mer? I den moderna uppfostringsdiskursen och i den valfrihetsdis-
kurs som präglar hela samhället ingår att barn ska få utvecklas fritt i linje 
med sina förmågor och intressen och få välja fritt. Samtidigt innebär valfri-
heten och individualiseringen att en större del av uppfostran och eventuellt 
tvång förläggs på föräldrarna. Kanske är uttalandet ett sätt att säga att det 
finns en medvetenhet om hur kraftfullt det går att disponera sina barn för 
olika banor och samtidigt lämna en reservation för att det handlar om en an-
nan person som de inte har total kontroll över och som gör sina egna val.  

I föräldrars medvetande finns flera samtidiga föreställningar och tankar 
om skolan, utbildning och de egna barnens studier. Föräldrar har minnen av 
sin egen skolgång, vilka kan vara negativa eller lyckliga. De får ofta betydel-
se för synen på skolan, på lärare, kunskap, auktoriteter, disciplin och nyttan 
med studier. Föräldrarna har en föreställning om barnet och dess kapacitet. 
Föräldrar vet också att ungdomar behöver utbildning för att få arbete. De vet 
att kraven höjs på att ha bra utbildning och därmed ökar konkurrensen om 
utbildningsplatserna. Idag är gymnasieutbildning så gott som allmän och ofta 

311  S. 97 
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ett minimikrav för att få arbete. När föräldrarna växte upp kunde det räcka 
med realskola eller grundskola. För en del invandrade föräldrar har en åtta-
årig grundutbildning i deras hemland haft ett relativt större värde än den har 
här. Föräldrar kan ha föreställningar om att studier är svåra och svårtillgäng-
liga. Studier kan också kännas främmande, överskattade och svåra att förstå 
nyttan av när man kan lära sig på annat sätt, ta sig fram och tjäna pengar.  

I områden med en stor invandrad befolkning är arbetslösheten hög. De 
som har utländsk bakgrund och bor i ett sådant område känner till hur svårt 
det kan vara att få arbete och särskilt ett kvalificerat sådant. De vet också att 
vid en lågkonjunktur stiger arbetslösheten mest i deras område.312 De vet att 
förutom utbildning är goda kunskaper i svenska ett minimum för att över 
huvud taget ha en chans att komma in på arbetsmarknaden. I ett sådant om-
råde värderas möjligheten att lära sig bra svenska högt. Alla jag mött med ut-
ländsk bakgrund betonar vikten av det, de vet att svenska ger inträdesbiljet-
ten till fortsatt utbildning och arbete – alltså det som i många fall är målet för 
dem som invandrat. Både de svenska familjerna och de med utländskt ur-
sprung som har barn som går i skola i Nystad eller Nyby är oroliga för att 
barnen inte ska lära sig tillräckligt bra svenska, beroende på att andelen 
svenskar har minskat. Innan friskolorna fanns påverkade föräldrar och per-
sonal barnens skolgång inom ramen för systemet. Tidigare genomdrev för-
äldrar från stora, relativt inflytelserika folkgrupper att det fanns speciella 
turkiska, grekiska, finska och spanska klasser. Det vill säga undervisningen 
skedde på modersmålet och svenska var andraspråk. Nu vill föräldrarna i 
stället att barnen ska lära sig svenska för att få tillgång till utbildning och ar-
betsmarknad.  

Många föräldrar med utländskt ursprung är oroliga för att barnen inte ska 
lära sig tillräckligt. Skolan möter inte heller alltid deras önskningar och be-
hov. Mert är duktig i skolan, men orolig för att standarden är för låg, han vill 
ha mer utmaningar och stöd av lärarna. Det vill Anita också, hon presterar 
bra men brister i Söderskolan skapar oro hos henne och hennes föräldrar. 
Även Halima är orolig för att barnen inte ska lära sig tillräckligt mycket ge-
nom projektpedagogiken och önskar mer stöd till de invandrade barnen för 
att klara skolan.

312 I Nystad var andelen sysselsatta 1990 sextiotre procent och i lågkonjunkturen 1995 
trettionio procent, bland personer födda i Sverige sjönk sysselsättningen från sextionio 
till femtiosju procent att jämföra med personer från Somalia, där andelen sysselsatta 
sjönk från 43 procent till 5 procent – folkgruppen ökade under perioden tiofalt, antalet 
sysselsatta var i princip konstant och nästan ingen av de nyinflyttade hade fått arbete. 
För den irakiska gruppen sjönk sysselsättningen från 51 till 13 procent och för den ju-
goslaviska från 63 till 19 procent samtidigt som antalet personer i båda grupperna blev 
två och en halv gång så stor. (Andersson, 1998) 
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Särskilt invandrade familjer är oroliga för sina barns framtid i Sverige. 
Halima säger ”det är inte vi som slits313, vi har gjort vårt”. Hon och Idriss 
bland andra, känner ansvar i förhållande till sin familj för sitt beslut att ut-
vandra. De oroar sig för barnens möjligheter och hur andra – och barnen 
själva – kommer att betrakta dem.  

Distribution
Välja och bli vald 
Jag har träffat familjer som hade valt eller inte valt skola. Jag ville veta hur 
de resonerade och agerade i förhållande till skolvalen. I kapitel fyra konsta-
terar jag att alla elever inte kan gå i samma skola, de måste fördelas över 
skolfältet. Hur hamnade barnen i den skola de hamnade? Flera faktorer och 
krafter samverkar, de jag har sett är strukturella och samhälleliga samt män-
niskors kapital, habitus och praktiska sinne. Här gör jag en sammanfattning 
av diskussionerna i inledningarna till kapitlen om de tjugoen familjerna och 
av diskussionerna som avslutar avsnitten om varje familj. 

Alla de i undersökningen som jag samtalat med har gjort överlagda och 
utifrån sina omständigheter rimliga val av skola för sina barn. Inte någon in-
divid eller familj har, enligt min mening, gjort eller resonerat på ett obegrip-
ligt sätt. Familjernas agerande – deras praktiker – och ställningstaganden är 
inte outgrundliga. Nej, de har alltid en logik som formats av de strukturer de 
befinner sig i och av vars och ens habitus. Utifrån föreställningarna om den 
sortens ideala marknadsaktör som rational choice- och marknadsteoretikerna 
tänker sig, har alla familjer i undersökningen kanske inte gjort ”rätt” val – el-
ler så har de det, därför att den outtalade avsikten trots allt är att de flesta ska 
förbli på sin plats? Alla vet att ideala aktörer inte finns i verkligheten, ingen 
kan överblicka alla möjliga alternativ, vad de innebär och vilka konsekven-
serna blir vid olika val. De familjer läsaren har mött här lever i det verkliga 
livet. Ett marknadssystem eller marknadsliknande system bygger på att några 
är vinnare och andra förlorare. Det är en förutsättning för dess dynamik. De 
finns även i skolvalssystemet, både skolor och elever kan bli vinnare och för-
lorare.

Människor både väljer och blir valda. Det förstod mattförsäljaren i Mar-
rakech när han sade att den matta jag hade fastnat för också hade valt mig. 
Agenter dras till, väljer, hamnar eller sätts i skolor. På de sociala fälten och 
konsumtionsfälten – som skolfältet är – dras och drar sig agenter till vissa 
positioner och vissa skolor. Skolor drar till sig elever med en viss habitus. 
De elever som samlas i en skola bidrar till dess status och position. Positio-
nerna är relationella, de definieras av närhet, avstånd och inbördes hierarki i 
förhållande till varandra, det vill säga likheter och skillnader. Det praktiska 
sinnet har förmåga att särskilja, urskilja och uppfatta socialt betydelsefull 

313  - slits mellan två länder och livsstilar. 
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skillnad. Det är inte bara över- och medelklasserna som kan urskilja, även 
arbetarklassen gör det. Den vet så väl när ”det här inte är för oss”, vilket är 
en förmåga att urskilja, som så att säga, fungerar i motsatt riktning.  

Eleven kan bli mer eller mindre aktivt selekterad eller vald, det sker på 
tydliga och otydliga sätt. Individen har mer eller mindre manöverutrymme, 
det finns frihetsgrader. Hon har ett eget ansvar, hon är en agent och inte en 
schackpjäs. Alla val och ställningstaganden är personernas egna och ur hen-
nes perspektiv subjektiva, samtidigt är de socialt formade. Hanna är muslim 
och dras till skolor med muslimsk profil, även om hon till sist väljer Syd-
östskolan – som trots allt tillfredsställer många av hennes krav.  

Samhället medverkar i och strukturerar urvalsprocessen. Friskolor har 
större möjligheter än kommunala att välja sina elever. Till kommunala sko-
lor som ligger i välbärgade områden med en majoritet av svensk befolkning 
sker en sorts naturlig selektion, de elever som bor i området går där och ofta 
blir skolorna attraktiva även för andra – som fallet är med Gamlebyskolan. 
Sådana populära skolor har en kö och har möjlighet att välja bland elever, 
även om det inte sker öppet, medan skolor som har svårare att locka elever 
inte kan vara lika selektiva. Med ett urval av ”duktiga” elever kan skolan 
visa upp goda resultat, som lockar till sig flera sökanden och den goda spira-
len förstärks medan den dåliga spiralen förstärks, för skolor som har svårare 
att rekrytera elever.  

Valen sker inte ensidigt utan även från skolans håll, inte bara föräldrar 
och elever väljer, skolorna väljer också elever. Enligt en rektor i Nystad 
gjorde rektorer i Gamleby och Nystad inofficiella överenskommelser om att 
behålla barn med utländskt ursprung i ”invandrarskolorna” i Nystad med 
motiveringen att kompetensen att arbeta med dem fanns där. Rektorerna fat-
tar dessutom beslut om elevers placering och fördelar dem emellan sig. 
Bland familjerna finns flera exempel på att skolorna – som familjerna upp-
fattar det – bestämmer över huvudet på dem. Mona och Josefs son flyttades 
till exempel från Bäckskolan utan att Mona tyckte att hon vare sig blev in-
formerad eller hade något att säga till om. Både i Katarinas och i Ingelas fall 
tycks skolorna ha fattat egna beslut om att Micke respektive Klas skulle pla-
ceras i den skola de hör till trots att de hade fått plats i skolor som de själva 
hade valt. I båda fallen tycks det ha varit ”hemmarektorn” som så att säga 
höll dem kvar. Rektorer för bortvalda skolor tycks agera så att de får behålla 
elever i sin skola. Jag tror att det kanske sker på ett relativt omedvetet och 
aningslöst sätt i förhållande till effekterna för elever och föräldrar. Det pri-
mära är att behålla ekonomiska resurser, det vill säga skolpeng i skolan. 

I Nystad var Sydöstskolan den bäst fungerande skolan, men Anna tyckte 
inte att Sydöstskolan brydde sig om den mobbing och de svårigheter som 
hennes son Sam hade i skolan och kände sig inte riktigt välkommen – han 
”platsade” inte. En skola kan ha både tydliga och mer subtila, kanske omed-
vetna, metoder för att skilja ut vilka elever de vill och inte vill ta emot. 
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Otillgängliga och svårtydda regler medverkar också i spridningen av ele-
ver. Trots att föräldrar och barn lägger ned mycket intresse och tid på att in-
formera sig om skolor – de talar med vänner, släktingar, grannar, läser tid-
ningar, går in på internet, förhör sig med och gör besök på skolan – lyckas 
de ändå inte alltid få igenom sina val därför att systemet är svårtytt och har 
fällor. Familjerna intalades att de första- och andrahandsval barnen gjorde, 
framförallt till högstadiet, skulle ha betydelse och göra det möjligt att kom-
ma in de skolor de önskade i den prioritetsordning de angett, vilket inte blev 
fallet. I familjernas berättelser framkommer vid flera tillfällen att de förstått 
att det finns strategier för att överlista systemet som de inte känt till och att 
ingen information givits om det. 

Strukturella faktorer 
Om möjligheten att välja skola på grundskolenivå är fri, finns det ju inget 
som hindrar någon att välja och få det den vill ha, kan någon hävda. Men 
undersökningen visar att trots det fria skolvalet finns det en mängd restrik-
tioner, hinder och svårigheter att välja en bra skola, för att få sitt val realise-
rat och för alla att få en likvärdig skolgång. En del är tydliga, andra otydliga. 
Osynliga och otydliga restriktionerna är ur mitt perspektiv mest intressanta 
eftersom de är svårast att hantera.  

Framför allt samhälleliga strukturer och en persons habitus är faktorer 
som kan verka hindrande. Strukturella hinder kan vara administrativa och 
begränsningar i det fysiska och sociala rummet. Tillsammans med faktiska 
omständigheter som brist på tid, pengar till resor, information eller att inte få 
lån från banken när man vill flytta, styr de praktikerna. Habitus gör det svårt 
för en person att föreställa sig eller tänka något som hon inte har erfarenhet 
av eller kunskap om, jag återkommer till det under rubriken habitus.314 Alla 
dessa faktorer samverkar i den slutliga spridningen av elever. 

Det finns strukturella hinder som har en segregerande effekt och som en 
person med sin habitus har svårt att forcera. En del är uppenbara andra mer 
subtila. Uppenbara strukturella faktorer är utbud och kvalitet på skolor, bo-
endeform, miljön kring boendet och svårigheterna att flytta från området 
samt svårigheterna att få arbete. Arbete ger inkomster och bättre ekonomi 
vilket innebär större svängrum. Flera föräldrar med utländskt ursprung har 
haft svårt att få arbete, särskilt ett arbete som motsvarar deras kompetens och 
kvalifikationer. Hannas man, från Eritrea, var arbetslös i sex, sju år. När fa-
miljen flyttade till England blev han omedelbart erbjuden en elektrikerut-
bildning som med stor säkerhet skulle ge arbete.  

Ett annat strukturellt hinder för att välja vissa skolor är brist på plats i de 
attraktiva skolorna. Den kommunala administrationen kan bidra till att seg-
regationen upprätthålls. En tydlig administrativ restriktion är närhetsprinci-
pen. Den innebär att de elever som bor i en kommunal skolas upptagnings-

314 s. 331. 
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område har företräde framför elever som söker från andra områden. Situatio-
nen skulle troligen inte bli bättre om till exempel betygsintag infördes. Sö-
derström och Uusitalo visar i en undersökning att effekten av betygsintag till 
gymnasiet ökade såväl kunskapssegregeringen som etnisk och socioekono-
misk segregering.315

Då den här undersökningen gjordes skulle skolor i Nystad snart bli tom-
ma när elevunderlaget minskade som en följd av förändringar i befolkning-
ens åldersstruktur. Stadsdelsförvaltningen diskuterade att hellre bygga minst 
en ny skola i Gamleby i stället för att utnyttja de befintliga skolbyggnaderna 
i Nystad så att föräldrar i Gamleby inte skulle behöva skicka sina barn till 
Nystad. Det är ytterligare ett exempel på administrativa överväganden som 
befäster segregationen. Annat som bidrar till segregation är det faktum att 
elever i Nystad med utländsk bakgrund inte ges svenska lärare, vilka är en 
tillgång för att lära sig språket och kulturen, eller att skolmaten inte räcker 
till alla, eller att stadsdelsförvaltningen inte satsar på att skaffa och behålla 
de bästa skolledarna. 

Och hindren är svårforcerade. Monas goda intentioner, praktiska sinne 
och relativt goda dispositioner för utbildning rår inte på dem.316 Hon är ett 
exempel på hur svårt det är för en familj i Nystad att få in sina barn i en sko-
la med många svenska elever. Hon upplever inte att det finns en valfrihet 
värd namnet. Sonen som började i Bäckskolan i Gamleby, fick inte gå kvar 
där. Och i Kristna skolan som hon valde till sin dotter är majoriteten av ele-
verna inte längre svenska. Den enda möjligheten hon ser är att flytta från 
Nystad. Men även för att flytta finns hinder. När familjen letade efter hus var 
banken så långsam med låneansökan att de inte kunde delta i budgivnings-
processen.

Kapital
Överskott och nödvändighet, för att välja behövs ett överskott
Kapital i Bourdieus mening och som jag använder det är tillgångar, eller re-
surser som kan ha ekonomisk, kulturell, social och symbolisk form.317

Genom samtalen kunde jag tydligt se att olika familjer har olika förutsätt-
ningar att ta ställning till val av skola för sina barn. Läsaren har mött familjer 
med svenskt och utländskt ursprung, med skilda konfessioner, med högre 
och lägre utbildning, några är välbeställda och andra har det sämre ställt. 
Alla har varit engagerade i sina barns skolgång och framtid och ställts inför 
att bestämma var deras barn ska gå i skola. För föräldrar med svenskt ur-
sprung yttrade sig ofta detta engagemang i att de hellre pratade om skolan än 
sig själva. De hade kunskapen och utrymmet för det. De beskrev att de ägna-

315 Söderström, Uusitalo, 2005. 
316 s. 227 och framåt. 
317 Se tidigare avsnitt om kapital, s. 28. 



330

                                                     

de relativt mycket tid och intresse åt skolan och val av skola. Ännu mer så 
om de hade goda ekonomiska, sociala och kulturella tillgångar.

För några familjer med knappare ekonomiska resurser och symboliskt 
kapital och/eller med utländskt ursprung, var andra ämnen än skolan viktiga 
att prata om och låg högre på dagordningen: Var och hur de skulle leva, hur 
de skulle få livet att gå runt, försörja sig, sköta hemmet, se till att barnen 
kom till skolan och sådant som handlar om att finna sig tillrätta i det svenska 
samhället. Mer basala frågor tränger sig fram i första ledet, pockar på enga-
gemang och intresse och måste lösas i första hand. Att lägga ner mycket tid 
på att välja barnens skola och se till att barnen genomför sin skolgång kräver 
engagemang som är beroende av tillgång på ytterligare resurser i form av tid 
och pengar. Resurser som de inte kan mobilisera eller har just nu. Därutöver 
saknar de ofta informationskapital, det vill säga, de är inte förtrogna med ut-
bildningssystemet och dess koder. Informationskapital är något man kan 
skaffa när det basala är säkrat, när det finns ett överskott, det är resultatet av 
en sorts överflöd eller lyx. Det betyder inte att familjerna inte har tillgång till 
information, Murat och Nuriye och Alma och Nihad har många sociala kon-
takter främst inom sin egen släkt och grupp och där sker ett stort utbyte av 
information. Men som i alla grupper och på grund av kongregationseffek-
ter318 är informationen ändå begränsad. 

En familjs bristande ekonomiska resurser är ett hinder för att välja skola i 
en annan stadsdel. Anna har inte råd att betala resorna som det skulle innebä-
ra. Brist på tid och ekonomiska resurser hänger ofta samman. Laila och Ha-
lima arbetar och har inte tidsmässigt utrymme att följa sina barn till en at-
traktiv skola som ligger för långt från hemmet, de vill inte att en åttaåring 
ska resa ensam till en skola långt bort och de uppskattar den trygghet som 
närhet till skolan ger.

Mellan Nadjas föräldrar och Klas mamma Ingela är det en avgrundsdjup 
skillnad i informationskapital och möjligheten att få information i skolan om 
olika alternativ och sedan kunna bedöma dem. Ungefär lika stor skillnad som 
det är för en oinsatt på aktiemarknaden och en finansman att handla med ak-
tier. Fjortonåriga Nadja, som är den som vet mest om skolan i sin familj, har 
bara kunskap om och därmed tillgång till några alternativ. Hon har inte varit 
i Sverige länge och ännu kortare tid i Stockholm. Hennes information kom-
mer från andra landsmän, släktingar och kamrater och i skolan tycks hon inte 
få mycket information. Klas mamma Ingela är uppvuxen i Sverige, har bott i 
Stockholm ett femtontal år, har tagit sig igenom hela utbildningssystemet 
och blivit läkare, hon använder sig av alla informationskällor hon hittar in-
klusive vänner, grannar, förskol- och skolpersonal. 

Samtalen visar att tillsammans med den habitus och det praktiska sinne 
som känner av och bestämmer var man ”platsar”, får tillgången till informa-

318 En strävan inom en folkgrupp att hålla samman, Andersson, 1998, se även s. 188 
o.203.  
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tion stora konsekvenser för att göra val och komma till skolor som är eller 
anses vara attraktiva. Information som är svår att få tillgång till därför att den 
förutsätter social position och kapital. Tillgången på kulturellt kapital eller 
informationskapital är med andra ord en avgörande faktor. Brist på informa-
tion och kunskap innebär begränsningar för att göra ett val av skola. För att 
genomföra sina val krävs en stor förtrogenhet med vilka skolor det finns att 
välja på, kunskap om skolorna, kunskap om skolsystemet och hur valen går 
till, det vill säga om formella och informella regler, vilka dessutom ofta änd-
ras under resans gång. Individernas habitus och dispositioner förklarar vad 
individen upplever att hon har tillträde till – var hon platsar – upplevelser 
som rör sig över hela spannet mellan omedvetenhet och medvetenhet. Habi-
tus och dispositioner är beroende av vilket kapital och därmed vilken posi-
tion personen har. Hennes kapital och habitus orienterar det praktiska sinnet. 
Det vill säga, alla dessa faktorer samspelar och påverkar varandra. 

Flera av familjerna i Nystad är i olika hög grad styrda av nödvändigheten. 
Nadja i Nystad och Anita i Gamleby styrs delvis av nödvändigheten, deras 
föräldrar har haft litet utrymme att engagera sig i sina döttrars skolgång. Gra-
den av nödvändighet är beroende av storleken på tillgångarna. Tillgångar 
kan vara: pengar, kontakter, kunskap och förtrogenhet. Några familjer hade 
tillgångar, som i kombination med deras habitus bidrog till att de flyttade 
från Nystad, innan dess hade de även valt skola till sina barn. Andra, som 
Cecilia och Paulo, har ett visst kulturellt kapital och valde på högstadiet en 
skola i innerstan till sin dotter. Helena och Bengt har snarare ett ekonomiskt 
kapital, de har valt att bo i ett välfungerande medelklassområde, med relativt 
välfungerande skolor. Därmed har skolval inte hamnat på dagordningen – 
förrän möjligen på senaste tiden. I undersökningen har de med störst utbild-
ningskapital valt skola och majoriteten av dem friskola.  

Habitus
Habiba flyttar för att ge sina barn bästa möjliga förutsättningar. Min tolkning 
är att Habiba känner ”skuld” för att hon lämnar Nystad, hon är i alla fall mån 
om att inte såra någon genom att uttala sig negativt om sitt tidigare område. 
Å ena sidan är hennes habitus sådan att det är välintegrerat i henne att barnen 
ska lära sig svenska, få en bra utbildning och att hon och hennes barn bättre 
ska komma in i det svenska samhället. Å andra sidan är det kanske inte helt 
självklart eller entydigt eftersom hon oroar sig för reaktionerna. Hon känner 
också solidaritet och gemenskap med dem som bor i Nystad. Habitus är 
sammansatt. Olika klasser och grupper i samhället har en habitus som är 
kännetecknande för gruppen och den kanske är mer distinkt och entydig än 
individens egen. Enskilda individers habitus består av en mängd olika och 
disparata inslag som har präglat personen under hela hennes livsbana. 

Även om Nystad är relativt homogent avseende socioekonomiska förhål-
landen och det faktum att mellan sextiofem och sjuttio procent av invånarna 
har utländsk bakgrund innebär det inte att alla har samma habitus. Just det 



332

                                                     

faktum att många invandrade bor i området kan innebära heterogenitet. De 
kommer från ett stort antal länder, dessutom har de anlänt till området under 
drygt trettio år och av mycket olika skäl. Somliga har tvingats fly från sitt 
hemland, andra rekryterats som arbetskraft och andra åter har valt att flytta 
till Sverige för att få ett drägligare liv. Eftersom en större omflyttning sker i 
miljonprogramsområdena än i andra delar av Stockholm och bostadssituatio-
nen ser ut som den gör, hänvisas de flesta nyanlända oavsett socioekonomisk 
bakgrund framför allt dit. Det innebär också att invånarnas utbildningsbak-
grund är mycket olika. Omflyttningen innebär att många som har resurser 
och möjlighet flyttar därifrån, även om andelen kvarboende i Nystad är rela-
tivt hög, knappt sextio procent mellan 1990 och 1995.319 Att bo i Nystad 
präglar de boende och färgar deras habitus, särskilt de som bor kvar där har 
säkert gemensamma ”nystadsdrag”, men utbildnings- och socioekonomisk 
bakgrund präglar starkare.

I undersökningen är tillhörighet till klass en starkare faktor för utbild-
ningsvalen än etnicitet. Klasstillhörighet och utbildningshabitus styr prakti-
kerna mer än ursprungsland. Bland invandrade är det vanligare att välja sko-
la, vilket tyder på att många kommer med dispositioner och utbildningskapi-
tal och/eller har ambitioner med sin emigration. En del av dessa skolval av-
ser skolor med språk- eller konfessionell profil.  

Även om klassbakgrund och habitus är betydelsefulla tar ibland själva in-
vandrarskapet över, av flera skäl: Därför att familjen inte har levt så länge i 
landet att de är förtrogna med det svenska skolsystemet och dess lokala reg-
ler, som i Anitas, Nadjas och Isabels fall. Eller på grund av kongregationsef-
fekter, som i Isabels fall, familjen valde från början en spanskspråkig skola 
till båda barnen. Eller därför att själva invandringen har föregåtts av flykt el-
ler umbäranden som tar uppmärksamheten från möjligheten att informera sig 
om skolor, som i Nadjas fall. Den ursprungliga habitusen och invandrarska-
pet samspelar. Isabels föräldrar skulle troligen ha haft en annan position i 
Chile och valt utbildning på ett annat sätt där.

Samma praktik behöver inte avgöras av samma eller liknande habitus. 
Karin och Katarina är engagerade och kämpar i skolan och närmiljön delvis 
utifrån olika habitus, som jag ser det. Karin kommer från resursstark miljö, 
där förväntningar på att få god service och det man önskar ingår, vilket dri-
ver hennes kamp för goda villkor. Katarinas engagemang är betingat av hen-
nes tillhörighet i arbetar- eller lägre medelklass. I hennes familj har det varit 
självklart att engagera sig i grannskap och närsamhälle. Karin och Katarina 
har flera praktiker gemensamma, de bor i samma hus och deras barn går i 
samma skola. Skolan ligger ett stenkast från hemmet, barnen är ganska små 
och det är praktiskt att gå i skola nära hemmet. Om skolan har brister löser 
mammorna det genom att engagera sig i skolan, det vill säga de investerar 
intresse och tid i den, därmed blir det också svårare att lämna den. I deras 

319 Andersson, 1998. 
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fall kan man nog säga att den gemensamma praktiken att bo i Nystad och de-
ras umgänge ändå kommit att innebära en viss ”Nystadshabitus”. 

Dispositioner och habitus gör att en del möjligheter utesluts utan att prö-
vas, somliga därför att de inte är kända. Alternativ uppfattas inte som till-
gängliga, de är otänkbara och finns därför inte. Det är den omständighet jag 
tror att valfrihetsförespråkarna lättast bagatelliserar eller förnekar. Deras ar-
gument kan vara att människor ska ta sig i kragen eller att välja ”rätt” bara är 
en fråga om god vilja. Undersökningen visar tvärtom att habitus är en stark 
kraft – kanske den starkaste – som inte kan passeras och svårligen övervin-
nas. Habitus är ett system som fritt skapar tankar, uppfattningar och ageran-
de, den har en både oändlig och begränsad förmåga.320 Laila tänker sig inte 
någon annan skola, men hon funderar på att flytta. Anna har funderat på 
Adolf Fredriks skola, men snabbt övergivit tanken, liksom tanken på att flyt-
ta – hon skulle ändå hamna i ett liknande område, tror hon – det är inte för 
henne.

Det händer att människor byter position och träder över gränserna mellan 
klasser, utbildning är en väg att göra det. Bland personerna i avhandlingen 
har jag i mycket liten utsträckning sett det ske för barnen. Jag uppfattar inte 
att någon av dem jag har samtalat med i samband med skolvalet, har kunnat 
stiga några steg bakåt och se på sig själv, sina dispositioner och preferenser 
med en sådan distans att de radikalt har velat eller kunnat ändra bana för sina 
barn. Några föräldrar har rört sig ”nedåt” och andra ”uppåt”, Karin är ett ex-
empel på det första och Ingela ett exempel på motsatsen. Som ”bekräftelse” 
på Ingelas sociala rörelse uppåt, ser jag att hon ett par år efter vårt samtal har 
flyttat till en adress i innerstaden. 

I de fall jag har träffat båda makarna intar de, naturligt nog – de är ju oli-
ka personer – ofta sinsemellan något olika hållning till skola, utbildning och 
framtid för sina barn. Nuriye och Murat har delvis skilda meningar om sina 
barns framtid, utbildning och yrkesval. Nuriye vill absolut inte att deras dot-
ter ska gifta sig tidigt och helst inte att barnen ska arbeta som egna företaga-
re. Medan Murat kan tänka sig bådadera, med motivering att barnen ska få 
bestämma själva. Flera personer i hans familj har eller har haft egna företag, 
för honom är det inte främmande, även om han säger att barnen inte ska bli 
pizzabagare. Ingela och Elias har något olika ambitioner för sina söner och 
ser olika på var barnen kan gå i skola. Ingela har skaffat sig ett starkt utbild-
ningskapital och blivit läkare, hon är mer angelägen än Elias om att reprodu-
cera det. Han tycks mer präglad av sin bakgrund som missionärsbarn och är 
intresserad av sönernas etiska utveckling, en sorts förnöjsamhet och att de 
växer upp i en internationell miljö, som han gjort. Även om Bente och Gösta 
i samtalet ofta håller med varandra, är de inte överens i allt. Gösta har till ex-
empel inte tyckt att det varit nödvändigt att Jens skulle lära sig Bentes språk, 
danska – Jens moders-mål. Mona och Josef har olika uppfattningar om de 

320 Se också under Handlingsutrymme, s.42. 
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ska bo i Sverige eller Syrien. Mona har vuxit upp i Sverige, har sin familj 
här och är mer etablerad här än han. Hon tror inte att det vore en fördel för 
barnen att flytta till Syrien, antagligen tycker hon att det inte vore en fördel 
för henne heller. Ayse och Mustafa förhåller sig olika till Sverige och till ut-
bildning, Ayse har en mindre respektfull inställning till Sverige och är mind-
re övertygad än Mustafa om att barnen ska utbilda sig för att skaffa sig ett 
respekterat yrke.  

Skillnaderna mellan makar är betingade av deras respektive habitus. 
Vems synpunkter som slår igenom kan förmodas ha att göra med styrkeför-
hållandet mellan parterna och vem som har mest inflytande över barnen. 
Men i de här fallen har jag svårt att uttala mig om vad könsskillnaderna be-
tyder.  

Praktiskt sinne 
Det praktiska sinnet i praktiken 
Det praktiska sinnet förutser och gör bedömningar av alla praktiker, små och 
stora. Det avläser det sociala och fysiska rummet. När Anna ska bestämma 
var barnen ska gå i skola gör hon flera överväganden. Ett är ekonomiskt, att 
betala ett terminskort för Samantha för att gå i skola i innerstan innebär en 
stor utgift. Ett annat är att Anna inte tror att Samantha skulle ”platsa” i Adolf 
Fredriks skola. Hon gör en rimlighetsbedömning. Hon har en god bild av vad 
som gäller och vad som rimligen skulle vänta Samantha i skolan. Även om 
Samantha skulle klara sig bra i Adolf Fredriks skola, känner hon att dottern 
skulle klara sig bättre i en skola i Nystad, där hon har kunskap om och kom-
petens för hur hon ska bete sig, där hon kan hävda sig och där hon kanske 
kan vara duktigare än andra. Anna skulle i så fall också behöva samspela 
med föräldrar och personal i Adolf Fredriks skola. Något som kan skapa osä-
kerhet. Anna gör en mängd ytterligare bedömningar, bland annat att hon inte 
skulle ha råd att bo i ett område som har andra kvaliteter och sociala krav. I 
stället finner sig Anna tillrätta och deltar i arbetet mot narkotika i stadsdelen, 
är aktiv i en grupp med kvinnor som reste till Afrika för att hjälpa sina barn 
att knyta an till en del av sitt ursprung och hon studerar på kunskapslyftet.  

På samma sätt gör Karin och Katarina överväganden. Genom att engagera 
sig i skolan och föreningar skapar de sig positioner som är förbundna med 
Nystad. Deras svenska härkomst ger dem dessutom särskilt hög status där. 
Anna och Katarina har också värderingar som omfattar gemenskap och soli-
daritet, för dem finns en poäng i att hjälpas åt, den sociala gemenskapen i 
Nystad är värd något. Karin har också lärt sig att uppskatta den. Deltagande i 
föreningar och andra oegennyttiga verksamheter ger social uppskattning. 
Sökande efter erkännande är drivkraften som skapar lusten att delta i det so-
ciala (sam-) spelet. Min tolkning är att, de bedömer att det här är den plats 
där de kan få störst erkännande och det sammanhang där de har störst chans 
att uppnå framgång med vad de gör. Nya miljöer och sammanhang behöver 
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inte framstå som attraktiva möjligheter, de kan innebära en alltför stor osä-
kerhet om hur etablerad och uppskattad man skulle bli där. Cecilia och Paulo 
och Mona och Josef avråds också av sina vänner att flytta från Nyby och 
Nystad, områden med flera svenskar kan vara tråkiga och risken är att man 
inte blir insläppt i den sociala gemenskapen. 

Det praktiska sinnet är verkligen ett förnuft som gör bedömningar av vad 
som är rimligt och orimligt, vilka möjligheter och begränsningar som finns, 
och anpassar agerandet till det. Även om omständigheterna begränsar hand-
lingsutrymmet har Anna, Karin och Katarina egna personliga tillgångar med 
vars hjälp de framför allt har skaffat sig symboliskt och socialt kapital i det 
sammanhang där de befinner sig. Kapital är relationellt, det är beroende av 
erkännande.

Jag noterar att när jag analyserat varje samtal har jag oftare använt mig av 
begreppet praktiskt sinne när jag har diskuterat de familjer som har mindre 
ekonomiskt och kulturellt kapital. Alla har ett praktiskt sinne, det är lika ak-
tivt för alla i orienterandet av handlandet och ställningstaganden. Men det 
praktiska sinnet kanske är en mer framträdande tillgång när en aktör har 
mindre kapital och är mer hänvisad till nödvändigheter. Har hon däremot 
kapital av något slag får detta en mer framskjuten plats i utbildningssituatio-
nen och valet av utbildning. Ingela, till exempel har skaffat sig ett stort ut-
bildningskapital. När hon ser till att Klas kommer till Innerstadsskolan trots 
skolans placering av honom i Östskolan använder hon sig av sitt med infor-
mationskapital bemängda praktiska sinne, dels för att göra ett val av skola 
och dels för att se till att han hamnar där. Om han ska bli mindre influerad av 
nystadspojkarnas machostil, bli mer intrimmad i svensk välutbildad medel-
klass och med andra ord förmögen att reproducera föräldrarnas uppnådda so-
ciala position, anser åtminstone Ingela att Innerstadsskolan är bättre för det 
syftet. Hon informerar sig om skolor, söker i god tid till Innerstadsskolan 
och tar kontakt med skolans rektor på ett sådant sätt att hon lyckas korrigera 
Klas placering i Norrskolan. För att ta reda på alla alternativ och göra alla 
dessa avvägningar använder hon sitt praktiska sinne.

Idriss och Farida, Agneta och Sten, Helena och Bengt, Bente och Gösta 
har också ett praktiskt sinne som orienterar dem. Det förändras och avpassas 
efter position och situation. När Agneta ville ha in sina barn i Waldorfskolan 
lyckades hon med det, fast hon var sent ute för de äldsta barnen. Egentligen 
behöver barn anmälas flera år före skolstart för att ha en chans att komma in. 
Men när hon tappar förtroendet för skolan och Karls diabetes blir viktigare 
att ta hänsyn till, väljer hon den skola som bäst kan tillgodose det nya beho-
vet.

Nyvunnet kapital i form av ekonomi eller kunskap och tillträde till nya 
sociala fält omorienterar sinnet och försöker avpassa det praktiska sinnet och 
handlandet till dessa nya omständigheter. När Helena och Bengt flyttade till 
Gamleby från Nystad var Åbyskolan bra, den låg nära deras hus i området 
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och hade gott rykte, men nu när de har fått ett större ekonomiskt kapital och 
nytt umgänge är de mer öppna för nya val av skola och kanske en friskola. 
Men habitus är trögrörligt.

Det praktiska sinnets utgångsläge, sannolikheter och förväntning-
ar
När föräldrar givits möjligheter att välja skola för sina barn förväntas de göra 
rationella överväganden utifrån den information som finns. Det praktiska 
förnuftet använder sig i sina överväganden av sina egna förväntningar och av 
kunskapen om faktiska sannolikheter. Varje människas ursprungliga klass-
tillhörighet har en avgörande betydelse för hennes utbildningsbana och sam-
verkar med kön, ställning i familjen och boendeort. Boendeortens karaktär 
påverkas av dess närhet till intellektuella, kulturella och utbildningsresurser, 
vilka som bor där, lokal arbetsmarknad och vilket umgänge som erbjuds. 
Detta tillsammans med individens livsvillkor, om han eller hon har ett arbe-
te, arbetets karaktär, anställningsförhållanden och inkomst, spelar in. Likaså 
värderingar och dispositioner i förhållanden till kultur och skola, det vill 
säga till lärande, auktoriteter, skolvärderingar, subjektiva förväntningar om 
tillträde till skolor och utbildningar, framgång och möjligheten att avancera 
på grund av studier. Socialt och kulturellt eller språkligt kapital har också be-
tydelse för utbildningsbanan. Allt detta verkar genom internaliseringar av 
objektiva sannolikheter som tar sig uttryck i subjektiva förväntningar. Varje 
aktivitet inom utbildningsbanan påverkar och omstrukturerar den, så att det 
ursprungliga ingångsvärdet får allt mindre betydelse, säger Bourdieu och 
Passeron.321

Sannolikheten både för att få höga betyg322 och för att komma in på ett 
studieförberedande gymnasieprogram skiljer sig mycket för elever med olika 
socialt ursprung. Det är en realitet som både barn och föräldrar känner till 
och som de anpassar sig efter. Men de anpassar sig inte bara efter sannolik-
heter, de styrs också av sina förväntningar. Om sannolikheten för att något 
ska inträffa är liten skapas låga eller inga förväntningar alls – eller resigna-
tion.

Vinnare och förlorare 
Undersökningen visar att det finns vinnare och förlorare i skolvalssystemet. 
Vinnare är de som får det de vill ha och/eller det som har utlovats, som en 
utbildning som öppnar för vidare utbildning och/eller en tillfredsställande 
försörjning. Förlorare är de som inte får detta, de får till exempel inte sitt val 
av skola eller utbildning tillgodosett eller hamnar i en skola vars brister är 
sådana att utbildnings- och försörjningsvägar stängs. Även bland skolor 
finns vinnare och förlorare, vinnare är de som attraherar elever och resurser 

321 Bourdieu & Passeron, 1990.  
322 Den är fyra gånger mindre för elever med ursprung i lägre arbetarklass jämfört med 
elever från de högsta skikten. SOU:39, s 115. 
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– pengar och bra lärare – och som kan utvecklas. Förlorare är de skolor som 
förlorar elever och resurser och som får svårigheter att utvecklas positivt.  

Om likvärdig utbildning fortfarande är ett mål behöver den segregerande 
effekten av elevers spridning på skolor elimineras. Skolvalsreformen har dri-
vits fram av dem som kan tillgodogöra sig dess möjligheter, den befäster, 
förbättrar och slår därmed vakt om deras position. Möjligheterna är dessut-
om synnerligen ojämnt fördelade över landet. Skolval är ett storstadsfeno-
men, ett varierat utbud av kommunala skolor och friskolor finns nästan bara i 
storstadsregionerna och i städer. De som bäst kan utnyttja möjligheterna är 
en urban medelklass. 

Att det finns vinnare och förlorare i skolvalssystem betyder bland annat 
att en likvärdig utbildning för alla inte upprätthålls. Det har funnits vinnare 
och förlorare i alla skolsystem hittills, men marknadssystemet bygger på just 
detta, även om detta inte alltid uttalas. Avsikten med ett marknadssystem är 
inte att eliminera en sådan effekt. Å andra sidan kan hävdas att så mycket 
mer finns att vinna, nämligen konkurrens mellan skolor, som sänker kostna-
der och höjer den allmänna nivån. Undersökningar har dock visat att det inte 
finns någon sådan entydig effekt.323

Effektiva skolor kan kompensera en elevs dåliga skolförutsättningar.324

Det kan vara en kommunal skola som ligger i området eller en friskola. Pro-
blemet är att så länge alla skolor inte är lika bra behöver föräldrar ha kun-
skap om vilka de bästa skolorna är, men de som bäst behöver den kunskapen 
har svårast att skaffa den. Och även om de har informationen kan de inte all-
tid utnyttja den.  

Ska ett samhälle som aspirerar på likvärdig utbildning och på jämlikhet 
skapa system där vissa blir förlorare? Att hitta heltäckande lösningar så att 
alla får en god skolgång är inte lätt – om ens möjligt. En lösning jag kan se, 
är att alla skolor är lika bra, och allra helst ännu bättre, i områden där famil-
jer bor, som har begränsade möjligheter att sätta sig in skolsystemet eller an-
vända sig av det. Där borde samhället kompensera för föräldrarnas kun-
skapshandikapp – och för alla de hinder i samhället och i personer som ska-
par skilda möjligheter att få tillgång till en god skolgång. Mitt möte med för-
äldrar och elever i Nystad och Gamleby talar för att samhället, Stockholms 
stad i det här fallet, inte agerar på det sättet.

I och med att intagningen till gymnasierna i Stockholm numera sker ut-
ifrån betyg och poäng blir en lång framförhållning nödvändig för elever och 
föräldrar. Senast i samband med övergången till år sju, alltså i sjätte klass, 
behöver eleven vara så inriktad på sitt gymnasieval att hon kan göra rätt ut-
bildningsinvesteringar i högstadiet. Eftersom valen behöver göras tidigt sät-

323 Arnman, Järnek, Lindskog, 2005. 
324 En definition på vad som utgör en effektiv skola är högre medelvärden på kun-
skapsresultat och social och personlig anpassning än vad som kan förväntas men hän-
syn tagen till social bakgrund och förkunskaper. Grosin, 1997. 
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ter det stor press på familjerna att skaffa sig kunskap om utbildningsvägar. 
Och just det behöver föräldrar och barn känna till: att de på ett tidigt stadium 
ska vara alerta och aktiva vad det gäller barnens skolgång och framtida chan-
ser. Utbildning är hela samhällets angelägenhet, men genom skolvalsrefor-
men har ansvaret skjutits över på den enskilda individen och familjen. I stäl-
let för att vara en gemensam angelägenhet har den blivit privat och individu-
ell. I och med att det betraktas som ett eget val kan den som inte kan leva 
upp till allt detta ställas till svars och med ansvar följer skuld. 

Vill ett samhälle att ett skolvalssystem ska fungera optimalt och att så 
många som möjligt ska ha nytta av det, är en absolut grundläggande förut-
sättning att det finns information om systemet. Och att informationen om 
reglerna och skolorna är saklig, sann, adekvat och framför allt – tillgänglig. 
Alla ska utan besvär få tillgång till den information de behöver för att fatta 
sina beslut. Men framförallt ska de få tillgång till en god skolgång.

Hur elever sprids på skolor är beroende av starka strukturella faktorer, de 
påverkar och verkar i kombination med den enskildes kapital, habitus och 
praktiska sinne. Skolan är en samhällelig funktion, men genom den nya skol-
politiken och med det fria skolvalet retirerar samhället och lämnar över ett 
större ansvar till individen. För den enskilde blir möjligheten att få utbild-
ning en fråga om tillgång på kapital – ekonomiskt och kulturellt, i form av 
utbildnings- och informationskapital.  
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Summary
Orientation of the study, its aims and questions 
The system of free choice of school was established in Sweden in the early 
nineties. Before then pupils were generally assigned to the nearest compul-
sory public school. This reform challenged the idea of an equivalent school 
system, mainly because the reform facilitates the establishment of elitist and 
religious oriented schools. School choice is however not entirely free, since 
it is conditioned and really a question of preferences and selection.  

The situation of choice is a complex process. The choices families make 
cannot be seen in isolation, but need to be placed in their larger social and 
physical context, which is also temporally conditioned. 

A political philosophical perspective employed by Thomas Englund is 
used to look at societal changes in the late twentieth century, concerning 
markets and free choice in public services. For this purpose the concepts 
public and private good are used.325

Earlier research suggests that school choice favours the well educated, 
middle and upper- classes, and in Sweden that families of foreign origin 
choose more frequently than families with a Swedish background. 

The overall aim of this study is to elucidate and challenge the bigger per-
spective – the part of the new school politics that concerns the possibility to 
freely choose compulsory schools, with the help of the little perspective – in-
terviews with twenty one families about how they reason and act when they 
choose schools for their children. I wanted to explore where pupils ended up 
in the school field and how they were placed there. This distribution is an ef-
fect of the relations between individuals and groups and the ongoing interac-
tion concerning the struggle over capital. The purpose of my study is to go 
beyond the numbers in quantitative studies to be able to describe and under-
stand how complex school choices and the conditions surrounding them are. 
Choices are made in a context dependant on the history of parents, especially 
their educational trajectory, their current situation, their economical and cul-
tural capital, where they live, and the choices offered in their area. The fami-
lies speak from the position in social space they inhabit. It has been my am-
bition that the reader, with the help of the interviews, should be able to un-
derstand how the families reason and act, and thereby should be able to posi-
tion themselves in the place where the families view of the world becomes 
self-evident.

Although the families, their actions and reasoning are focused on, the ob-
ject of this study is the distribution of their children to schools. It is appro-
priate to talk about a distribution as vacancies in schools are limited, all pu-
pils do not get accepted. Even if each family has a unique story their condi-

325 Englund, 1993. 
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tions are in many ways the same as a lot of families in a big Swedish city. It 
is therefore possible to make generalisations out of these families’ practices 
and reasoning. 

The intended aim of the free choice reform was that people should get 
what they want and that the supply of schools should match the demand. It 
was also assumed that segregation would be reduced. But what is the reality 
behind the rhetorics and official statements? How does it really work and 
what are the effects? Are everybody’s needs better fulfilled? Is segregation 
reduced? 

The aim, research questions and method are intertwined in this study. The 
French sociologist Pierre Bourdieu provides the theory and method. His re-
search and concepts have guided me in all parts of the study. 

Theoretical points of departure 
A presentation of Pierre Bourdieu’s concepts are made in chapter three, so 
that they subsequently can be used without references. Also found in this 
chapter are references to literature. Bourdieu’s concepts: practical sense, 
habitus, capital, reproduction, strategy and distribution are central to the 
study as theoretical points of departure, as tools and as instruments for analy-
ses. Habitus and its relation to subjectivity and the individual’s space to ne-
gotiate are discussed.

Method
The site of the study is a city district council in Stockholm. It was chosen 
because it had a socio-economically mixed population, private schools, both 
new and old housings, and segregation regarding language, ethnicity, cul-
tural background and socio-economic conditions. The administrative district 
is divided mainly into two very different areas. Gamleby is a quiet suburb 
with villas and middleclass residents. Nystad is a suburb made up of apart-
ment houses, some privately owned but mostly rentals. It is in many ways a 
disadvantaged area, with high unemployment, low income rates and a major-
ity of residents who have a foreign background.  

Names of the families were with one exception given to me by the 
schools. I contacted families who had selected the most frequently chosen 
schools and families that stayed in the schools that were the most rejected. 
Some families had chosen inner-city public schools and some private 
schools, a Christian, an Islamic and a Rudolf Steiner school.  

The interviews were generally made in the families´ homes. A lot of care 
was taken to diminish the symbolic violence in the interview situation. My 
ambition was to be able to see things the way the families saw them and to 
reach an understanding of the families’ practices and reasoning to the point 
where I could have acted or reasoned as they did. Because as Bourdieu says,
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understanding and explaining are one  – “comprendre et expliquer ne font 
qu’un”.”326

The statements, practices, positions and dispositions of each family were 
collected and put into a table. Then all the information from all of the fami-
lies was compiled in an overview to find resemblances and differences. The 
families’ stories were assembled into chapters grounded on how they acted 
in relation to school choice, that is, how their children were distributed to the 
most popular – chosen schools – and unpopular – optionally excluded 
schools.

Findings
Twenty-one families discuss their practices and reasoning and are presented 
in five chapters: 
Making virtue of necessity 
This chapter relates conversations with five women living in Nystad, three of 
whom are married and two single. Three of them have Swedish origin, one 
Moroccan and one with a Finnish background. Their children go to the 
schools to which they were assigned and which were rejected by others. The 
parents were inclined to do this because of  their very concrete circum-
stances, such as lack of time and money combined with practical sense and 
their habitus. The parents are in many ways resourceful, especially socially. 
They make a place for themselves in Nystad by being active in their 
neighbourhood.

Possibilities: Choosing school and moving 
Three families in Nystad move to other areas during the study. Two are mar-
ried, one is single and all have mixed ethnical backgrounds. Before moving 
these families also had, without living in its catchment area, chosen the most 
popular public school in Nystad. They all have a slightly larger educational 
capital then the families in the previous chapter. 

Live in Nystad and choose school in Nystad or inner-city 
Four families who lived and still live in Nystad and the neighbouring area 
Nyby choose other public schools – three of them an inner-city school and 
one a much chosen school in Nystad. A common motive can be seen as they 
all avoid the Nystad junior high school, to which they were originally as-
signed. Otherwise the reasons for choosing an inner-city school varied. The 
family that had the least educational capital, more or less out of desperation, 
ended up choosing the inner-city school because their son refused to go to 
the Nystad school. A Swedish family with an extensive educational capital 
choose the inner-city alternative because the mother wanted her son to get to 
know surroundings and children other than Nystad’s. Cultural capital also 

326 Bourdieu et al. 1993 s 910. (English title: The weight of  the world).
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helped her manage to get her son into the inner-city school in spite of hin-
drances.

Attempts to choose that failed 
Three families, two in Gamleby and one in Nystad chose other schools but 
failed to get their children in to them. A Syrian family, living I n Nystad, has 
a daughter in a Christian inner-city school that they chose because they 
wanted her to get to know and be among Swedish speaking children, al-
though Swedish families have abandoned the school. For the same reason 
they chose a school in Gamleby for their son who has learning difficulties, 
but the school claimed they didn’t have adequate resources for him. When 
trying to move to a more Swedish surrounding, they had difficulties securing 
a loan to buy a house, because of their foreign background 

The optionally excluded school in Gamleby 
This school is situated in prosperous Gamleby and the pupils come from the 
neighbourhood. It is considered good at the lower level, but of a lesser stan-
dard on the junior high level. The Rudolf Steiner school and the other public 
school in the area are chosen in favour of this school. 

The three families in this chapter live in the schools catchment area. They 
have chosen to live in the area and they value a good social surrounding for 
their children. They are, or have been happy with the school, but one mother 
would have liked to switch during her son’s middle school years.   

Private schools and the well educated 
The three families in this chapter have chosen private schools. The two fami-
lies who live in Gamleby chose a Rudolf Steiner school, but one of these 
families became sceptical of the school and has chosen instead their local 
public school for their youngest son. One family of Somali origin, who live 
in Nyby, a neighbouring suburb with the same social structure as Nystad, 
chose an Islamic school in another nearby suburb. All families in this chapter 
are well educated. They have the opportunities and resources to make 
choices and judgements about schools and what they can offer. In the case of 
two families, as I see it, their ambivalence is a result of their having re-
sources and the possibility to make choices. My interpretation of this am-
bivalence is that they find themselves in a position of possible social transi-
tion, with influences coming from many different directions.  

To conclude 
Reasons for choosing a school are not simple, rather, they are very complex 
and families can-not always give simple explanations. Answers to questions 
also depend on who is asking and what people think they are expected to an-
swer, they are influenced by what one thinks is expected of you as “a good 
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responsible parent”. Choices are far from rectilinear as the rational choice 
and market philosophy presupposes. Depending on their different habitus, 
parents value schools differently. An Islamic or Christian school is not 
sought after by all, and a highly regarded school in Nystad is not necessarily 
popular with residents in Gamleby.  

I have used Bourdieu’s concepts as tools to further explain and analyse. 
They have been helpful in broadening the understanding of practices and 
statements. The concepts habitus and practical sense have been especially 
useful in making sense of the individual’s both conservative traits and un-
ending capacity for adaptation and inventiveness. Together with capital they 
are key concepts in this study. They make it possible to understand the exis-
tence of the individual in the social world and the existence of the social 
world in the individual’s body.  

In this study, I describe some of the complexity of the force field between 
school politics on the macro level and the individual’s actions on a micro 
level.

All families in the study want their children to get a good education and 
proper profession. No one negates the importance of education, but they do 
put different emphasises on it. Almost all the parents express that they can-
not force their children to do something they don’t want to do. I see this as a 
generally accepted contemporary discourse. It suggests to me an urge to in-
fluence one’s child while at the same time reveals an ambivalence and inse-
curity about the extent to which it is legitimate to do so.  

All the families living in Nystad, especially those with foreign back-
ground are worried that their children will not learn Swedish properly. Par-
ents of foreign background are also worried about the teaching standards be-
ing too low, and that their children will not learn enough in general. 

Distribution
Everyone in this study has made deliberate and reasonable choices that are 
logical from each person’s perspective and position. Pupils both choose and 
are chosen, or rather – selected. The choices are not one-sided, as schools 
also select their pupils. Society, in different ways, contributes to and struc-
tures the process of selection. Private schools have the possibility to screen 
and select. A kind of natural selection takes place in public schools in afflu-
ent areas: pupils living in the neighbourhood go there and the schools be-
come attractive to others too, as is the case with Gamlebyskolan. Headmas-
ters also make unofficial agreements as to how they apportion pupils among 
themselves. Rules that are inaccessible and difficult for families to interpret 
also contribute to this distribution. 

Structural factors and  habitus are factors that stand in the way of select-
ing a good school and contribute to this distribution. Some of the structural 
factors are evident, others are not. Among the obvious are: supply and qual-
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ity of schools, access to attractive schools, economy, place of residence and 
quality of surroundings. It turns out that local administration, through its ac-
tions, sometimes contributes to segregation. 

The amount of different kinds of capital that a family has are decisive 
factors when it comes to making school choices. Lack of economic resources 
will for example prevent children from travelling to schools in other districts 
because they can’t afford the fare. In some cases these economic difficulties 
also lead to lack of time, which might mean that parents can’t accompany 
their child to a distant school. Having cultural or information capital is es-
sential. A deficiency means that families don’t have the necessary informa-
tion concerning the range of schools offered, their quality and what to do to 
get in to them. It leaves them stranded, unfamiliar with the system and with-
out the codes to navigate it.

In order to be in the position to make choices, a surplus is needed. This is 
a kind of luxury not available to everyone. Considerable differences, in this 
regard, can be seen among the families in this study. Some families are gov-
erned by necessity. Their life situation is such that more urgent matters have 
to be dealt with first. Problems, other than economic ones, can also contrib-
ute. One family, for example, has fled from Bosnia, and in another the father 
has been seriously ill during the period when decisions concerning the 
choice of school were to be made.  

Habitus is, as Bourdieu puts it, a system of dispositions, structured struc-
tures functioning as structuring structures that generate and organise prac-
tices and representations.327 Habitus is structured by one’s social position 
which at the same time is decided by one’s habitus. This study shows that 
the school and educational direction that is chosen is mainly dependent on 
the family’s habitus and class, together with the earlier mentioned structural 
factors. Because of the parents habitus some options are not known and 
some are just excluded without being tried. Habitus is both an inventive and 
conservative system, that is not overcome just because you pull up your 
socks – and it might not be part of the habitus to see that as an option. The 
role of habitus and the way it functions is highly underestimated by those 
who advocate free choice.

Practical sense anticipates and estimates all kinds of practices. It surveys 
the social and physical space. Some parents in Nystad judge that their child 
and they themselves as parents won’t fit in to an inner city school. They also 
think they will not be able to afford living in an area with other qualities and 
social demands. Instead, they establish themselves in Nystad. An apprecia-
tion of solidarity and community is part of their habitus. They are active in 
the community and gain a fairly high social capital that they might have had 
difficulties gaining someplace else. Some families with a foreign background 
are advised by friends not to move to more “Swedish” parts of Stockholm, 

327 Bourdieu, 1999:a, s. 53.  
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because it might be boring and they might find themselves outside the social 
network. I notice that practical sense is a concept that I have used more fre-
quently discussing families with lesser capital. It seems that practical sense is 
a more prominent resource when an individual is more restricted by neces-
sity. If he, on the other hand, has economic or cultural capital, it will play a 
more conspicuous role in educational and school choices. But everyone has 
and uses their practical sense. Probabilities and expectations are important 
and decisive for the deliberations families make. Even if they don’t talk a lot 
about it, many parents in Nystad know that the likelihood of children from 
their area to go on to higher education, is less than for others. 

Winners and losers 
The study has shown that there are winners and losers in the school choice 
system. Winners are those who come to the school they want and/or get the 
education that has been promised and that gives access to further education 
and satisfactory means of support. Losers are those who do not get what they 
choose or who end up in a school with the kind of deficiencies that close 
roads to further education and means of support. Also among schools there 
are winners and losers. Winners are those that attract pupils and resources, 
that is, teachers and the money to  develop. Losers are those that lose pupils 
and the resources to expand in a positive way. 

If an equivalent educational system is still a goal, the segregating effect 
of the distribution of pupils in schools has to be eliminated. One way to 
solve this is that all schools are equally good – and preferably have an even 
higher standard in those areas where families live who have the most re-
stricted possibilities to understand and use the school system. Effective 
schools can compensate a pupil’s lack of prerequisites for education. 

As competition for good education increases, all decisions about schools 
and education become more important and have to be done at an early stage. 
If families want their children to get a good education, this is something they 
need to know. They also need to know how to act to get it, and further more 
have the possibilities to do it. Education is society’s responsibility, but with 
the system of free choice the responsibility has been placed upon the indi-
vidual and family. It has become a private concern instead of a collective 
one. If the system of free choice is to work, it is crucial that impartial and 
adequate information is easily available for everyone. How pupils are dis-
tributed to schools depends on structural factors together with capital, habi-
tus and practical sense. For the individual, getting an education is still a mat-
ter of having cultural as well as economic capital. 
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Bilagor

Uppställning över rörelserna mellan skolor inom Gamle-
by och Nystad. 

Förklaring till kolumnerna: 
Kolumn 1: Vilka årskurser som finns i skolan. 
Kolumn 2: Antal elever i skolan. (+ i kolumnen betecknar elever i förberedelse-
klass)
Kolumn 3: Skolor elever har önskat komma till vid val till år 0, år 1, år 4 och år 7. 
Siffran efter / anger antal av dem som togs emot enligt enkät till skolorna 1996 
Kolumn 4: Antal elever, i år 1-3 som kommer till en viss skola men som bor i ett 
annat upptagningsområde ht 1998. Ex: 35 elever som inte bor i Bäckskolans 
skolupptagningsområde har sökt sig dit, av dem kommer 8 från Sydöstskolans och 
9 från Åbyskolans upptagningsområden. 
Kolumn 5: Antal elever i år 1-3 som kommer från ett visst upptagningsområde 
men går i annan skola, ht 1998. Ex: 33 elever från Bäckskolans upptagningsområ-
den går i annan skola, 17 går i Waldorfskolan och 3 går i Åbyskolan  
Kolumn 6: Antal elever, i år 4-6 som kommer till en viss skola men som bor i ett 
annat upptagningsområde ht 1998. 
Kolumn 7: Antal elever i år 4-6, som kommer från ett visst upptagningsområde 
men går i annan skola, ht 1998.
Kolumn 8: Antal elever,  i år 7-9 som kommer till en viss skola men som bor i ett 
annat upptagningsområde ht 1998. 
Kolumn 9: Antal elever i år 7-9 som kommer från ett visst upptagningsområde 
men går i annan skola, ht 1998.
Kolumn 10: Andel procent som är godkända på nationella provet i svenska i år 5 
och 9 
AS = skola i angränsande stadsdelsförvaltningar
IS = Innerstadsskola 
FS = Friskola, är också kursiverade 



Skolor 0-9 i Gamleby och Nystad, HT 1998 

Kolumn   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Skolor års-
kur-
ser

ant. 
ele-
ver
+ år 
0

år 0, 1 
4 o 7 
ö /in 
ht -96 

år    1 
till
ht -98

- 3 
från 
frisk. 
i kurs.

år   4 
till
ht -98 

- 6 
från 
frisk. 
i kurs.

år   7 
till
ht -98 

- 9 
från 
frisk. 
i kurs.

Gk % 
Npr
sv. år 
5 o 9 

Bäckskolan 
BS

0-6 447
+69

20 /11 35
8 f
SÖ
9 f 
ÅS

33
17 t WS
3 t ÅS 

32
5
KY02
5
GR05

36
17 tFS
10 t WS 
6 t ÅS 

92 % 

Gamleby- 
skolan   
GS

0-6 423 30 / 4 
år1 5/0 
år4 12 

39
13 f 
SÖ
9 f 
AS

18
8 t FS
7 t 05 

48
20 f 
SÖ
7 AS 

21
12 t FS 
8 t WS 
5 t AF 

94%

Gamleby 
högstadium  
GH

7-9 347 år 7 
133/60

222
56 f ÅS 
50 f SS 
48 AS 
42 AS 
10 AS 

24
8 t FS 
4 t WS

68%

Åbyskolan     
ÅS

0-9 784
+76

4 / 2 
år4 2/2 
år7
13/0

19
8 f 
Bys 

54
11 t FS 
9 t BS 
9 t AS 

22
7
SÖ06
6 f BS

48
9 t FS 
5 t GS 
4 t WS

31
16 SÄ6 
4 f SS 

144
56 t GH 
38 t FS 
26 t WS
10 t ÖK 

år 5 
98%
år 9 
95%

Friskolor FS 
Waldorf-
skolan 
WS

1-9 238 54
17 f 
BS
5 f 
GS
4 f 
ÅS
3 f
VS
1 f
SÖ 1 
f NSL 

53
10 f 
BS
8 f 
GS
4 f 
ÅS

59
26 f ÅS 
5 f  SS 
4 f GH 

år 5 
sak-
nas

år 9 
100%

Islamska sk  
IS

1-9 120 33
9 f 
VS
3 f 
ÖS
2 f 
VS
2 f 
NSL
 f SÖ 

33
6 f 
VS
3 f 
ÖS
3 f 
VS
1 f 
NSL

23
7 f SS 
3 f 
NSH

år 5 
sak-
nas
år 9 
100%

Bilaga 1



Kolumn   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sydväst-
skolan   
SV

0-6 270
+38

0 21
11 fVS 

129
38 t FS
33t SÖ 
31 tVS 
8 t ÖS 
8 tNSL 

35
16 fVS 
7 f ÖS 

112
34 tVS 
24 t Ö 
23 t FS 
8 t ÖS 

64%

Västersko-
lan
VS

0-6 333
+53

31/20 50
31f SV 

152
41t ÖS 
30 t Ö 
26 t FS
17t
NSL

60
34 fSV 
13 f 
SÖ
11 f 
ÖS

121
24 t FS
19 t 
SÖ
19 t 
ÖS
16 t 
SV

56%

Sydöstsko-
lan      
SÖ

0-6 329
+45

75 /49 
år 1 
3/3

108
33 f 
SV
33 f 
ÖS
30 fVS 

51
13 t 
GS
8 t BS 
8 t FS
6 tVS

79
24f SV 
20fÖS
19  VS 
6 AS02

74
20 t 
GS
13 tVS 
8 t ÖS 
7 t FS

87%

Österskolan 
ÖS

0-6 246
+58

7/ 7 
år 1 
2/2

61
41 fVS 

121
33t SÖ 
30NSL 
15 t FS
12 tVS 
9 t AS 

51
19fVS
8f NSL 
8 f  SÖ 
8 f SV

107
20t SÖ 
19 t FS
16
tNSL
15 t SS 

82%

Norrskolan 
högstadium    
NSH

7-9 342 47/47

12 t FS 
11 IS  

168
131 SS 
26 AS 

130
48 t SS 

10 IS 
10 ÖK 
6 AS 

78%

Norrskolan 
Låg o mellan  
NSL

0-6 300
år1+57
14 /14 

2/2

57
30 fÖS 
17 fVS 

28
9 t FS
5 t ÖS 

42
16fÖS
12 fVS 

32
8 t ÖS 

85%

Söderskolan   
SS

7 AS

6-9 263 år 7 
17/17

24
15 f 
ÖS
6 f VS

74
48 f 
Nsh
18 AS 

324
131NS
50 tGH 
32 t FS
26 IS 
17 AS 
12 UT 
7 t IS 
7 IS 

7 ÖK 
7 AS 
6 IS 

65%
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Bilaga 3 

Frågeställningar till familjerna 
Hur ska den skola vara där ditt barn går?  
Vad vill du främst att ha ut av skolan?  - vad är viktigast? 

Vad tycker du om möjligheten att välja skola? 
      - bra eller dåligt?  - varför? 

Vill du ha möjlighet att välja skola? 

Skulle du vilja slippa välja skola? 

Var skulle du helst vilja att ditt barn gick i skolan?  
- Är det möjligt för dig att välja den skolan? 

Har du kunnat välja skola?  

Vilka motiv hade du för att välja skola? 
     - Vad är avgörande för valet? 
     - Vad var orsakerna att välja den skola du har valt?  
     - Beskriv den skola där ditt barn går nu / som du har valt? 
     - Beskriv den skola där ditt barn skulle ha gått / som du har valt bort. 
     - Vad är det för fel på den skola, som du har valt bort? 

Vad visste du om skolan innan? 

Hur har du skaffat dig information? 

Är Nadja behov och önskemål tillgodosedda? 
     - Har du fått igenom ditt val?  
     - Vad skulle behövas för att göra detta möjligt?  

Hur blev det? 

Har du förutsättningar/möjlighet att göra ett bra val?  

Vad önskar du för ditt barn? 
     - Vad tror du kommer att behövas för att uppnå det?  

Vad är viktigt för att kunna klara sig i livet/leva som vuxen? 

Vad behöver man kunna i det här samhället?  

Hur  ser du på utbildning? 
    - Är utbildning viktigt? 
    - Vad för slags utbildning behöver ditt barn?  
    - Vem bestämmer om skola och utbildning i den här familjen?
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