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En fallstudie av Ross Tensta gymnasium och strukturernas påverkan på 

en skolas förutsättningar. 

Tilde Jansson 

Sammanfattning 

Min uppsats är en fallstudie av den före detta gymnasieskolan Ross Tensta gymnasium där jag 

med hjälp av insamlad empiri som omfattar såväl intervjuer, policydokument och 

mediematerial analyserat vilka strukturella faktorer som var med och påverkade skolans villkor. 

Syftet med uppsatsen har varit att analysera och diskutera vilka eventuella konsekvenser det 

marknadsstyrda skolsystemet tar sig uttryck i praktiken. Mitt primära fokus har varit att 

beskriva hur samhällets omgivande strukturer påverkar aktörer i skolan och hur de förhåller sig 

till de premisser som ges. Till min hjälp har jag använt mig av Bourdieus begreppsapparat för 

att förena struktur och aktör men också för att förstå betydelsen av och hur den geografiska 

platsen och segregation påverkar skolan och dess rykte. Jag har även analyserat den mediala 

bilden och vad den har för påverkan både på enskilda aktörer men också för skolan. Resultatet 

visar att skolor som har lågt symboliskt kapital kommer i ett marknadsstyrt skolsystem som 

främjar valfrihet påverkas negativt. Resultatet visar även att enskilda aktörer har ett mycket 

begränsat handlingsutrymme utifrån de strukturer som de måste anpassa sig efter och att den 

geografiska platsen och dess rykte spelar stor roll för skolans förutsättningar på skolmarknaden.  

 

 

Nyckelord/Keywords 

Skolsystem, Bourdieu, struktur, aktör, symboliskt kapital, segregation, skolmarknad 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning..................................................................................... 4 

Syfte och frågeställningar ................................................................................. 5 

2. Bakgrund..................................................................................... 6 

2.1 New Public Management .............................................................................. 6 

2.2 Ekonomisk decentralisering och ”skolpeng” ..................................................... 7 

2.3 Organisatorisk decentralisering ..................................................................... 7 

2.3.1 Valfrihet- och friskolereformerna ............................................................. 7 

2.3.2 Kommunalisering ................................................................................. 8 

2.4 Bakgrundshistoria: Ross Tensta gymnasium ................................................... 8 

2. Tidigare forskning ....................................................................... 9 

3. Teoretiska utgångspunkter ....................................................... 11 

3.1 Struktur, aktör och dess villkor ................................................................... 11 

3.2 Bourdieu och aktörskap ............................................................................. 12 

3.3 Geografisk plats och segregation ................................................................ 14 

4. Metod och material ................................................................... 15 

4.1 Kritisk realistisk samhällsanalys och politisk etnografi ..................................... 16 

4.2 Empiriskt material och avgränsningar .......................................................... 16 

4.2.1 Policydokument om skolan ................................................................... 17 

4.2.2 Intervjuer ......................................................................................... 17 

4.2.3 Mediematerial .................................................................................... 18 

4.3 M/M-modellen ......................................................................................... 18 

4.3.1 Fas 1. Den strukturella fasen: Reglerade strukturer och det geografiska 

rummet .................................................................................................... 19 

4.3.2 Fas 2.  Interaktionsfasen: Bourdieu och de kognitiva strukturerna............... 19 

4.3.3 Fas 3. Elaboreringsfasen: Reproducering, konsekvenser och framtidsvisioner 19 

4.4 Etiska överväganden ................................................................................ 19 

5. Analys ....................................................................................... 20 

5.1 Reglerade strukturer och det geografiska rummet .......................................... 20 

5.2 Bourdieu och de kognitiva strukturerna ........................................................ 24 

5.3 Reproducering, konsekvenser och framtidsvisioner......................................... 30 

6. Slutsatser och diskussion ......................................................... 32 

6.1 Slutsatser ............................................................................................... 33 

6.2 Diskussion utifrån tidigare forskning ............................................................ 34 

6.3 Avslutande reflektioner ............................................................................. 35 

6.4 Vidare forskning ...................................................................................... 36 



 

 

Käll- och litteraturförteckning ...................................................... 37 

Tryckta källor: .............................................................................................. 37 

Elektroniska källor: ........................................................................................ 38 

Bilagor: ......................................................................................... 40 

Intervjuguider .............................................................................................. 40 



 

 

4 

1. Inledning 

En kommunal skolas särskilt anställde PR- och marknadsansvarig ringer och ber oss ta bort namnet 

på den kommunala skolan vi omnämnt i en granskning av kommunen. Skattefinansierad PR-ansvarig 

har även förslag på formulering som inte skadar deras varumärke.1  

Texten som möter mig när jag som vanligt går igenom mitt twitterflöde en morgon borde inte 

förvåna, men det är ändå något som får mig att reagerar starkt och det är bland annat den korta 

texten som initialt ger mig inspiration till att skriva denna uppsats. Att det svenska 

utbildningssystemet har förändrats radikalt under de senaste trettio åren har knappast undgått 

någon och hur långt denna marknadsanpassning har gått exemplifieras väl i de två meningarna. 

Vilket rykte en skola har och var den är geografiskt placerad spelar en stor roll för dess chans 

för överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. En skola är inte bara en skola utan också ett 

varumärke. Vi har ett skolsystem där alla skolor, både fristående och kommunala konkurrerar 

mot varandra om eleverna och skolpengen som medföljer (Kallstenius, 2010). Samtidigt som 

denna ekonomiska konkurrens sker redovisar allt fler kommuner sämre ekonomi och tre av fyra 

skolchefer runt om i landet vittnar om att de kommer behöva göra nedskärningar inom skolan 

(Sveriges Radio, 2019-10-08). 

När jag våren 2015 gjorde min första VFU på ämneslärarprogrammet blev jag placerad på Ross 

Tensta gymnasium. En gymnasieskola som redan då kantrades av problem, var en så kallad 

”bortvalsskola” och som ett år senare fick allvarlig kritik efter besök av Skolinspektionen. 

Rapporten som släpptes beskrivs i media som ”spiken i kistan” och ungefär ett år senare 

existerade inte skolan i dess dåvarande form längre. Ross Tensta gymnasium blev likt andra 

kommunala gymnasieskolor i ytterförorten till storstäder en skola som av flera olika 

anledningar inte klarade av att konkurrera på skolmarknaden utan fick läggas ned.  

Mitt intresse för Ross Tensta gymnasium handlar i första hand inte om skolan i sig utan om de 

omgivande sociala strukturer och ramarverk som var med och påverkade utvecklingen och 

tillslut nedläggningen av skolan. Jag kommer i uppsatsen betrakta skolan och dess aktörer som 

ett illustrativt exempel på hur samhällsutvecklingen återspeglas i skolväsendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Användarnamn: The_Olsson. http://www.twitter.com. 2019-10-01. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att analysera och diskutera vilka eventuella konsekvenser det 

marknadsstyrda skolsystemet tar sig uttryck i praktiken och på vilket sätt omkringliggande 

strukturella faktorer är med och påverkar en skolas utveckling. Jag kommer att genom 

fallstudien Ross Tensta gymnasium beskriva hur olika aktörer förhöll sig till resan mot 

nedläggningen av en tidigare stor kommunal gymnasieskola i en segregerad förort. Detta 

kommer jag att studera utifrån de tillskrivna positioner som skolan hade i det geografiska, 

sociala och symboliska rummet. Uppsatsen innefattar både en teoretisk och empirisk belysning 

där jag hoppas att det sistnämnda kommer kunna bidra till ökad förståelse av de mer generella 

ramarna som följer av min teoribildning.  

Det som vävs in i uppsatsen från Ross Tensta gymnasium är tänkt att rama in temat och sätta 

fokus på de frågeställningar som jag genomgående kommer försöka att svara på. De centrala 

frågeställningarna i min analys är: 

• Vilka strukturella villkor påverkade skolans förutsättningar?  

• Hur förhöll sig aktörerna till dessa villkor och vilket handlingsutrymme hade de?  

• Vilket utrymme fanns det för aktörerna att göra motstånd mot strukturerna?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

2. Bakgrund 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för ett historiskt perspektiv på den svenska 

skolutvecklingen. Att ge sig på att försöka illustrera skolans övergripande roll och utformning 

i relation till samhällets förutsättningar är ingen ny ansats. Det påpekades redan av filosofen 

och sociologen Emilé Durkheim (1956) som framhöll vikten av att belysa historiska såväl som 

materiella ramfaktorer för att lyfta fram det som påverkar skolans verksamhet. Det motiverar 

varför jag i detta avsnitt kommer att gå igenom bakgrunden för Ross Tensta gymnasium. Jag 

vill klarlägga skolans bakgrund för att sätta fallstudien i rätt kontext och skapa förståelse för de 

strukturella förutsättningar som skolan hade att tillgå.  

Att få med hur den svenska skolan gått från att uppfattas som en av världens mest jämlika och 

sammanhållna till att bli internationellt känd för att gå så långt i sin decentralisering och 

marknadsanpassning är grundläggande för att kunna diskutera svensk skolutveckling (Vlachos, 

2011).  

 

Systemskiftet som skedde i början av 1990-talet kan sammanfattas utifrån tre processer:  

• Ekonomisk decentralisering, vilket innebar att man gick från statlig finansiering av 

skolan till att det blev kommunernas ansvar.  

• Organisatorisk decentralisering, vilket innefattar kommunaliseringen och valfrihet- 

och friskolereformen men också ökade uppföljningar och statlig inspektion. 

• Pedagogisk decentralisering, vilket innebar att vi gick från normbetyg till ett nytt 

målcentrerat betygssystem (Allelin 2019, 147). 

2.1 New Public Management 

Då begreppet ”systemskifte” kan uppfattas något onyanserat är det viktigt att förstå processerna 

i en historisk kontext. Jag kommer dock fokusera på de två första punkterna då de är mest 

relevanta för min studie och jag kommer ta avstamp när begreppet ”New Public Mangament” 

började få fotfäste under 1970- och 80-talet i Sverige. I fortsättningen kommer jag förkorta 

begreppet till NPM. Jag väljer att börja där då reformerna av det svenska utbildningssystemet 

var starkt influerat av idéerna som NPM medförde. Efter det kommer en genomgång av de tre 

stora reformer som skedde inom skolsystemet på 1990-talet.  

När debatten om NPM startade var det bristen på valmöjligheter, en stark centralisering och 

likformighet de huvudsakliga argumenten som användes av politiker för hur offentlig sektor 

skulle styras. Detta påverkade också debatten om utbildningssystemet som sågs som ett av de 

områden med störst brister. NPM-styrning kännetecknas i grund och botten av att man tror att 

en marknadsanpassning är den optimala lösningen även för områden som tidigare ansetts 

fungera bäst utanför en konkurrensutsatt marknad (Lundahl et al 2014).  Idéerna bakom NPM 

bygger delvis på Chicagoskolans forskningsinriktning som i sin tur bygger på teorin att 

människor alltid antas att göra rationella och nyttomaximerande val. Med andra ord så kommer 

människan alltid sträva efter att välja det som ger hen störst nytta (Earle 2011, 214ff; Kahneman 

2011, 462ff).  Den andra delen i NPM är hämtad ur den klassiska liberala tanken om konkurrens 

och att en marknad som är självreglerande alltid fungerar bättre om den också erbjuder 
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individuell valfrihet. Detta förklaras genom att en fri marknad uppmuntrar till effektivisering 

och utveckling då aktörerna tvingas till detta om de vill överleva och inte bli utkonkurrerade 

(Lundbäck 2000,17ff). Konsekvenserna blir ett samhälle som starkt betonar individuell 

valfrihet, privatisering och marknadsanpassning och stora delar av den ekonomiska politiken 

genomgår en omläggning mot ett en mer nyliberal styrning. 

2.2 Ekonomisk decentralisering och ”skolpeng” 

Kommunernas roll i skolans ekonomiska styrning ökade markant när det år 1991 fick fullt 

ansvar för att finansiera all skolverksamhet. Det är ett ansvar som innefattar skolor som de 

själva är huvudman över men även de friskolor som finns i kommunen. I praktiken innebär det 

även att skolans resurser ställs emot behov i andra kommunala verksamheter och kommunerna 

behöver således prioritera. Man gick från statlig finansiering till att man införde ”skolpeng”. 

Skolpengen motsvarar 85% av kommunens genomsnittliga kostnad för en elev. Det är pengar 

som automatiskt följer med eleven till skolan som hen väljer (Skolverket 1996a). Konkret så 

innebär det att om en kommun förlorar elever till andra huvudmän eller andra kommuner, 

förlorar också kommunen pengar. Både kommunala och friskolor drivs av samma princip vilket 

innebär att kommunala skolor kan förlora elevpeng till friskolor som även har rätt att ta ut 

ekonomisk vinst till enskilda ägare. 

2.3 Organisatorisk decentralisering 

Den organisatoriska förändring av skolsystemet blev en omfattande process som skulle förändra 

hela det svenska skolsystemet (Jarl och Pierre 2018, 46f). Som nämndes var frågan om valfrihet 

på den skolpolitiska agendan tidigare och drevs i första hand på av de borgliga partierna. När 

Sverige år 1991 fick en borgerlig regering blev frågan ännu mer aktuell. Regeringen la fram 

propositionen om valfrihet och fristående skolor som fastslog rätten för elever att själva få välja 

grundskola inom den egna eller inom en annan kommun och att huvudmannen kan vara 

offentlig eller fristående. Den fastslog också att de elever som väljer fristående skolor ska 

tillgodoses samma ekonomiska förutsättningar som de som blir kvar inom det offentliga 

utbildningsväsendet. Året efter la man fram ytterligare en proposition där valfrihet i skolan 

lyftes för att öka både föräldrar- och elevernas inflytande (Prop.1992/93:230). I samma 

proposition så uppmuntrades även pedagogisk förnyelse, ökad mångfald och en förbättrad 

ekonomisk effektivitet.  

2.3.1 Valfrihet- och friskolereformerna 

Valfrihets- och friskolereformen innebar att en elev ges möjlighet att själv välja skola oavsett 

kommun och huvudman. Däremot begränsades detta i praktiken av närhetsprincipen, en princip 

som innebar att varje kommunal skola har ett upptagningsområde och är skyldig att erbjuda alla 

elever som är bosatta inom det området en plats på den kommunala skolan. Med andra ord 

måste skolan först och främst fylla upp sina platser med elever från närområdet vilket 

resulterade i att elever som inte bodde i kommunen konkurrerade på lika villkor. Att bedriva 

fristående skolor är ingen ny företeelse i Sverige. Det var dock inte förrän de ovan nämnda 

propositionerna gick igenom som utökade de juridiska möjligheterna att starta friskola och även 

möjliggjorde ekonomisk vinst som antalet friskolor ökade. Inledningsvis sågs detta som 

någonting positivt och speciellt friskolornas möjligheter till pedagogiskt förnyelse skulle gynna 

det offentliga skolväsendet (SOU 1995, 109). Ökad konkurrens skulle leda till kvalitetshöjning 
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för hela skolväsendet eftersom alla skolor skulle tvingas till förbättring om de inte levde upp 

till de kraven som marknaden ställde. Alla var dock inte positiva, Borevi (2002) skriver i sin 

avhandling att det fanns en oro från bland annat den politiska vänstern att den ökade mängden 

friskolor kunde leda till ett segregerat skolsystem och år 1995 så tillsattes en speciell utredning 

om fristående grundskolor.  

Skolforskaren Tomas Englund (1996, 58) skriver att ett utbildningspolitiskt skifte kom att äga 

rum under 1990-talets andra hälft och detta skifte kännetecknas främst av två huvudtendenser. 

Den första som författaren tar upp är ett ökat föräldrainflytande och att den utbildningspolitiska 

debatten förflyttats från att avhandlats internt till att föras medialt på tidningarnas ledarsidor. 

Den andra tendensen handlade om kunskapsfrågans förskjutning mot ett mer mätbart system 

och som författaren menar har att göra med den ökade valfriheten och kund- och 

marknadsanpassningen av den svenska skolan. 

2.3.2 Kommunalisering 

Kommunaliseringen av skolan innebar att man förflyttade ansvaret för skolan från staten till 

den enskilda kommunen. Med andra ord skedde det en ansvarsförskjutning från staten till 

kommuner som i praktiken resulterade i mer individuellt ansvar för de enskilda skolorna, 

rektorerna, lärarna men också för eleverna och deras föräldrar. Englund (1996) diskuterar 

begreppen ”public good” och ”private good” där det förstnämnda kan översättas som det 

allmänna goda och syftar till att man ser skolan som en gemensam angelägenhet. ”Private good” 

kan beskrivas som dess motsats, att skolan ska ses som en privat angelägenhet för den enskilda 

familjen. I detta inkluderas också vad familjen anser är en bra utbildning. Författaren menar att 

det sistnämnda perspektivet har blivit mer och mer framträdande och att utifrån denna 

förändringsprocess så har ett allt större ansvar förskjutits från en samhälls- till individnivå. 

2.4 Bakgrundshistoria: Ross Tensta gymnasium  

I mitt fall spelar skolans historiska kontext en stor roll för händelseutvecklingen. Relationen 

mellan dåtid-nutid-framtid, samhällsutvecklingen över tid och politiska beslut rörande 

skolsystemet är alla viktiga komponenter i analysprocessen för att få en helhetsförståelse av hur 

nedläggningen av en större gymnasieskola kunde ske. Jag kommer därför kort redogöra för 

Ross Tensta gymnasiums historia från införandet av Ross-konceptet till nedläggningen av 

samma koncept.  

År 2003 genomgick Tensta Gymnasium en omvandling för att ”ta upp kampen om 

Stockholmseleverna”. I en artikel från DN (2003-08-26) beskriver man att det genomförs för 

att kunna konkurrera mot friskolorna då framförallt ytterstadsgymnasierna har fått allt färre 

sökande. Tensta gymnasium hade under de senaste åren minskat sitt elevantal från cirka 1000 

till 650 elever och den trenden ville politikerna i Stockholms stad vända. Utbildningsnämnden 

beslöt sig därför att genomföra radikala förändringar med idéer hämtade från Ross School på 

Long Island. Ross School är en extremt påkostad skola som grundades 1991 av miljonärerna 

Courtney och Steven Ross som förknippas med hög lärartäthet och lyxiga interiörer. 

Pedagogiskt så innebär Ross-konceptet bland annat att kulturhistoria ska implementeras som 

en röd tråd genom alla kurser och på den ”nya” skolan i Tensta lockade man elever med trådlöst 

nätverk, egna datorer, gratis frukost, lunchbuffé och yogapass. Samarbetet skolorna emellan 

började våren 2002 och efter att de anställda lärarna hade genomfört studiebesök på Ross 

School i USA implementeras konceptet i de nyrenoverade lokalerna på Tensta gymnasium. 

Tanken var att all undervisning skulle ske ämnesöverskridande, man skulle jobba i lärarlag och 
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att varje klass maximalt skulle innehålla tjugo elever. Kritik och missnöje mot både konceptet 

och utbildningsnämnden börjar efter ett tag uppkomma och 2011 gör Lärarförbundets tidning 

”Lärarnas tidning” en gedigen granskning av Ross-konceptet. Tidningen granskar alltifrån hur 

mycket pengar det har kostat Stockholms stad till om skolans elever har blivit fler och om 

studieresultaten har förbättrats. 

Färre elever, sämre betygspoäng samt lägre andel med slutbetyg. Det är resultatet av åtta år med 

Ross-konceptet och minst 100 miljoner investerade kronor på Ross Tensta gymnasium i Stockholm. 

Nästan en miljon kronor har gått direkt till det privata utbildningsföretaget Ross Institute i New York 

utan krav på motprestation. – Lärarnas Tidning (2011-09-07) 

I början av 2012 publiceras en debattartikel skriven av åtta tidigare anställda på skolan som 

kritiserar konceptet (Dagens Nyheter, 2012-04-26). De ifrågasätter bland annat varför en svensk 

kommunal skola ska agera franchiseföretagare åt ett amerikansk friskoleföretag. Men även de 

extra pengar som skolan får ifrågasätts. 2015 blir skolan anmäld av en lärare till 

Skolinspektionen vilket kan ses som början på slutet av resan som är Ross Tensta gymnasium. 

Kritik om allvarliga brister från Skolinspektionen, sviktande elevunderlag och ett 

renoveringsbehov beskrivs i medierna som anledningarna till varför man lägger ned 

gymnasieskolan.2 Det kommer dock visa sig att den bild som medierna förmedlar inte är 

densamma som har förmedlas till lärare eller rektorerna på skolan. I skrivande stund står 

fortfarande lokalerna tomma trots att verksamheten ”Campus Tensta” skulle ha dragit i gång 

hösten 2019. Men då utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och stadsdelen inte är 

överens om hur lokalerna ska användas fortsätter politikerna att skjuta på beslutet (Mitti 2019-

10-09). Det senaste som går att läsa om skolans framtid är att den blev utvald av Skolverket till 

uppdraget ”Samverkan för bästa skola” (U2015/3357/S, U2017/00301/S): 2019-07-02). Detta 

samarbete kommer enligt mail från områdets nuvarande gymnasiechef inte att inledas då det 

2019-05-28 beslutades av gymnasiedirektör Peter Lyth att det inte ska bedrivas någon 

undervisning i lokalerna efter vårterminen 2019. Som det ser ut nu så finns det inga formella 

planer att återuppta någon form av undervisning i den före detta gymnasieskolan. Det är i ljuset 

av dessa förändringar som jag kommer att tolka processen. 

2. Tidigare forskning 

Det har bedrivits omfattande forskning på vårt marknadsanpassade skolsystem och dess 

konsekvenser. I detta avsnitt kommer jag att redogöra för studier som rör sig nära min egen 

empiriska fallstudie.  

Att studera hur en skola i förorten förhåller sig till marknadsanpassningen är i princip omöjligt 

utan att stöta på professor Nihad Bunar. I sin bok ”När marknaden kom till förorten. Valfrihet, 

konkurrens och symboliskt kapital i mångkulturella områdens skolor” (2009) går han igenom 

idéerna om valfrihet och vad konkurrens har betytt för skolutvecklingen i stort med fokus på 

mångkulturella skolor. Han använder sig av Bourdieus teoretiska ramverk för att förstå 

samhällets strukturer och aktörers handlande, begrepp som kommer att vara av relevans i min 

studie och som jag kommer redogöra för i min teoridel. En central fråga som Bunar (2009) tar 

upp är huruvida en skolas utvecklingsarbete och dess pedagogiska insatser har möjlighet att öka 

en skolas symboliska kapital. Bunar (2009) menar att bristen på symboliskt kapital och därmed 

 
2 2 Se exempelvis: Dagens Nyheter (2016-02-01), Lärarnas Tidning (2016-02-01) 
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dess svaga konkurrenskraft påverkar skolans dagliga och interna arbete och att 

ansträngningarna blir föga effektiva. Ytterligare ett analytiskt verktyg som tillämpas benämns 

som ”uppgivenhetens logik” och även det är ett relevant begrepp min fallstudie. Bunar (2009) 

använder begreppet stor del kopplat till avsaknaden av det ”svenska”3 som leder till ett 

elevutflöde. Jag kommer att göra samma koppling men kommer att utvidga begreppet till att en 

skola kan väljas bort på grunder som inte har något med den egentliga skolverksamheten att 

göra. Ett resonemang jag kommer att utveckla vidare i min analysdel.  

Då Tensta som geografiskt område har stor betydelse för skolan och dess utveckling är det 

relevant att redogöra för forskning som bedrivits om segregation i allmänhet och kopplat till 

valfrihet i synnerhet. Forskning visar på att de som ofta lämnar segregerade områden är 

individer som är socialt starka, har högre utbildning och de som flyttar in är istället nyanlända 

eller personer utan arbete och ofta med migrationsbakgrund. Detta fenomen kallas i 

internationell litteratur för ”white flight”. Det går att koppla till skolvalfrihet då man har sett 

att en konsekvens är att ”svenska” elever undviker skolor där andelen elever med utländsk 

bakgrund är hög (Bunar 2009, 91, Skolverket 2003). Detta är av relevans för min studie då 

andelen elever med utländsk bakgrund var närmare 100% när kommunen bestämde sig för att 

lägga ned Ross-konceptet.  

Forskare påpekar att det inte är möjligt att förstå skolan utan att också förstå den miljö som 

skolan befinner sig (Ambrose, 2016). De menar att det finns en dynamisk relation mellan 

skolan och den stadsdel skolan ligger i. En slutsats är att skolvalet i kombination med ett 

område som präglas av mångkultur och socialt mindre bemedlade familjer leder till en ökad 

stigmatisering av området, något som i förlängningen kommer avspegla sig i områdets skolor. 

Denna slutsats blir viktigt för mig i min studie för att förstå hur den geografiska plats som 

Ross Tensta gymnasium låg på präglade skolan och dess interna arbete.  

Begreppen ”tillval- och bortvalsskola” används för att beskriva skolor som antingen vinnare 

eller förlorare på skolmarknaden. Ambrose (2016, 131) kommer bland annat fram till att 

tillvalsskolor är de skolor som uppfattas som ”svenska” och därmed innehar ett högt 

”svenskhetskapital” och att bortvalsskolor är de skolor som är placerade i en stigmatiserad 

förortsmiljö som till övervägande del har elever med migrationserfarenheter. Ytterligare en 

slutsats är att marknadsanpassningen av utbildningsystemet distribuerar utbildning ojämlikt 

men också att skolvalfriheten som den är utformad idag är en policy som gynnar vissa grupper 

men missgynnar andra (se ex. Skolverket 1996a, Blomqvist och Rothstein 2000, 107, Arnman, 

Järnek och Lindskog 2004, Ambrose 2016). Författarna visar att valfriheten förstärker 

segregationen av elever och att likvärdigheten i skolan hotas av detta. Trots att avsikterna 

bakom skolvalsreformerna var att utjämna boendesegregationens effekter på skolsegregationen 

tenderar elevers val av skola att förstärka existerande mönster av socioekonomisk segregation 

mellan både skolor och bostadsområden (Dahlstedt et al 2019). Deras studier bekräftar att 

 
3 Begreppet ”svensk” kommer genomgående att användas i studien men jag har valt att sätta detta inom 

citattecken för att visa på att det är ett problematiskt begrepp att använda sig av. I Skolverkets material 

återfinns följande definitioner: 1) Infödda elever med svensk bakgrund: Eleven född i Sverige och har 

minst en förälder född i Sverige. 2) Födda i Sverige med utländsk bakgrund: Eleven född i Sverige 

men båda föräldrarna är födda utanför Sverige. 3) Utlandsfödda: Eleven är född utomlands och har 

invandrat till Sverige. Den sistnämnda gruppen delas ofta in i undergrupper. Att jag genomgående 

kommer att använda mig av citattecken väljer jag för att begreppet svensk är en social position som till 

stor del skapas av sociala kategoriseringar som främst bygger på åtskillnad. Begreppet används däremot 

av forskare främst för att synliggöra det faktum att skolor i socialt utsatta områden blir bortvalsskolor på 

grund av att det i samhället finns en underliggande strukturell rasism. Det blir ett sätt att belysa hur 

majoritetssamhällets värderingar och normer exkluderar vissa grupper (Ambrose, 2016).  
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bostadssegregationen har stor betydelse för att kunna förklara skolsegregationen och att 

skolvalet hjälper till att ytterligare förstärka dessa skillnader.   

En av slutsatserna är att priset för att vissa väljer en annan skola än den närmaste betalas av de 

som stannar kvar och drabbas av en sämre skolmiljö. Däremot bör det tilläggas att 

uppslutningen bakom det fria skolvalet är stark trots att konsekvenserna att de leder till mer 

segregation är kända (Bunar 2009:91). Att föra en diskussion angående valfrihet och dess 

konsekvenser är relevant för att förstå hur skolsystemet på olika vis påverkar alla skolor men i 

synnerhet skolor i segregerade områden som den i min fallstudie. Forskning visar på att det fria 

skolvalet har lett till en ökad rörlighet men också till en förstärkning av den redan existerade 

bostadssegregationen (Kallstenius 2010). 

Sammanfattningsvis kan man utifrån resonemang i den tidigare forskningen konstatera att 

utfallet av valfrihetsreformen är att ojämlikheten skolor emellan har ökat trots att den politiska 

styrningen har strävat efter ökad likvärdighet. Det går att konstatera att den geografiska platsen 

har en stor betydelse för en skolas förutsättningar och att de rykten som platsen har även präglar 

skolan. Besitter inte en skola tillräckligt starkt symboliskt kapital kommer det att påverka 

skolverksamhetens dagliga arbete negativt. Utifrån tidigare forskning är det inte heller speciellt 

kontroversiellt att påpeka att skolvalfriheten medför ökade skillnader mellan skolor. Min 

förhoppning är att med denna uppsats kunna bidra till att fylla en eventuell forskningslucka med 

tanke på att jag har använt mig av empiriskt material som tidigare inte har studerats. Men även 

för att min fallstudie av Ross Tensta gymnasium är unik till dess historia, både politiskt- och 

utbildningsmässigt. Det är inte med ett sanningsanspråk som uppsatsen genomförs, utan ska ses 

som ett forskningsbidrag som förhoppningsvis kan skapa förståelse för hur strukturella 

samhällsproblem tar sig uttryck i praktiken. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Struktur, aktör och dess villkor 

All vetenskap vore överflödig om tingens framträdelseform omedelbart sammanföll med dess väsen 

 – Karl Marx (1978:724) 

Ovanstående citat beskriver i all sin enkelhet den teoribildning som min uppsats kommer utgå 

från. Samhällskunskapens fundamentala uppgift är att utforska relationen mellan de villkor som 

råder i ett samhälle och de individer och grupper som måste hantera dessa villkor. Detta innebär 

att det inte finns några enkla svar, speciellt inte på svåra frågor. För att kunna förändra och se 

samhället måste vi ha teoretiska antaganden om hur samhället fungerar. Vi måste med andra 

ord kunna se ”bakom” de fenomen som studeras (Gillberg et al, 2017). Björn Johnson (2001) 

skriver i sin artikel Aktörer, strukturer och sociala konstruktioner att relationen mellan struktur 

och aktör innehar en betydelsefull aspekt för den samhällsvetenskapliga ontologin. Många 

författare (se ex. Bauman, 1973; Bhaskar, 1978; Rothstein 1988; Archer 1996) har understrukit 

förståelsen för denna relation och beskriver att det ömsesidiga beroendet är en ren 

nödvändighet. Det som författarna har gemensamt är att de menar att begreppen inte kan förstås 

meningsfullt utan varandra. Jag kommer inledningsvis att redogöra för strukturbegreppet, hur 

jag kommer att använda mig av det i min uppsats för att sedan redogöra för aktörskap utifrån 

den franske sociologen Pierre Bourdieus tankar om individers handlingsutrymme i de strukturer 
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de befinner sig inom. Utgångspunkten i min uppsats är således att ett samhälles struktur och de 

villkor som ges är med och påverkar aktörers handlingar och därmed också utgör 

förutsättningarna för handlandet.  

När man använder sig av begreppet struktur menar man vanligen någon form av mönster med 

en viss varaktighet (Rothstein, 1988). Vad mönster innebär kan växla mellan olika författare. 

Jag har valt att använda mig av Lennart Lundquists (1984, 35) definition av strukturbegreppet. 

Han definierar samhällsstrukturer som ”mönster av handlingar och idéer med till dessa knutna 

resurser”. Strukturerna kan ha två olika former; idéstrukturer som består av olika 

verklighetsuppfattningar och värderingar och beteendestrukturer som är mönster som uppstår 

som en följd av människors individuella och kollektiva handlande. Lundquist menar att 

strukturerna kan ha socialt, ekonomiskt eller politiskt innehåll men att det även går att precisera 

begreppet ytterligare genom att lyfta fram olika egenskaper hos olika strukturer. Det 

strukturbegrepp som åsyftas innebär att strukturer kan syfta på olikartade typer av fenomen men 

att den minsta gemensamma nämnaren är att det antas påverka aktörer, vilket tar mig in på att 

redogöra för strukturernas påverkan på aktörer. Scott (1995) menar att påverkan sker på tre 

olika nivåer som han kallar den reglerande, normativa och kognitiva. Den reglerande nivån 

påverkar aktörerna att inte handla på ett visst sätt genom att strukturen omöjliggör eller kraftigt 

försvårar aktörens handlingslinje. Den reglerande nivån kan fungera positivt genom att gynna 

vissa handlingslinjer. Denna nivå är ofta förknippad med någon form av sanktion- eller 

belöningsmekanism. Exempel på strukturer med tydlig reglerande verkan är lagar, regler, 

rutiner eller konstitutioner. Den normativa nivån belyser vad som påverkar aktörerna om vad 

som är lämpligt att tänka och agera i en viss situation. Normativ påverkan anger passande mål 

och vilka lämpliga vägar som finns att uppnå dessa. Exempel på normativa strukturer är 

ideologier, värderingar eller sociala nätverk. Den sista nivån, den kognitiva, syftar till hur 

strukturerna på ett mycket fundamentalt sätt påverkar hur aktörerna uppfattar och tolkar sin 

verklighet (Johnson 2001, 100f). Det är på den kognitiva nivån som Bourdieus tankar om en 

människas habitus kommer in i bilden.  

3.2 Bourdieu och aktörskap  

Den sistnämnda nivån, den som refereras till den kognitiva är en nivå som är så pass 

grundläggande att den ofta tas för given. Det innebär att den ofta glöms bort i statsvetenskapliga 

analyser (Ibid 102) och är en av anledningarna till varför jag väljer att uppmärksamma denna 

nivå extra i min teoridel. Detta kommer jag att göra utifrån Bourdieus begreppsapparat. 

Eftersom jag har som avsikt att förstå mina aktörers agerande utifrån samhälleliga strukturer, 

deras sociala positioner och individuella bakgrundsfaktorer kommer Bourdieus teorier fungera 

som analysverktyg för att förstå mina aktörers agerande på en mikronivå och är en teoretisk 

ram som sammanbinder subjekt och objekt. Bourdieus begrepp kapital, fält, habitus och strategi 

är väl kända inom utbildningspsykologin och kan beskrivas som en verktygslåda. I denna 

verktygslåda måste alla teoretiska verktyg beskrivas var och en för sig samtidigt som man ska 

ha i åtanke att de hela tiden relateras till varandra. Begreppet habitus menar Bourdieu är en 

individs omedvetna historiska arv som skapas av kulturell- och socioekonomisk tillhörighet. 

Det är ett omedvetet och icke-valt arv som styr en individs känslor, tankar och val (Kallstenius, 

2010:28ff). Sammankopplat med detta är begreppet institutionellt habitus som används för att 

fläta samman dåtid och nutid samt det individuella med det kollektiva. Det är mer trögflytande 

än vad individuellt habitus är. Ett institutionellt habitus återfinns inom en institution och 

utvecklas genom olika diskurser eller gruppens uppfattning (Ambrose 2016, 64f). Fält 

symboliserar specifika områden, som till exempel utbildningsområdet, och är uppbyggt av 

relationer mellan människor och institutioner. Vilken position en människa har inom ett fält 
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beror på hens habitus och vilket kapital som hen innehar (Bourdieu och Passeron 1990, 203f). 

Kapital är ett begrepp som skulle kunna översättas till tillgångar som kan existera både som 

materiella ting eller som människors handlingar, uppfattningar och värderingar.   

Gemensamt för alla kapitalformer är att de först får sitt värde när de erkänns av andra. 

Symboliskt kapital syftar på kapitaltillgångar som i sociala sammanhang erkänns ett kollektivt 

värde, ett begrepp som är sammankopplat med begreppet symboliskt makt. En förutsättning för 

att något ska tillskrivas ett symboliskt kapital är att det finns ett socialt sammanhang som 

bekräftar att något innehar detta värde. Det symboliska kapitalet är kontextuellt betingat, den 

mest allmänna av kapitalformer och kan finnas överallt. Kärnan i begreppet är att det är en 

tillgång som anses som värdefull (Bourdieu, 1977). En skola kan besitta ett starkt symboliskt 

kapital om skolan har ett gott rykte som erkänns av det omgivande samhället. Begreppet är 

användbart då det fångar kopplingen mellan skolan, skolmarknaden och det sociala- och 

geografiska rummet. Det hjälper till att undersöka och hur olika maktrelationer bidrar till att 

strukturera det sociala rummet. Begreppet socialt rum beskrivs enklast som en relationell 

modell som används för att synliggöra skillnader mellan aktörer och dess tillgångar och där 

aktörer innehar olika positioner och relationer till varandra (Bourdieu, 1994).  

Underbegreppet kulturellt kapital kan kortfattat beskrivas som kunskaper om och förtrogenhet 

med olika värden som i sin tur kan kopplas till utbildning i allmänhet och bildning i synnerhet 

och blir relevant då det går att koppla till skolan. Det handlar inte om bara om att gå i skolan 

utan om vilken skola du går i. Om det symboliska kapitalet först och främst värderar vad som 

är värdefullt utifrån ett sammanhang, så omfattar det kulturella kapitalet det som erkänns som 

värdefullt av de dominerande sociala grupperna i samhället (Kallstenius 2011, 31). Det är 

genom det symboliska kapitalet som andra kapitalformer får sin mening och används för att 

kunna förklara tillgångar som inte kan förklaras genom ekonomiska termer. Socialt kapital är 

tillgångar du får av sociala nätverk vilket exempelvis skulle kunna vara ditt umgänge eller 

tillhörighet till en skola. Det är med andra ord en produkt av sociala relationer. Ekonomiskt 

kapital är materiella resurser samt kunskap om det ekonomiska systemets spelregler. Det 

ekonomiska kapitalet är en kraftfull tillgång och Bourdieu menar att alla kapitalformer 

förutsätter en ekonomisk grund. Accepterar man den utgångspunkten så är alla Bourdieus 

kapitalformer på något plan materiella (Isling Poromaa, 2016).  

Bourdieus intention att förena struktur och aktör resulterade i vad man kallar konstruktivistisk 

strukturalism. Ett perspektiv som har fått motta en hel del kritik och menar på att synsättet 

lämnar för lite utrymme för individuellt aktörskap (Johnson, 2001). Att utgå från att människans 

handlingar alltid mer eller mindre är deterministiskt självreproducerande skulle innebära att hen 

inte kan förändra sin tillvaro. Att Bourdieu tillskriver sociala strukturer stor betydelse råder det 

ingen tvekan om. De sociala strukturerna, som både kan begränsa och möjliggöra aktörskap 

och individens habitus som i sin tur väljer mellan olika strategier, måste därför förstås 

tillsammans. Här kommer även medias roll som central aktör in och måste tas i beaktande. Den 

mediala aspekten går även den att knyta till Bourdieus teorier om kapital då positiv medial 

uppmärksamhet av exempelvis en skola eller ett område kommer generera i symboliskt kapital 

och makt. Strömbäck (2006, 128) menar att media har en maktposition eftersom de kan sätta 

den politiska agendan och styra det offentliga samtalet. Den mediala bilden av fenomen spelar 

en stor roll när det kommer till påverkan av människor verklighetsuppfattning, något som i 

forskning har benämnts som framing (Entman 1993, 4). Vidare så är Strömbäcks teori om 

gestaltning, vilket innebär att journalistik aldrig helt kan utgöra en neutral spegel av 

verkligheten (2006, 133) relevant för min studie. 

För att tydliggöra varför jag har valt att komplettera med Bourdieu är för att han gör oss 

uppmärksamma på förhållandet mellan det geografiska och det sociala rummet. Det geografiska 

rummet kan inte studeras frikopplat eller betraktas som neutralt. Bourdieu menar att både 
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sociala skillnader och orättvisor avspeglas beroende på fysisk plats. Att analysera fallstudien 

Ross Tensta gymnasium skulle i princip vara omöjligt utan att dess geografiska plats i 

beaktning. Ytterligare en anledning är att Bourdieu belyser logiken bakom individers 

handlande, något han gör med begreppet det praktiska förnuftet. Den grundläggande tanken är 

att individer orienterar sig i det sociala rummet och handlar utifrån sitt habitus och hela tiden i 

förhållande till fältet. Utgår man från det perspektivet kan man hitta en förklaringsmodell till 

varför olika individer handlar på olika sätt eller tolkar en situation olika när de står inför samma 

situation (Kallstenius 2011, 37). Det blir relevant för min studie eftersom jag belyser olika 

aktörers perspektiv på samma fenomen.   

3.3 Geografisk plats och segregation 

Som nämndes är den geografiska platsen som min fallstudie befinner sig på av stor betydelse 

för att kunna analysera händelserna kring Ross Tensta gymnasium och inblandande aktörer. 

Den geografiska platsen Tensta är en segregerad förort, något som avspeglades på 

gymnasieskolans elevunderlag. Läsåret 2015/2016 hade 95% av eleverna utländsk bakgrund 

(Skolverket, SIRIS). Begreppet segregation är således relevant att definiera och kan beskrivas 

som en rumslig åtskillnad av olika samhällsgrupper inom ett geografiskt område (Kallstenius 

2010, 5). I min uppsats kommer jag att koppla hur den etniska och socioekonomiska 

segregationen och dess konsekvenser återspeglar sig inom skolan. 

 

3.3.1 White flight och white avoidance  

För möjliggöra detta kommer jag redogöra för två begrepp som är starkt sammankopplade till 

varandra, nämligen begreppen white flight och white avoidance. Begreppet white flight har sin 

bakgrund inom amerikansk segregationsforskning och omnämndes först i början på 1960-talet. 

Begreppet syftade på hur den vita majoritetsbefolkningen flyttade från bostadsområden när 

andelen svarta afroamerikaner i området ökade och översteg en viss tipping point (Bråmå 2006). 

Teorin identifierar den vita majoritetsbefolkningen rädsla för att förlora social status, vilket var 

tätt sammankopplat till både vilket bostadsområde samt vilken skola som deras barn gick på. 

Om man utgår från denna förklaringsmodell så kommer en skolas status sjunka i takt med att 

icke-etniska svenska elever ökar och att vita elever i sin tur kommer att börja ”fly” skolan. Det 

andra begreppet, white avoidance syftar på att vita personer aktivt väljer att undvika områden 

med hög invandrartäthet och är applicerbart på skolsystemet då vita elever inte väljer att söka 

sig till skolor med en hög andel icke-etniskt svenska elever.  

Skillnaden mellan begreppen white flight och white avoidance handlar om att de förstnämnda 

syftar på att den vita majoritetsbefolkningen kommer att acceptera minoriteten till en viss punkt, 

tills det då tippar över. Medan det andra begreppet menar att förändringen sker gradvis och att 

alla elever samt föräldrar har olika ”tipping points”. Jag anser att båda begreppen är av relevans 

för att kunna koppla min teori till mitt empiriska material då den etniska segregationen är 

påtaglig i fallstudien men att den även successivt gradvis har ökat om man ser på fallstudien ur 

ett historiskt perspektiv.  

För att koppla det fria skolvalet från mikronivå till en mer övergripande strukturell förändring 

använder jag mig av Thomas Schellingers (1978) teorier om fria val kopplade till segregation. 

Hans begrepp micromotives och macrobehavoir syftar till att beslut som tas på individnivå till 

slut kommer att resultera till förändringar i strukturen. Teorin menar att segregation sker gradvis 

då de med lägst tolerans mot minoriteter kommer att försvinna först men att resultatet blir att 

fler och fler med etniskt svensk bakgrund kommer byta skola. Att analysera det svenska 



 

 

15 

skolsystemet enligt denna modell blir användbart då vi har ett system som främjar individens 

val och att det enligt Schellingers argumentation i slutänden kommer att leda till 

strukturförändringar på makronivå.  

 

3.3.2 Föreställda geografier  och spatialt kapital  

Kulturgeografen Irene Molina (2006) använder sig av begreppet föreställda geografier för att 

beskriva vilka givna föreställningar det finns om en plats. Föreställningarna kan i sin tur handla 

om personliga erfarenheter eller om olika diskurser är kopplat till exempelvis hur platsen 

benämns i media och dess rykte. Dessa föreställda geografier kommer i sin tur forma individers 

uppfattningar om vad det geografiska området står för. Begreppet spatialt kapital används av 

Trumberg (2011) för att synliggöra hur uppfattningar om en plats spelar roll för skolvalfriheten 

och begreppet är inspirerat av Bourdieu för att beskriva hur en plats kan ges både fördelar och 

nackdelar. Trumberg delar upp spatialt kapital i positionskapital och situationskapital varav det 

förstnämnda är mest relevant för min uppsats och är kopplat till platsens rykte och historia. 

Innehar en plats ett starkt spatialt kapital innebär det också ett högre symboliskt kapital. Det är 

inte med intentionen att befästa en identitet som man använder sig av dessa begrepp utan för att 

förstå hur en plats historiska, sociala och diskursiva villkor hänger samman och medverkar till 

att föreställda geografier växer fram. Föreställda geografier är inte ett statiskt tillstånd utan 

dynamiskt och föränderligt. Att koppla ihop de med skolvalfrihet utgår från antagandet att det 

inte finns någon annan institution som är så nära sammanknuten till en plats som en skola. Det 

är ett antagande som bygger på bland annat Gulsons (2011) resonemang om att man måste 

förstå skolvalfrihetens geografi inom den sociala kontext skolan befinner sig i för att kunna 

analysera konsekvenserna av segregation och ojämlikhet inom utbildning.  

Sammanfattningsvis tar jag med mig ett flertal begrepp för att möjliggöra en analys av min 

fallstudie. Begreppet struktur och i synnerhet reglerade och kognitiva strukturer är relevanta för 

att beskriva förutsättningarna och mina aktörers möjlighet till handlingsutrymme. Även 

begreppen föreställda geografier och segregation är viktiga utgångspunkter. Utöver dem 

kommer Bourdieus verktygslåda med begrepp fungera som en förklaringsmodell till mina 

aktörers handlande men de kommer också för att koppla samman medias påverkan och makt 

och den geografiska platsens betydelse för skolan. Min uppsats kommer teoretiskt att röra sig 

mellan olika nivåer där det primära fokus kommer att ligga på hur strukturer tar sig uttryck i 

såväl samhället i stort men också hur de inblandad aktörernas handlingsutrymme påverkas av 

dessa strukturer. Deras röster och agerande kommer tas i beaktande och jag kommer med hjälp 

de teoretiska begrepp jag har presenterat försöka redogöra för och beskriva ett större 

samhällsproblem. 

4. Metod och material 

Min uppsats är en fallstudie av före detta Ross Tensta Gymnasiums uppgång och vägen till 

nedläggning. Yin (2013) definierar fallstudie som ett specifikt valt samtida fenomen som sätts 

i en större kontext där ett samspel mellan flera orsaker kan vara med att påverka utfallet. Jag 

har valt att göra en fallstudie eftersom jag vill förstå Ross Tensta gymnasium som ett komplext 

socialt fenomen och försöka svara på frågorna ”hur och varför”, två frågor som enligt 

författaren karaktäriserar en fallstudie. Det involverar även kontextuella förhållanden som anses 
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relevanta för att uppnå förståelse, vilket ytterligare motiverar mitt val att använda mig av en 

fallstudie för att försöka svara på mina frågeställningar. 

4.1 Kritisk realistisk samhällsanalys och politisk etnografi 

I denna uppsats så tillämpas kvalitativ metod då fokus ligger på att förstå en helhet där 

sammanhanget spelar en stor roll för samhällsfenomenet. Kvalitativ forskning bygger sina 

resultat på närhet och en önskan att uppnå kontextuell förståelse (Bryman 2011). Min studie 

har en kritisk realistisk utgångpunkt vilket innebär att jag försöker identifiera och beskriva 

mekanismer som skapar, hindrar eller påverkar ett fenomen eller händelse (Gillberg et al 2017, 

99).  

Studien är politisk-etnografisk vilket innebär att den har ett maktfokus och en strävan att nå en 

djupare kontextuell förståelse (Gustafsson och Johannesson 2016, 16). Metodologiskt bygger 

etnografi på att forskaren har ett öppet sinne i förhållande till det som studeras och att man ges 

möjlighet att komma till insikt vad som är betydelsefullt för olika aktörer. Jag har valt denna 

övergripande metod för att försöka nå ett djup och en kontextspecifik kunskap om ett relevant 

samhällsfenomen. Samhällsfenomenet som kommer att undersökas är vilka problem det 

svenska skolsystemet skapar för skolor som av olika anledningar inte klarar av att konkurrera 

på en marknad och hur olika aktörer förhåller sig till detta. Detta illustreras genom fallstudien 

Ross Tensta gymnasium.  

En av de största utmaningarna med en politisk-etnografisk ansats är hitta en relevant koppling 

mellan det empiriska materialet och den teori som används för att förklara empirin och här 

använder jag mig av en abduktiv forskningsstrategi. Denna ansats innebär en växelverkan 

mellan empiri och teori och man börjar forskningsprocessen i den fysiska verkligheten för att 

sedan röra sig mot en mer generell teoretisk nivå (ibid 37). Jag kommer börja min studie i de 

policys som sätter ramarna för de strukturella villkor som aktörerna måste förhålla sig till. Detta 

kommer jag sedan att koppla till den empiriska verklighet som olika aktörer beskriver och 

tillsammans med min teoretiska ansats och analysmodell kommer jag att försöka skapa en 

förståelse för ett större samhällsfenomen som är det svenska skolsystemet, dess utveckling och 

konsekvenser.  

4.2 Empiriskt material och avgränsningar 

I en etnografisk studie vill man uppnå kontextuell förståelse och det kan uppnås på olika vis. I 

mitt fall har jag samlat in empiriskt material genom intervjuer med olika aktörer, 

policydokument angående skolan och relevant mediematerial. Jag har för att avsikt analysera 

den mångfald hos informationen som jag har samlat för att sedan beskriva och illustrera mönster 

och hur de tar sig uttryck ur ett strukturellt perspektiv. Allt material kommer att analyseras 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att syftet är att analysera det som explicit 

sägs i texten men även det innehåll som kan uppfattas som implicit, samt i vilket sammanhang 

som det existerar. Oberoende vilken typ av innehållsanalys som ligger till grund så bör 

forskaren i tidigt skede samla in och avgränsa sitt material vilket jag har gjort. Jag kommer att 

gå närmare in på urval av empiriskt material under respektive rubrik. Alla analysenheter är 

strategiskt utvalda och fokus kommer att ligga på de historier som berättas men även på de 

redogörelser som olika aktörer ger (Kvale & Brinkmann 2014:238). Till sist har jag valt att 

analysera allt empiriskt material utifrån en modell som används för att förstå samspelet och 
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dynamiken mellan struktur och aktör. Denna modell kallas för M/M-modellen och även den 

kommer jag att presentera närmre i slutet av metodavsnittet. 

4.2.1 Policydokument om skolan 

För att förstå de strukturella villkor som mina intervjupersoner hade att utgå ifrån har jag 

analyserat olika politiska dokument rörande Ross Tensta gymnasium. Majoritet av dessa 

dokument är hämtade från Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad men också offentlig 

statistik som går att hämta på Skolverkets hemsida. De dokument som analyseras har varit 

beslut från Skolinspektionen men även alla övriga offentliga handlingar som fanns att tillgå 

rörande skolan och dess framtid. Policydokumenten har analyserats utifrån modellens fas 1 som 

utgår från skolans strukturella villkor.  

4.2.2 Intervjuer 

En stor del av mitt empiriska material består av material inhämtat från intervjuer. Mina 

intervjuer karaktäriseras som semi-strukturerade där tonvikten ligger på intervjupersonens 

upplevelse av olika fenomen. Det innebär att jag inte använt mig av en fast intervjumall med 

konkreta frågor utan utgått från olika intervjuguider beroende på vilken aktör som är intervjuad. 

Jag valde att använda mig av intervjuguider för att jag inte ville styra samtalet. Intervjuguiderna 

finns bifogade som bilagor.  

Mina intervjuer ska ses som kvalitativa men även till viss del deskriptiva, varav det sistnämnda 

innebär att man uppmuntrar intervjupersonen att så exakt som möjligt beskriva känslor, 

upplevelser och handlingar (ibid:47). Intervjuerna har även en fenomenologisk ansats, vilket 

innebär att intresset ligger på att försöka förstå sociala fenomen utifrån olika aktörers 

perspektiv. Man vill beskriva världen som den upplevs av människorna man intervjuar 

(ibid:44). Jag har valt att genomföra mina intervjuer så eftersom det påbjuder till lyhördhet och 

unika insikter till att förstå olika fenomens fulla komplexitet. Det passar in på min studie då jag 

ser Ross Tensta gymnasium som både en svår politisk fråga med olika dimensioner men också 

som ett uttryck och konsekvens av ett komplext och mångdimensionerat samhällsproblem. 

I min studie har jag genomfört totalt fem intervjuer:  

Informant A Jobbade som politisk tjänsteman i ”skolroteln” i 

Stockholms stad åt dåvarande skolborgarrådet.  

Informant B Ämneslärare som anställdes i samband med att  

Ross-konceptet implementerades år 2003 och 

arbetade på skolan till evakueringen. 

Informant C Ämneslärare som började jobba på Ross Tensta år 

2008 och arbetade på skolan till evakueringen. 

Informant D Före detta rektor på skolan. Blev anställd år 2009 

och arbetade på skolan fram till evakueringen. 

Informant E Före detta rektor på skolan och blev anställd 

samtidigt som Informant D och sa upp sig och 

valde att lämna skolan år 2015. 
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Intervjuerna har skett på omnämnda personers nuvarande arbetsplatser och varade i cirka en till 

en och en halv timme. Alla intervjuer spelades in och transkriberades av mig. Steg ett i min 

analys var att utifrån de olika faser som M/M-modellen utgår från skapa teman som jag 

kopplade till mitt teoretiska ramverk. Intervjuerna är analyserade i steg två i modellen som 

handlar om interaktion. Steg tre blev att välja ut citat eller längre uttalanden och analysera dess 

tillsammans med teoretiska relevanta begrepp.  

4.2.3 Mediematerial 

Utifrån mina intervjuer så framgår det att medias inverkan hade stor påverkan både på 

aktörernas handlingsutrymme men också på skolans förutsättningar. Under den mest turbulenta 

tiden på skolan och även samma år som Skolinspektionen släppte sin rapport benämndes Ross 

Tensta gymnasium totalt 229 gånger i olika mediala sammanhang. Alltifrån nyhetsartiklar på 

internet, tryckt press och TV-inslag. På grund av den omfattande mängden har jag valt att 

begränsa min studie och endast inkludera det mediematerial som mina aktörer benämner i 

intervjuerna eller material som har hjälpt mig att svara på frågor rörande skolan och dess 

framtid. Totalt har jag använt mig av tio olika artiklar. Dessa är hämtade från Sveriges 

Television, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Lärarnas tidning och lokaltidningen Mitti. 

4.3 M/M-modellen 

Analysmodellen jag har valt att använda mig av kallas för M/M-modellen och används för att 

förstå strukturers samspel och dynamik. I metoden så används morfogenetiska processer 

(förändring) och morfostatiska processer (reproduktion) för att få fram, förstå och förklara 

mönster i olika former av strukturer. Med hjälp av metoden så lyfts mer abstrakta förhållanden 

fram, det vill säga de strukturer och vilken inverkan dessa har och aktörerna som i 

sammanhanget har bidragit till att orsaka fenomenet. Detta innebär att den morfogenetiska 

ansatsen utgör ett ramverk för att på ett övergripande sett kunna förklara fenomen, deras 

uppkomst, reproduktion och eventuell förändring. Metoden utgår från att struktur alltid föregår 

aktörskap som i sin tur kan återskapa eller förändra strukturen. Det innebär att strukturell 

förändring följer de handlingar som orsakade dem (Gillberg et al 2017, 55ff). 

Varför jag har valt den analysmodellen är för att man med den kan beakta centrala delar från 

de strukturalistiska- och individuella perspektivet samtidigt som perspektivens svagheter kan 

överskridas. Att metoden är kvalitativ motiverar ytterligare användandet av modellen. M/M-

ansatsen betonar betydelsen av teorier för att synliggöra hur objektiva strukturella förhållanden 

påverkar aktörerna, vare sig de är medvetna om detta eller inte (Ibid 57).  

Som tidigare påtalat är mitt empiriska material brett och rör sig på olika strukturella nivåer. För 

att kunna binda ihop, strukturera upp och belysa olika perspektiv där aktörerna besitter olika 

mycket och olika typer av makt behöver materialet analyseras med hjälp av en modell som 

tillåter det vilket M/M-modellen gör. Modellen utgår från tre olika faser som man använder sig 

av för att strukturera materialet. Jag kommer att utgå från faserna men har kompletterat dem 

med teman. En tematisering hjälper till i analysen för att kunna hitta större byggstenar utan att 

behöva gå in på detaljnivå (Gustafsson och Johannesson 2016, 134).  

Utifrån de metodologiska överväganden som jag har nämnt ovan kommer jag att genomföra 

min analys utifrån dessa tre faser och teman: 
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4.3.1 Fas 1. Den strukturella fasen: Reglerade strukturer och det geografiska 

rummet   

I modellens första fas ställer jag frågor till mitt empiriska material som vad hade aktörerna för 

möjligheter att agera inom rådande system. Hur såg förutsättningarna ut och vilka begräsningar 

fanns? I denna fas kommer själva utbildningsstrukturen att analyseras och vilka föreställningar 

som var med att forma den. Jag kommer analysera de policydokument som villkorar 

förutsättningarna för de olika aktörerna och jag kommer gå igenom skolans pedagogiska 

satsning som implementerades år 2003, det så kallade ”Ross-konceptet”. Det är i denna fas som 

jag kommer diskutera betydelsen av Tensta som geografisk plats, den ökade segregationen och 

hur rykten kopplats ihop med området och hur det i sin tur påverkade skolan. Här kommer även 

diskussion av medias betydelse ske då media som aktör har en stor påverkan på en skolas 

förutsättningar.  

4.3.2 Fas 2.  Interaktionsfasen: Bourdieu och de kognitiva strukturerna 

Fas nummer två kommer fokusera på mina informanters personliga upplevelser och hur de 

hanterade olika situationer. Det innebär att jag kommer röra mig mot en mikronivå och jag 

kommer att analysera hur de olika aktörerna agerade utifrån de strukturella villkor som studeras 

i den första fasen. Med andra ord kan man säga att det är under interaktionsfasen som mina 

aktörers röster kommer till tals. Jag har som avsikt att med hjälp av mina teoretiska antaganden 

analysera hur aktörerna förhöll sig till samma strukturella fenomen som tas upp under första 

fasen. Det är i interaktionsfasen som Bourdieus teorier blir särskilt relevanta för att kunna 

förena struktur och aktör. Jag kommer att med hjälp av hans teoretiska begreppsapparat 

analysera aktörernas värderingar, idéer och strategier men även deras position och 

handlingsutrymme. Det är i den här fasen som jag kommer att diskutera hur den befintliga 

strukturen i vissa fall utmanades eller upprätthölls beroende på aktörernas position. 

4.3.3 Fas 3. Elaboreringsfasen: Reproducering, konsekvenser och 

framtidsvisioner 

I den sista fasen analyseras konsekvenserna av effekterna av interaktionerna. Konsekvenserna 

kan orsaka såväl förändring av strukturer som reproducering av de befintliga strukturerna 

(Gillberg et al 2017, 56f). Jag kommer sammanfatta de olika aktörernas agerande och vilka 

konsekvenser de hade. Jag kommer att analysera hur de förhöll sig till nedläggningen och hur 

de ser på framtiden. I modellens sista fas kommer jag koppla ihop det empiriska materialet 

tillbaka till en strukturell nivå. Jag kommer redogöra för fallstudien Ross Tensta gymnasium 

som ett illustrativt exempel på ett strukturellt skapat och reproducerat samhällsproblem. 

4.4 Etiska överväganden 

Det är ett faktum att den mänskliga interaktionen i en intervjusituation påverkar såväl 

intervjupersonen och kunskapen som den som intervjuar tar med sig vilket innebär att 

intervjuforskning är genomsyrad av både moraliska och etiska frågor. Kvale och Brinkmann 

(2014) tar upp fyra etiska riktlinjer som forskare bör ha i åtanke innan genomförandet av en 

intervjustudie. Den första är informerat samtycke, vilket innebär att man informerar 

undersökningspersonerna om det allmänna syftet med intervjun och hur den är upplagd. Alla 

mina intervjupersoner uppmärksammades redan vid första kontakt om min studies syfte och det 

förtydligade jag även på plats. De deltog alla frivilligt och visste om att de har rätt att dra sig ur 
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när som helst. Riktlinje nummer två handlar om konfidentialitet. Endast en av mina 

intervjupersoner uttryckte en önskan om att få vara anonym om hen inte fick läsa eventuella 

citat innan publikation men jag erbjöd alla den möjligheten.   

För enkelhetens skull har jag anonymiserat alla informanters namn men däremot så skulle 

personer som är insatta i fallstudien kunna identifiera vissa aktörer på grund av deras uttalade 

positioner kopplat till år och datum. Personerna det gäller är medvetna om detta. Den tredje 

riktlinjen tar upp eventuella konsekvenser som studien kan ge. Då jag valde att använda mig av 

semi-strukturerade intervjuer som mer liknade en ett samtal innebar det att mina intervjuer fick 

mer av en intim karaktär. Jag var tydlig med att jag inte har genomfört fallstudien i syfte att 

ställa aktörer mot varandra eller att hitta en syndabock. Dessa aspekter bidrog till att de jag 

intervjuade stundtals var väldigt utelämnande men det är något jag anser har berikat 

intervjuerna. Forskarens roll som person är det sistnämnda som författaren tar upp och för min 

del innebär det att vara transparant med både valet av fallstudie men också hur mitt intresse för 

forskningsfrågan har uppkommit. Jag har varit tydlig med min position och att jag inte kom in 

i projektet utan förkunskaper utan att jag hade min egna bild av Ross Tensta gymnasium efter 

att ha gjort min första VFU-period där.  

5. Analys 

5.1 Reglerade strukturer och det geografiska rummet   

”Så.. Skolan är ju en spegling av samhället, ja en direkt avspegling av samhället.”  

– Informant D 

Citatet ovan får inleda min analys och beskriver även på vilken nivå jag kommer att befinna 

mig. Analysen börjar med att fokusera på hur det som Scott (1995) väljer att benämna som 

reglerade strukturer och hur de sätter upp villkor som i sin tur kommer att påverka mina aktörers 

handlingsutrymme. Det är på den reglerade nivån där aktörer påverkas att inte handla på ett 

visst sätt då strukturerna kraftigt försvårar eller till och med omöjliggör en handling. Jag 

kommer att koppla de politiska dokument som finns att tillgå beträffande skolan till den 

forskning som finns om det fria skolvalet och marknadifieringens effekter. Jag kommer även 

diskutera hur ojämlikhet tar sig uttryck rent geografiskt och vad det får för konsekvenser för 

skolans förutsättningar. Utgångspunkten för denna fas är att samhällsstrukturer är och påverkar 

Ross Tensta gymnasiums uppgång och fall.  

Statistik från Skolverket visar på ett elevtapp på över 170 elever från åren 1997-2001. Ross 

Tensta gymnasium var med andra ord en bortvalsskola redan år 2003, vilket var en av 

anledningarna till att konceptet infördes. Målet var att höja skolans status på skolmarknaden 

och locka tillbaka elever. Ett försök som skulle visa sig misslyckas. Att skolan förlorar elever 

kan förklaras av flera anledningar, men det politiska beslutet att slopa närhetsprincipen är en av 

dessa. När eleverna i upptagningsområdet lättare kan välja bort skolan resulterar det i 

ekonomiska problem eftersom elever är kopplade till skolpeng.  

Att man inför ett koncept som Ross i området Tensta kan också ses som ett försök till att bryta 

ett segregationsmönster. I slutet av 1990-talet ansågs skolor i de dåvarande 

miljonprogramsområden spela en nyckelroll som ”segregationens isbrytare”. Man framhåller 
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dock hur ett sådant försök kan medföra risker eftersom man lägger ett stort ansvar på enskilda 

skolor för ett mer övergripande strukturellt samhällsproblem (Dahlstedt och Hertzberg 2011).  

Ambrose (2016) beskriver hur bland annat partnerskap på olika vis har använts för att förbättra 

skolors position i mer socialt utsatta områden. Dessa samarbeten sker ofta i samarbete med 

föräldragrupper som har en stark socioekonomisk bakgrund för att förstärka skolans 

attraktionskraft. Fastän samarbetet mellan politikerna i Tensta och Ross-school inte involverade 

föräldrar så går det att dra en parallell till hur Ross-konceptet framställs som ett ”elit-koncept”, 

där majoriteten av eleverna kom från socioekonomiskt starka familjer då det är så 

originalskolan i USA framställs. Det förfaller inte helt osannolikt att tro att det fanns en 

ambition i att konceptet och dess innebörd skulle hjälpa dåvarande Tensta gymnasium lyfta 

fram sin position på skolmarknaden. Frågan om partnerskap kan ses som en framgångsstrategi 

går att ifrågasätta och i fallet Ross Tensta går det i alla fall att konstatera att det inte fungerade.  

 

 
(Skolverket, 2019)  

Att skolan börjar tappa elever syns i statistiken. I diagrammet med siffror hämtade från 

Skolverket så syns det att skolan successivt tappar elever under slutet av 1990-talet och i början 

på 2000-talet. Det var detta elevtapp man ville hämta upp i och med införandet av Ross-

konceptet och i statistiken inledningsvis kan man se en viss ökning av elever. Det är möjligt att 

de satsningar som inledningsvis gjordes gav ett visst resultat. Att locka elever med bland annat 

egna datorer, gratis nätverk och små klasser var någonting unikt att kunna erbjuda i början av 

2000-talet. I statistiken har jag valt att skilja elever som gick på individuellt- och nationellt 

program från varandra. Detta på grund av att den förstnämnda gruppen ökar i takt med att den 

andra minskar. I denna grupp så ingår bland annat språkintroduktion för nyanlända elever. När 

kritik mot Ross-konceptet besvarades så menade man på att det inte hade skett ett större 

elevtapp men faktum är att de elever som gick språkintroduktion, alltså en grupp av elever som 

de facto ökade, gjorde inte något aktivt val för att hamna där. Lärarnas tidning påpekar att 

språkintroduktion på Ross Tensta var det minst populära av språkintroduktionsutbildningarna 

(Lärarnas tidning 2011-09-27). Kallstenius (2010) skriver om detta fenomen, att dessa elever 

ses som ett ”nödvändigt ont” då de innebär ett tillskott i budgeten men samtidigt bidrar till ett 

mer utmanande elevunderlag.   
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De ekonomiska satsningarna som gjordes på skolan var heller inte gratis men kommer visa sig 

vara förgäves då skolan successivt uppvisar ett lägre betygsnitt och ett färre antal elever som 

går ut med examen.  

 

År Andel elever med examen Genomsnittligt slutbetyg  

(elever med examen eller studiebevis) 

2003 80%  12,6 

2015 49,5% 11,5 

(Skolverket 2019. Statistiken gäller från året som Ross-projektet infördes och sista året som de nationella 

programmen fanns kvar på skolan).  

Under de första tre åren fick Ross Tensta gymnasium mer än 31 miljoner i anslag för projektet 

från Kompetensfonden i Stockholms stad. Skolan fick även extra skolpeng som sammanlagt 

resulterade i 37 miljoner extra och skolbyggnaden som renoverades för att passa Ross-

pedagogiken kostade ytterligare 32 miljoner kronor (Lärarnas tidning, 2011-09-07). Pengarna 

från Kompetensfonden är förbrukade och i samband med det slutar även skolan få utökad 

elevpeng då det inte rimmar väl med konkurrensen gentemot andra skolor. Med ett allt svårare 

elevunderlag, ett koncept som inte tycks locka elever och totalt mindre pengar blir 

uppförsbacken allt brantare. Den organisatoriska strukturen som präglar skolan utifrån 

ekonomiska faktorer och konkurrens påverkar skolans resultat, utvecklingsmöjlighet och 

framtidsutsikter.  

Som tidigare nämns bör man ha i åtanke att Ross-konceptet och de pengar som Stockholm stad 

la på skolan var ett politiskt beslut och ett beslut som backades upp av politiker trots kritik 

(Lärarnas tidning 2011-10-07). Lundquist (1998) menar att beteendestrukturer kan vara 

kopplade både till politiska- och ekonomiska beslut. I fallet med Ross-konceptet går det att 

applicera båda dessa. De dåvarande politikerna hade ett starkt intresse att upprätthålla konceptet 

ur ett politiskt perspektiv för att inte tappa trovärdighet och ur ett ekonomiskt då man hade 

satsat mycket skattepengar för att lyckas med konceptet. Den strukturella hierarkin försvårar en 

förändring, trots att andra aktörer som exempelvis media och tidigare anställda försöker belysa 

problematiken både genom konkret fakta och tydlig argumentation. 

När Skolinspektionens (2016-02-01) rapport kom beslutades det om att huvudmannen 

Stockholms kommun skulle betala 2 500 000 kronor i vite på grund av att bristerna som skolan 

uppvisade ansågs så pass allvarliga. Skolinspektionen utgår från sju olika kategorier varav Ross 

Tensta gymnasium uppvisar den allvarligaste formen av brister i fem av kategorierna. Att som 

skola som redan tampas med ekonomiska svårigheter måste betala skadestånd på över två 

miljoner blir ett problem då det även är ett kostsamt arbete att lyckas åtgärda så stora problem. 

I de policydokument som jag har tagit del av konstaterar man aldrig att anledningen till 

nedläggningen av Ross Tensta gymnasium var Skolinspektionens beslut, utan man hävdar att 

skolan ska evakueras på grund av att man behöver byta ventilationssystemet och bristande 

elevunderlag. Det skiljer sig mot den mediala bilden som lyfts fram, vilket tar mig in på medias 

makt och påverkan.  

Droppen för Stockholms stad var Skolinspektionens kritik och viteshot på 2,5 miljoner kronor. 

Inspektionen beskriver kaosartade lektioner, hot och kränkningar och elever som inte får stöd i 

skolarbetet. – SvD (2016-01-02)  

Kaosartade lektioner, många konflikter, lärare som har gett upp och elever som tagit makten. Efter 

Skolinspektionens mycket kritiska rapport har Stockholms stad beslutat sig för att lägga ned Ross 

Tensta gymnasium – Dagens Nyheter (2016-02-01) 
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Strömbäck (2009, 29) beskriver hur medias makt gällande den skolpolitiska diskursen är en 

integrerad del av alla organiserade samhällen. Medias rapportering om missförhållanden i 

svenska förortsmiljöer möter oss nästan dagligen (Dahlstedt, 2005) och Ross Tensta 

gymnasium är inte fri från den påverkan som den mediala diskursen innebär, tvärtom. Ambrose 

(2016) skriver om hur en stigmatiserande medial diskurs får direkta konsekvenser för en skolas 

förutsättningar på skolmarknaden. Bunar (2009, 157) skriver om ”skolan mitt i byn-policyn” 

och lägger fokus på den symboliska aspekten. Om en skola omnämns i positiva mediala 

sammanhang kan det motverka en negativ bild av området i helhet. Stigmatiseringen kan 

minska och stoltheten öka, vilket i sin tur kan stävja fördomarna gentemot både skolan och 

området som skolan ligger i. Att rapporten från Skolinspektionen fick stort medialt intresse 

ledde till ökad stigmatisering av skolan men också till att bekräfta bilden av en förortsskola i 

förfall som reden existerade. Att en eventuell orättvis resursfördelning och segregation undviks 

i det offentliga samtalet innebär även det att stigmatiseringen fortgår.   

Men det är inte de enda strukturerna som behöver tas i beaktande, utan leder mig in på den 

geografiska platsens betydelse. Att beskriva en plats och dess komplexa relation mellan 

befolkningens sociala- och etniska karaktär samt status och rykte kan göras på olika sätt, bland 

annat genom statistik, policydokument, massmediala beskrivningar, historia och politiska 

utspel. Vad innebär det att ett område är segregerat och hur påverkar det skolan som ligger i 

området? De stora skillnader som finns mellan stadens delar är främst en följd av att Stockholm, 

precis som många andra svenska städer präglas av en påtaglig bostadssegregation (Andersson 

2008). Molina (1997) menar att det både finns en rumslig och mental segregation i städer som 

skapas i relation till demografiska, socioekonomiska och etniska skillnader. Molina väljer att 

använda sig av begreppet ”rasifierade” för att betona att bostadssegregation inte avser alla 

etniska grupper, utan i första hand de grupper som ursprungligen kommer från länder utanför 

Europa. Det skapar föreställningar om ett ”vi” och ett ”dom”, föreställningar som i sin tur 

reproduceras. Dessa aspekter samspelar och leder till att segregation skapas och upprätthålls 

mellan olika geografiska platser. Gulsons (2011) menar att det krävs en förståelse av en plats 

villkor för att kunna analysera vad konsekvenserna blir av ojämlikhet och segregation inom 

utbildningen. Homogenitet och segregation leder till att skolans geografiska kapital påverkas 

(Isling Poromaa 2016). Området ”Tensta” ligger i en del av Stockholm där segregationen är 

påtaglig, andelen invånare med socioekonomisk problematik är hög och området kan beskrivas 

som ”svenskglest” (Andersson, 2008). Det är ett begrepp som inte är helt oproblematiskt att 

använda då det kan bidra till att etablera och fördjupa en stereotyp bild om vad ”svenskhet” 

innebär. Men då avsaknaden av etniskt svenska elever återkommer hos mina aktörer som 

någonting bekymmersamt blir det viktigt att förstå ”svenskhet” i allmänhet och ”vithet” i 

synnerhet som ett värdefullt symboliskt kapital. Att området Tensta har ett lågt geografiskt 

kapital blir till en nackdel för de som studerar i Tensta. Det är för att skolan som institution är 

starkt knuten till områdets sociala status.  

Platsen Tensta är ett geografiskt område som präglas av föreställda geografier (Molina 2006) 

där alltifrån den historiska kontexten till medias representation och diskursen om platsen är med 

och formar individers uppfattning om området. De föreställda geografierna har i sin tur en 

betydelse för det fria skolvalet och i förlängningen för Ross Tensta gymnasium. Bunar (2009, 

114) beskriver att det kan vara extra svårt när en skola bär samma namn som ett området som 

ofta porträtteras negativt. Accepterar man det antagandet så kommer namnet ”Ross Tensta 

gymnasium” påverka allmänhetens syn på skolan.  

Ross Tensta gymnasium benämns av flera av mina intervjupersoner som ”skolan mitt i byn” 

och påverkades onekligen av områdets sociala status, vilket man kan se i Skolverkets siffror för 

elevunderlaget. Andelen elever med utländsk bakgrund för läsåret 2015/2016 var 95% och 

andelen högutbildade föräldrar låg på 29%. Det går att jämföra med statistik från år 2003 när 
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Ross-konceptet implementerades. Antal elever med utländsk bakgrund låg då på 80% och 

andelen elever med högutbildade föräldrar på 34% (Skolverket, SIRIS). Statistiken kan kopplas 

ihop med teorierna om white flight och white avoidance, alltså att elever med etnisk svensk 

bakgrund kommer söka sig från och undvika skolan när antalet utländska elever blir för hög 

eftersom det förknippas med låg status. Att Ross Tensta gymnasiums status sjönk i samband 

med att man tappade etniskt svenska elever visar sig både i statistik och diskursen kring skolan. 

Utgår man från Schellingers (1978) modell och teorier kan man dra slutsatsen att även fast valen 

skedde på en mikronivå så innebär de gradvisa strukturella förändringar.  

För att sammanfatta den strukturella fasen kan man konstatera att det inte bara är en reglerande 

struktur som påverkar att Ross Tensta gymnasium positioneras som en bortvalsskola. 

Föreställda geografier, skolans elevsammansättning, politiska beslut som påverkar ekonomin 

och det fria skolvalet är alla viktiga faktorer i förklaringsmodellen. 

5.2 Bourdieu och de kognitiva strukturerna 

”Sanningen ska sägas av dem som erfar den” – Bourdieu (1999)  

Citatet av Bourdieu får inleda och sätta ton för den kommande delen i min analys. Jag kommer 

utgå från mina aktörers berättelser och erfarenheter som formas i en skärningspunkt mellan 

individuellt handlande och strukturell påverkan. Den första fasen analysen fokuserade på de 

strukturella villkoren och i den här fasen kommer jag att belysa hur mina aktörer hanterar (eller 

inte hanterar) dessa villkor. Jag har valt att göra den uppdelningen då strukturerna först får sin 

fullständiga belysning när de relateras till både individuella- och institutionella erfarenheter av 

en skola och ett geografiskt område. Mina aktörers relation till det omgivande samhällets 

sociala- och symboliska strukturer och till händelseförloppet hjälper till att åskådliggöra vilka 

svårigheter som fanns och få förståelse för dessa.  

I den här fasen kommer vi se hur mina informanter omfattas av Bunars (2009, 127) begrepp 

uppgivenhetens logik när man talar om skolans förutsättningar. Ett begrepp som jag har valt att 

utvidga till att innefatta en uppgivenhet som kan kopplas till fler parametrar än endast utflöde 

av ”svenska” elever. Jag kommer redogöra för mina aktörers syn på den problematik som 

präglade skolan och påverkade uppdraget att kunna bedriva en likvärdig utbildning. Eftersom 

aktörerna bidrar med olika perspektiv kommer jag att försöka visa på vad som kan ses som 

mönster. Jag kommer inleda denna fas med att belysa hur mina aktörer beskriver den 

geografiska platsen och vad dess rykte har för betydelse för gymnasieskolan, för att vidare 

diskutera hur de såg på elevunderlaget, medias bevakning och slutligen skolans ekonomiska 

förutsättningar. Samtliga av mina informanter som har koppling till Ross Tensta gymnasium 

var där under en längre period och har gedigen erfarenhet av att jobba på en skola i ett område 

som kategoriseras som utsatt. De har alla varit med om turbulens och förändring men är 

samstämmiga i att skolans problem successivt ökade.  

Ett återkommande tema hos mina informanter är att de påtalar hur ”Tensta” som område 

påverkade skolan och dess förutsättningar. Forskning har bekräftat att geografisk plats är en 

betydelsefull faktor för skolvalfrihet, vilket uppmärksammas allt mer (se ex. Gewirtz, m.fl., 

1995, Bunar 2010). Området är med och påverkar skolornas förutsättningar och skolvalet måste 

därför betraktas i relation till dess socioekonomiska, etniska och symboliska status (Ambrose 

2016), vilket min fallstudie bekräftar. 

Ja alltså, ser man bara till infrastrukturen också så finns det inget bättre ställe att bedriva skola på. 

Lokalerna i sig är otroligt fina, du har simhall på ena sidan gården, gym på andra sidan gården. Du 

har hela Spånga fältet med Spånga IP det finns skridsko-, fotbollshall, konstgräsplan, Järvafältet, alla 
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löpspår. Det är så otroligt bra. Och nära tunnelbanan. Den ligger helt perfekt. Det säger ju också en 

del om hur omöjligt det är att ha en skola där. – Informant B 

Flera informanter framhåller en dubbel bild på hur området uppfattas av omgivningen. Citatet 

ovan visar på hur den Tenstas spatiala kapital påverkade skolan. Informanten konstaterar att 

trots de närmast perfekta förutsättningarna påverkar kringliggande faktorer så pass mycket att 

det är omöjligt att bedriva undervisningsverksamhet i området. Alla informanter är medvetna 

om att skolans upptagningsområde har ett dåligt rykte och medger utan problem att 

gängkriminalitet och narkotika förekommer. Den kognitiva påverkan skiljer sig åt till viss del 

och informanterna väljer att lyfta fram problematiken lite olika. Det finns dock en 

samstämmighet i att områdets problem hamnade på skolan och att det är något man hela tiden 

var tvungen att förhålla sig till. Det är tydligt att vid utformningen av en skolas spatiala kapital 

är relationen mellan plats och dess identitet centralt då det är genom det som närområdets 

socioekonomiska struktur förkroppsligas (Bourdieu 1999).  

Men sen att det samtidigt var uppgörelser på skolgården med vapen som egentligen inte hade 

någonting att göra med skolan att göra men det blev skolans problem (..)  det var ju skolan mitt i byn 

och det som försiggick runt om kring skolan blev skolans problem att lösa och det blev till slut skolan 

övermäktigt – Informant D  

Att skolan inte kan ses frånkopplad från området i övrigt speglas i citatet. För samtidigt som 

lärarna försökte bedriva undervisning påverkade det som hände utanför skolans väggar miljön 

i skolan. Det finns en uppgivenhet hos mina informanter från ett samhälle som har kapitulerat.4 

I en intervju berättar en informant hur det var när hen började jobba på skolan. Informanten 

beskriver hur mycket som fanns att tillgå i närområdet, allt från Systembolaget, Ica, Posten och 

samhällskontor men att det successivt lades ned.  

Myndigheter måste liksom synas och det måste ju finnas arbetstillfällen det måste finnas möjligheter 

för ungdomar med annan bakgrund en den etniskt svenska liksom. Vi pratade mycket om det där när 

vi jobbade hur viktigt det var att ge en annan chans att komma in i samhället och inte ägna sig åt 

dumheter. – Informant E  

(…) och då finns ju också den här risken att några av dom här barnen kommer inte gå i skolan nu för 

att det är.. den här kontrollen finns inte kvar sen så blir det ju också ett problem när skolan försvinner 

att vi nu har sagt ”ja” till att det här ska vara ett utanförskapsområde, vi har tagit bort i princip alla 

svenska institutioner. – Informant C  

Att det inte längre finns några myndigheter kvar eller arbetstillfällen innebär för mina 

informanter att samhället har accepterat Tensta som ett utanförskapsområde, vilket i sin tur satte 

sin prägel på skolan och eleverna. Både teorin om white flight och white avoidance blir relevant 

här. Att vita personer bestämmer sig för att lämna områden med en hög andel icke-etnisk 

befolkning är vad som har hänt i Tensta och konsekvenserna har blivit att viktiga 

samhällsinstitutioner antingen har lagts ned eller flyttat därifrån. Mina informanter lyfter upp 

vikten av det ”svenska” som en form av ett viktigt symboliskt kapital. Att det inte finns några 

svenska institutioner kvar beskrivs som ett integrationsproblem något som i sin tur leder till att 

eleverna med annan bakgrund än den ”svenska” inte får samma möjlighet att utveckla de olika 

kapitalformerna. Men att ”svenskhet” ses som något viktigt visar sig på flera nivåer. Ambrose 

(2016, 11) skriver om hur svenskhetskapitalet definieras utifrån att omgivningen associerar 

skolor som har en hög andel ”svenska” elever med skolor som kan erbjuda en mer kvalitativ 

utbildning. Vidare skriver författaren att den övergripande bilden av elevpendling bekräftas av 

att många familjer söker sig till skolor med stort svenskhetskapital och uppfattas som mer 

”svenska”.  ”Svenskhet” blir även i denna kontext ett starkt symboliskt kapital (Bourdieu, 1979) 

och en bild som mina informanter bekräftar. 

 
4 Se fler liknande kommentarer i de transkriberade intervjuerna 
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Jo men från början var det verkligen så att eleverna var superseriösa och det fanns föräldraföreningar 

och då var det fortfarande en del etniska svenskar som tyckte att det är en bra skola och att man ska 

beblanda sig och så.. och då fanns det en föräldraförening som var lite mera utblandat ja det blev mer 

mixat. – Informant C 

I min första klass som jag hade, det var en natur- och forskningsklass. Där gick Olof Palmes barnbarn 

till exempel va. Det fanns ju en kärna av svenska elever när jag började på skolan men på tre fyra år 

så försvann ju dom. – Informant B 

Ja oh ja, det fanns inte några svenska elever alls på slutet för jag hade några svenska elever eller ja 

minst en svensk elev varje år de första fem åren men sen tror jag inte det fanns en enda svensk elev 

på hela skolan. – Informant C  

Avsaknaden av ”svenska” elever beskrivs indirekt som problematiskt och stämmer överens med 

teorin om white avoidance som innebär att vita elever inte väljer att söka sig till skolor med en 

hög andel icke-etniskt svenska elever. Det fanns det en inneboende förhoppning och ambition 

hos flera informanter att man ville få tillbaka ”svenska” elever till skolan, vilket även det 

bekräftar teorin om svenskhetskapital. Mina informanter behöver orientera sig utifrån 

elevunderlaget och dess förutsättningar. De uppvisar ett ambivalent förhållningssätt då de 

beskriver ”svenskhet” som något eftersträvansvärt, samtidigt som man påpekar att det inte är 

elevunderlagets etniska sammansättning som är problematisk utan homogeniteten. I citatet 

nedan beskriver en av informanterna hur man ville locka ”svenska” elever till skolan men att 

det var omöjligt. Hen frågar sig även varför de skulle vilja åka till Tensta, en problematik som 

är återkommande. Informant A beskriver det som ett problem att elever från förorten pendlar 

in till stadskärnan men att elever från stadskärnan inte i lika stor utsträckning pendlar ut. Det 

finns en enighet i att Tensta som både geografisk plats och i förlängningen skolan inte kan stå 

upp emot de starka strukturer och föreställningar som finns vilket också påverkar lärarna och 

skolans interna arbete.  

Men vi hade hela tiden som mål att det skulle komma svenska elever, men jag menar, varför skulle 

dom åka till Tensta? – Informant E  

Bunar (2009) skriver utifrån Skolverket (2004a) att det i första hand inte är lärarnas kompetens 

som spelar roll om en skola blir en bortvalsskola eller inte, vilket även Kallstenius (2010) 

konstaterar. Ett erkännande inom utbildningsfältet handlar nödvändigtvis inte om pedagogiska 

förtjänster utan om skolans rykte, betygssnitt och dess elevunderlag. Betydelsen av skolans 

symboliska och spatiala kapital i relation till elevunderlagets etniska och sociala bakgrund är 

det som har störst betydelse för en skolas position på skolmarknaden. Det upplever mina 

informanter som frustrerande och uppvisar en uppgivenhet inför. De beskriver genomgående 

sig själva och sina kollegor som mycket kompetenta och duktiga lärare, men att det i det stora 

hela inte spelade någon roll.  

Sen hör det ju till saken att lärarna som var på Tensta var väldigt väldigt bra lärare. Många lärare som 

var i 35-40 års åldern och som hade gjort 5-6 år på skolan, och så fick vi ju väldigt bra fortbildning 

måste jag ändå säga under den här projekttiden (…) Så lärarna som var där var väldigt bra lärare. När 

de gick vidare blev många av dem tongivande lärare på skolorna de gick till. - Informant B 

Tror du också att de bästa lärarna finns där man har det svåraste elevunderlaget?  

Absolut! Jag och en kollega som kom till Bromma i all ödmjukhet så ansåg vi oss vara de bästa 

lärarna på Bromma för att vi hade jobbat i Tensta innan. Vi hade ju tränat på att slå knut på oss själva 

för att göra undervisningen intressant till de här ganska skoltrötta individerna (…) så att det krävs 

mycket mer att vara lärare i Tensta. – Informant C 

Skolor med stark framtoning på marknaden omfattas ofta av ideal, värden och beteenden som 

premieras av de dominerade grupperna (medelklassen) i samhället (Kallstenius 2010, 106), en 

grupp som har stort kulturellt kapitalinnehav. På framgångsrika skolor skapas ett skolhabitus 

där elevers inträde och acceptans bygger på att de passar in i skolans normativa förhållningssätt. 
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Informant D gör under vår intervju en koppling till den i skrivande stund populära kommunala 

skolan i Stockholms innerstad, Anna Whitlock som bekräftar det. 

Det är liksom den sista utposten.. Man ser till att slänga dit jättemånga språkintroelever, inte se till att 

satsa på skolan. Det är ju inte direkt Anna Whitlock eller så. – Informant D  

Hen uttrycker frustration över hur man väljer att hantera situationen med bland annat ett 

bristande elevunderlag och drar parallellen till en skola med högre symboliskt kapital för att 

peka på orättvisa i systemet. Som kan utläsas av statistiken i fas ett så minskade elevunderlaget 

successivt på skolan trots implementeringen av Ross-konceptet. Det påverkade elevernas 

utbildning och lärarnas förutsättningar att bedriva bra undervisning eftersom skolan gradvis får 

sämre ekonomiska förutsättningar. Informant A beskriver hur man hade som politiskt mål att 

lyfta fram kommunens position på marknaden, vilket man lyckats med i skolor i innerstaden 

men inte i förorten. Utgångspunkten med Ross-konceptet var att hämta tillbaka elever som man 

hade tappat men paradoxal så blev det tillslut en faktor som flera av informanterna anser 

bakbinder skolan och de själva. Det som tidigare har varit en sellingpoint, där alla elever fick 

egna datorer, trådlöst nätverk på hela skolan och en annorlunda pedagogik är inte längre unikt 

och lärarnas pedagogiska kompetens blev sekundärt. Att Tensta Ross gymnasium är 

konkurrensutsatt på skolmarknaden blir extra påtagligt på grund av att skolan fortsätter att hela 

tiden förlora elever (Lundahl m.fl, 2014). 

Ytterligare en strukturell faktor som påverkar informanterna är läroplanen som 

implementerades 2011, Lgy11. Konceptet med Ross-pedagogik krävde ett arbetssätt där man 

jobbade mer eller mindre ämnesintegrerat och ”historia” som en löpande röd tråd genom 

undervisningens alla år vilket inte längre tilläts i läroplanen. Informant B beskriver hur 

undervisningen börjar kännas som en bluff och att det var tufft att försöka ”sälja in” ett koncept 

som inte fungerade i praktiken. De flesta ansåg att det till stor del var på grund av 

förutsättningarna konceptet inte fungerade, men att på grund av det var ett politiskt fattat beslut 

var de tvungna att upprätthålla fasaden. Informanterna beskriver hur det påverkade den egna 

självkänslan och respekten för verksamheten negativt. Bourdieu (2004) menar på att det 

praktiska förnuftet utgör grunden för individers handlande och icke-handlande och att det kan 

för en utomstående framstå som irrationellt och kontraproduktivt. Informanterna vittnar om att 

de är medvetna om problem som påverkar dem negativt, men på grund av deras position har de 

begränsade möjligheter att göra motstånd. 

I kombination med att man inte har råd att ha varken lika små klasser som konceptet och 

lokalerna krävde eller andra fördelar som tidigare hade finansierats av extra skolpeng och 

fondpengar börjar det gå utför för skolan. Nedskärningar i kombination med att elevunderlaget 

successivt byts ut ökar problemen på skolan, vilket tar sig uttryck på olika sätt. På slutet fanns 

det exempelvis bara en specialpedagog som var anställd på 70% när skolan fortfarande hade 

runt 600 elever. 

Det fanns ju inga resurser! Vi hade mot slutet en specialpedagog som satt och skrev åtgärdsprogram 

typ och innan mina elever förflyttades var det åtgärdsprogram på kanske 90% av alla våra elever för 

att de hade F i olika kurser och då blev ju det bara en pappersprodukt.. Det hyrdes in någon 

pensionerad specialpedagog eller något liknande som fick sitta och knappa ned massa floskelfraser  

– Informant C 

Det vittnas om att man jobbade i en orkanvind och rektorerna beskriver hur skolan redan var på 

fallrepet när de rekryterades år 2009 men att det var förväntat av dem att fortsätta förvalta och 

utveckla det politiska konceptet. När pengarna man tidigare fått från kompetensfonden tar slut 

och att man ur en likvärdighetssynpunkt (gentemot andra skolor i kommunen) drar in på den 

extra skolpengen blir situationen övermäktig. En rektor beskriver att det resulterade i tuffa 

sparkrav och att de internt försökte påverka politiker så skolan skulle få kompensation, men det 

beskrivs som ett litet plåster på ett alldeles för stort sår.  
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Budget i balans javisst men sen så blev det minus och pengarna tog slut. Alla fick panik fast alla 

egentligen visste att det var på gång. Att det bara var en tidsfråga. – Informant E 

När rapporten med beslutet från Skolinspektionen kommer år 2016 bekräftar den delvis bilden 

av en skola med ett stort förändringsbehov, en bild som mina informanter styrker. Det fanns en 

samstämmighet att det under rådande förutsättningar var rätt att lägga ned skolan, eller som en 

informant uttrycker det ”ta en paus”. Informant B som var kvar till slutet beskriver hur cirka 

femton av hens kollegor sa upp sig sista året och hur eleverna som var kvar på skolan hade 

alldeles för stora behov som de inte kunde möta. Kritik i hur man hanterade elevunderlaget tar 

även Skolinspektionen upp i sin rapport. Där påvisar de att eleverna inte får tillräckligt med 

stöd men kritiken försvaras bland annat genom att skolans resurser inte räcker till. Flera av 

informanterna uppfattar Skolinspektionens rapport som onyanserad och att det inte fanns någon 

förståelse för de förutsättningar som skolan hade att tillgå. 

Självklart var det jättemycket vi var tvungna att se över men man hade liksom 0 förståelse att nästan 

alla elever var i behov av en pedagogisk utredning och ett åtgärdsprogram det fanns många bitar av 

skolan som fungerade väldigt väl. – Informant D 

Det är inte endast Skolinspektionens rapport som anses vara problematisk, utan det finns en 

frustration över hur media väljer att rapportera både om Skolinspektionens beslut och om skolan 

i allmänhet. Schwartz (2013, 77) menar att media har blivit en betydelsegivande faktor för att 

skapa det han benämner som ”sanningar om skolan”. Dessa ”sanningar” skapas i synnerhet om 

de skolor som ligger i förorten och författaren menar att de bidrar till att förstärka en redan 

negativ bild. I citatet nedan bekräftar min informant Schwartz (2013) teorier när hen berättar 

hur de valde att handskas med media. 

I och med att media är en sån stor del av beskrivningen och har tolkningsföreträde av skolorna kan 

jag förstå det. Informant D och jag bestämde ju för att vi fick ju väldigt mycket svarta rubriker när vi 

var i Tensta och vi var ju ganska tidiga vi ville exempelvis inte att TV4 skulle komma dit för dom 

reportage dom hade gjort om Tensta var bara såhär negativt negativt negativt – Informant E  

Att media uppfattas som om att de endast ville rapportera en negativ bild av skolan bekräftas 

av flera informanter. De försöker vid flera tillfällen lyfta en positiv bild av verksamheten men 

intresset för att skriva om det beskrivs som obefintligt.  

Och det var ju för att det hade inte något medievärde det är ju så medias logik funkar liksom på något 

sätt. Det är ingen sensation. En sensation är att man bekräftar en teori eller en hypotes som på något 

sätt är den gängse och att det är att det bara är elände i förorten. – Informant E  

Mediernas roll som en makthavare bekräftas och att media aldrig kan ses som en helt neutral 

aktör (Strömbäck, 2006, 113). Hur någonting framställs kommer påverka hur övriga samhället 

ser på problemet, vilket speglas i flera uttalanden som mina informanter gör. På ett individuellt 

plan begränsas informanternas handlingsutrymme och det finns en uppgivenhet och en 

frustration att hela tiden behöva försvara sig. För även om bilden delvis stämde upplevs den 

som onyanserad och orättvis. I och med Skolinspektionens rapport valde medierna att vinkla 

nedläggningen av skolan som om att det var rapporten som var anledningen, en verklighetsbild 

som krockar med mina informanters. En av rektorerna berättar att det redan var bestämt att 

skolan skulle evakueras på grund av renovering och det är även en bild som politiska beslut 

styrker.  

Då hade dom bestämt sig och vi hade sagt okej vi evakuerar skolan under två års tid för att hinna få 

till en nystart sen ska det liksom renoveras och allting ska bli bra det var det vi hade fått höra då att 

två år sen kommer skolan öppna upp igen. Mm. Och att det skulle vara bäst så det inte bara blev tre 

klasser som gick ut sista året och det skulle bli jättekonstigt och man kunde renovera på ett ordentligt 
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sätt. Sen kommer då Olle Burell5 på Stockholms nyheterna och säger att ja, vi har beslutat att skolan 

ska läggas ned. – Informant C 

Min informant beskriver hur mediernas framställning av situationen som bekräftas av politiker 

inte är samstämmig med hens verklighetsbild. I samband så skriver Dagens Nyheters 

ledarskribent Erik Helmersson en uppmärksammad ledare ”En skoldag i helvetet” som han 

bland annat baserar på Skolinspektionens rapport och skolans marknadsföringsmaterial, som 

ytterligare spär på bilden av att man stänger ned skolan på grund av beslutet. Schwartz (2013, 

80) skriver att föreställningar om en förortsskola i kris kommer befästas i media och det blir 

också den bild som används av politiker. Detta i sin tur gör att bilden legitimeras och även 

tolkas av allmänheten som objektiv sanning.   

Han hade aldrig varit på skolan och för den som har varit på skolan har fått en annan bild har fått se 

relationer mellan elever och lärare och fått se väldigt mycket (…) utifall Olle Burell stänger ned 

skolan så är det ju också ett kvitto på att det här är ju uruselt, det säger sig självt. Det blir ju en form 

av en självuppfyllande profetia. – Informant C 

Om rapporten från Skolinspektionen var en huvudanledning till att kommunen valde att stänga 

ned skolan går bara att spekulera kring. Det finns ingenting som formellt styrker det förutom 

de ekonomiska och politiska incitamenten och mediernas framställning av situationen. Men det 

som går att konstatera att mina informanters handlingsutrymme är begränsat och att deras 

sanning inte ges någon större plats i mediala sammanhang.  

Men vem är då ansvarig? Hur mycket styrning ska man ha? Vem är ansvarig för 

konsekvenserna?  

Nej men enligt skollagen skulle jag väl säga att det är rektorn som är ansvarig för 

utbildningsverksamheten på den enskilda skolan. Sen är det ju huvudmannens ansvar att ge 

förutsättningar för utbildningsverksamheten på skolan. Så att vi har ju.. vi har ju controllers på 

förvaltningen. Det finns ju gymnasiechefer, gymnasiedirektör och till slut en utbildningsdirektör som 

följer arbetet. Jag skulle inte vilja säga att politikerna har det ansvaret även i mindre kommuner har 

de inte det ansvaret utan det är ju tjänstemännen. – Informant A  

Men ja jag tyckte det var så fel att ingen analys gjordes på systemnivå. Alla som hade jobbat där ett 

tag förstod att det var fel på systemnivå och att vi inte gjorde ett dåligt jobb med eleverna. Och jag 

tror inte att dom eleverna vi hade tyckte att vi gjorde ett dåligt jobb med dom heller. Vi hade 

marknadsfört oss varje år på gymnasiemässan men fick ändå inte fler ansökningar. Vi fick mindre 

och mindre resurser och elever med större och större behov. Det är klart att den analysen saknade 

man ju. – Informant B 

Citaten ovan beskriver hur komplicerade svaren på de frågorna kan vara och hur olika man kan 

se på ett och samma fenomen. Bourdieu (1994) menar att aktörer intar olika strategier när deras 

habitus möter olika fält. Det innebär att svaret på en fråga kan skilja sig åt beroende på vilken 

position man besitter i relation till problemet och det utifrån den analysmodellen skulle man 

kunna förklara varför ett tydligt svar på frågan är svår att finna. Väljer man att acceptera 

Bourdieus kan det förklara varför informanterna presenterar olika förklaringsmodeller. 

Samtliga är överens om problemformuleringen men har olika syn på eventuella lösningar. 

Sammanfattningsvis är den centrala slutsatsen i denna fas att bortvalsskolor i förorten inte på 

egen hand kan bli en tillvalsskola, vilket i sin tur leder till en uppgivenhet hos de enskilda 

individerna då de trots att de försöker göra motstånd inte lyckas påverka de omgivande 

reglerande strukturerna utan måste anpassa efter dem.  

 
5 Olle Burell var dåvarande skolborgarråd 2015/2016  
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5.3 Reproducering, konsekvenser och framtidsvisioner 

”Vi kommer försöka släcka elden men vi tänker aldrig på att brandsäkra huset” – Informant E 

Ross Tensta gymnasium och Stockholms stad var inte passiva i sitt försök till att få till en 

förändring men jag skulle vilja hävda att skolans främsta problem inte var konkurrensen. Det 

handlade snarare om konkreta bekymmer vars ursprung går att finna i sociala och etniska 

förutsättningar som upptagningsområdet har. Samtliga intervjuade är överens om att problemet 

låg på antingen en strukturell- eller en organisatorisk nivå varav den sista innefattade 

budgetplanering. Speciellt rektorerna lyfter fram problematiken att behöva förhålla sig till 

”budget i balans” – och till en budget som ständigt krympte. Detta ställer till det för hela 

skolverksamheten och skolledningen ställs inför dilemman gällande både anställningarna, 

utvecklingsarbete men också för hur man ska hantera det allt svårare elevunderlaget.  

… man säger ju så att första generationen så förvärvar man någonting, sen i andra så ärver man 

någonting och så fördärvar man ju i den tredje generationen och Informant D och jag var ju dom som 

hade det tvivelaktiga nöjet att montera ner dom här delarna för att pengarna började ta slut. – 

Informant E 

Bunar och Kallstenius (2006) kunde med utgångspunkt i material från USK (Stockholms stads 

utrednings- och utbildningskontor) och SCB (Statistiska Centralbyrån) konstatera att elever 

från samtliga sociala kategorier försvinner från skolor i ytterstadsområden. Statistiken visar 

även att i mångkulturella områdens skolor återfinns det proportionellt sett färre tjejer, färre 

elever med högre utbildning, färre ”svenska” elever samt fler elever med lägre meritvärden och 

generellt sämre betyg i kärnämnena. Det är en bild som förutom att det fanns färre tjejer, 

stämmer överens med elevunderlaget på Ross Tensta gymnasium och även en bild som 

bekräftas av mina informanter vilket i sin tur ledde till negativa konsekvenser. Att det fanns en 

majoritet tjejer på Ross Tensta gymnasium kan förklaras med att de hade både vård- och 

handelsprogrammet, två program som har en tendens att attrahera flera tjejer än killar. I citatet 

nedan reflekterar en av mina informanter över valfrihetens konsekvenser och menar att en ökad 

skolsegregation är en konsekvens av det selektiva utnyttjandet av valfrihet. 

Att blir en lågstatusgrej att gå på kommunala skolor och en högstatusgrej att gå på friskolor för 

friskolorna kan ”välja” på ett annat sätt liksom. 

Och det här är ju egentligen ett skräckscenario jag ser framför mig om kanske om 10 år om du 

intervjuar mig då.. Jag hoppas ju att jag har fel men om man nu driver det här med det fria skolvalet 

så här långt som jag gör nu kan ju det här leda till det - för varför ska man välja en kommunal skola 

när det finns en viss kvoterad grupp av obehöriga elever som i regel är lika med en lägre meritpoäng 

och som i regel är lika med generellt sätt stökigare elever? För dom har ingen studiero och mycket 

NPF. Då är dom på ett ställe. Nä, då vill man ju inte sätta sin unge där. – Informant E 

Hen pekar på ett skräckscenario där friskolor kommer få högre status eftersom de har en 

möjlighet att välja sitt elevunderlag till skillnad mot kommunala skolor drar under intervjun 

även en parallell till det amerikanska skolsystemet med ”private/public schools”. De problem 

som valfrihet tillsammans med bostadssegregation har medfört för de mångkulturella skolorna 

är inte svåra att se när man analyserar de strukturella, organisatoriska och sociala aspekterna. 

När elever med högre betyg lämnar skolan påverkar det skolans betygssnitt negativt vilket leder 

till att skolan blir mindre attraktiv på skolmarknaden. Att starka elever med högt symboliskt 

kapital försvinner påverkar inte bara budgeten på grund av skolpengen utan även skolans status 

och rykte. Bunar (2009) beskriver utbildningssystemet som en kvasimarknad och menar på att 

det skulle kunna betraktas som ett socialt fält (Bourdieu, 1977). Utbildningsystemet är  

invecklat och olika skolor intar olika positioner på fältet och i sin tur har de tillgång till olika 

maktinstrument i form av socialt, ekonomiskt kulturellt och symboliskt kapital. Mellan skolorna 



 

 

31 

återfinns ett invecklat nätverk som tillsammans med exempelvis reformerna om valfrihet, 

konkurrens och relationer strukturerar hierarkier, positioner och dess effekter.  

Ross Tensta gymnasium som en mångkulturell bortvasskola intar en viss position på marknaden 

och i relation till andra aktörer på fältet är positionen svag. Däremot är det viktigt att understryka 

att skolans interna pedagogiska arbete inte nödvändigtvis behöver vara svagt. Men på grund av 

skolans position och att de flesta eftersträvansvärda kapitalformer saknas i relation till andra 

aktörer på fältet de ska konkurrera med leder det till negativa konsekvenser för skolan som 

organisation, vilket innebär en helt ny situation jämfört med tidigare. Nedanför beskriver en 

informant hur hen upplevde skolans interna situation och hur hen såg på sitt eget uppdrag trots 

förutsättningarna. 

Den värmen och kärleken som fanns i personalgruppen och den nyttan man gjorde för eleverna som 

gick där det var alltid värt det varje dag. Nu i efterhand kanske jag skulle kunna tänka att ja jag hade 

kunnat blivit skjuten men det fanns inte på kartan att jag skulle kunna tänka så, varför då? För att jag 

visste att vi fyllde en viktig funktion i byn. Men innerst inne var jag ju aldrig rädd när jag var på 

jobbet. – Informant D  

Skolans position på fältet påverkar interna diskurser och positioneringar. Det är ofta 

problematiska beskrivningar som dominerar hos mina informanter. Därmed inte sagt att de vill 

stigmatisera skolan, snarare att de vill hitta en förklaringsmodell till varför arbetet brast. I 

samband med Skolinspektionens rapport finns det en tydlig strävan efter att förklara nedslagen 

men samtidigt förnekar inte aktörerna den interna problematiken. Bunar (2009:158f) skriver 

om vikten om att skapa en stabil skola med en förmåga att samverka med andra lokala 

myndigheter och föräldraorganisationer för att se till att ungdomars svårigheter uppdagas 

handskas med i tid. Han menar att om denna förmåga urholkas eller försvinner kommer det 

påverka inte bara skolan utan även det omkringliggande samhället. Engagemanget har ett värde 

i sig som inte bara är utbildningsrelaterat utan även demokratiskt. När en statlig institution 

främjar ett verkligt inflytande underifrån så kan det vara med och stärka de boende medborgarna 

i deras utövande av politiska rättigheter. Mina informanter uttrycker vid flera tillfällen en 

uppgivenhet över ett samhälle som de kände har övergivit dem och dess invånare vilket också 

resulterade i att skolan inte heller stod stabil. Utvecklingsstrategierna räckte inte längre till utan 

blev i stället utbytta mot överlevnadsstategier som i sin tur speglade en uppgivenhet som bara 

fortsatte att växa.  

De flesta var ju kvar och det handlade i slutändan om budget i balans, kniven på strupen och sen vad 

fasiken var det värt? Ingen uppmärksammade att vi sparade 11 miljoner och fick ihop budget. Tror du 

det var någon som så ”ba oj vi kanske drev på det för hårt?” Och då tänker jag såhär: jag och 

Informant E borde ha skitit i det, undra vad som hade hänt? Hade vi haft kvar våra jobb? Var vi för 

lojala? Vi visste ju vad som egentligen vad som krävdes, men vi tänkte ju att vi kan inte låta det där 

läcka vi måste ju dra igen där vi kan men på sätt nedmonterade vi ett koncept som kanske betydde 

något istället för att satsa – Informant D 

Utan ekonomiska förutsättningar var det omöjligt för Ross Tensta gymnasium att tillskansa sig 

mer symboliskt kapital och att återupprätta sin trovärdighet på skolmarknaden och som 

Bourdieu menar förutsätter alla kapitalformer någon form av ekonomisk grund. Aktörerna har 

inte själva möjlighet att förändra de grundläggande villkor för maktdistribution och samhällets 

hierarkier på utbildningsfältet. I mina intervjuer frågade jag mina informanter om de trodde att 

skolan skulle på något vis skulle kunna ha räddats och trots att svaren är lite olika är de 

någorlunda eniga i att det hade varit svårt i det skolsystemet som vi har. Däremot anser alla att 

”skolan mitt i byn” behövs, men hur den ska kunna existera på utbildningssystemets 

kvasimarknad finns inget tydligt svar på. Samtidigt som man vill lyfta fram integration med 

övriga samhället som en viktig funktion återfinns även tankar på att skolor är olika och att man 

kanske hade lyckats med att profilera skolan för de elever som bor i upptagningsområdet.  
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Då var vi några som sa att vi borde lägga ned konceptet och så skulle vi försöka marknadsföra oss 

som en skola för eleverna i Tensta med omnejd. Vi tar hand om er, vi känner er, vi tar hand om era 

behov vi vet vad ni vill men det kunde vi inte göra för vi hade konceptet. – Informant B 

Är det så att den måste konkurrera med elitskolorna då? Nja det finns ju faktiskt olika behov. Man 

kanske skulle välja program som kan appellera till eleverna som kanske inte har den största 

studiemotivationen men behöver en utbildning. – Informant C 

Att få en skola på fall är ingen konst, det kan gå fort, det kan gå jävligt fort men att bygga upp något 

som har varit där nere det tar tid och då krävs det förutsättningar (…) Har du då kniven mot strupen 

att få ihop budgeten och att det långsiktiga som kan gälla är fyra år, ja då är det jättesvårt så att såklart 

det handlar om frågor vad som är viktigast hos politikerna och att det styr… men jag vill ju tro att det 

går! – Informant D 

Det återfinns en motstridighet hos informanterna då man vill försöka förändra starka strukturer 

samtidigt som man tror att anpassa sig efter strukturerna är den enda möjliga vägen till 

överlevnad. Så kan strategier och förändringar tillföra tillräckligt mycket symboliskt kapital till 

bortvalsskolors positioner på skolmarknaden? Enligt mina informanter var Ross Tenstas 

gymnasiums position på fältet för svag utifrån en mängd aspekter för att kunna räddas, men det 

finns också en uppgivenhet över detta faktum. Skolans relation definieras mot bakgrund av 

sociala- och symboliska hierarkier i samhället som helhet och i samhället så intar 

mångkulturella miljöer de lägsta platserna och skolorna i dessa miljöer blir i sin tur 

bortvalsskolor (Bunar, 2009:165).  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att bortvalsskolors position på utbildningsfältet är 

föga avundsvärd och påverka en skolas institutionella kapital inifrån är ett svårt om inte 

omöjligt uppdrag, i alla fall om inte de ekonomiska förutsättningarna finns tillgängliga. Bunar 

(2009) skriver om framtidsvisionerna för bortvalsskolor och menar att integrationsprojekt har 

fått kompensera för det ekonomiska bortfallet som skolmarknaden har medfört. Bortvalsskolor 

får ta emot många en stor grupp elever som går på språkintroprogram, men på grund av att 

integrationspengarna sinar och för att antalet skolor aldrig varit större så har omfattningen av 

valfriheten lett till negativa ekonomiska konsekvenser. Han skriver att skolorna troligtvis 

kommer få lägga ned verksamheten på grund av bland annat vikande elevunderlag, vilket var 

precis den anledning som policydokumenten uppgav var anledningen till nedläggningen av 

Ross Tensta gymnasium. 

6. Slutsatser och diskussion 

I diskussionskapitlet kommer jag utifrån tidigare forskning samt mitt empiriska material 

analysera mina resultat och sammanfatta studiens centrala slutsatser. Frågan om valfrihet och 

likvärdighet i skolan är mer aktuell än någonsin och diskussionen är många gånger både 

ideologisk och värdeladdad. Decentraliseringen som blev en direkt konsekvens av 

kommunaliseringen 1991 och målstyrning- och friskolereformen 1992 har fått stora 

konsekvenser för landets skolsystem och dess aktörer. Det har skett en ansvarsförskjutning från 

staten till att elever och föräldrar har fått ett utökat ansvar för val av skola och rektorer har fått 

ett ökat ansvar för att garantera en likvärdig skolgång för alla. Allt fler elever utnyttjar 

valfriheten vilket i realiteten har resulterat i att skolor som är belägna i innerstaden eller har ett 

starkt symboliskt kapital får många sökande samtidigt som andra skolor som ligger i utsatta i 

förortsområden hotas av nedläggning på grund av ett sviktande elevantal. Vid val av skola har 

skolans status och geografiska placering en stark påverkan på utfallet De stora förlorarna på 
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skolmarknaden blir de skolor som ligger i utsatta områden och Ross Tensta gymnasium är ett 

sådant fall.  

6.1 Slutsatser 

Jag har i min uppsats analyserat Ross Tensta gymnasiums förutsättningar inom rådande 

skolsystem. Syftet har varit att beskriva, analysera och diskutera hur mina aktörer förhöll sig 

till och i praktiken hanterade skolvalfriheten och dess konsekvenser utifrån sina positioner i det 

sociala, geografiska och symboliska rummet. De centrala frågeställningarna var för det första 

vilka strukturella villkor som påverkade Ross Tensta gymnasiums förutsättningar på 

skolmarknaden, för det andra hur mina aktörer förhöll sig till dessa villkor samt deras 

handlingsutrymme och för det tredje diskutera om och i så fall vilket utrymme aktörerna själva 

hade att göra motstånd och hur de själva såg på skolans nedgång och fall. Jag hade som avsikt 

att problematisera och belysa frågan om valfrihetspolicyn och koppla samman med det 

segregerade geografiska rummet men även diskutera det utifrån de sociala hierarkier som 

existerar i samhället. En central utgångspunkt i min uppsats har varit relationen och det 

ömsesidiga beroendet mellan struktur och aktör som anses vara fundamentalt för att förstå hur 

samhället fungerar. Jag har tagit hjälp av Bourdieu för att uppmärksamma förhållandet mellan 

det geografiska och sociala rummet men också för att kunna förklara mina olika aktörers 

agerande och positioner genom begreppet det praktiska förnuftet.  

När Stockholms stad 2003 valde att implementera Ross-konceptet på dåvarande Tensta 

gymnasium gjordes det med avsikten att man ville satsa på och förhoppningsvis kunna rädda 

en skola som redan då stod inför stora utmaningar. Med hjälp av pengar från projekt och extra 

anslag på skolpeng blev konceptet en satsning som i alla fall till en början uppfattades som 

lyckad. Man lyckades initialt locka elever med ett unikt koncept och påkostade investeringar i 

skolverksamheten. För kommunala skolor att utveckla särskilda specialinriktningar och profiler 

var det inget unikt, tvärtom. Under hela 2000-talet ökade detta fenomen samtidigt som andelen 

friskolor ökade (Kallstenius, 2010), vilket i sin tur ledde till en situation där allt fler skolor 

konkurrerar om eleverna och elevpengen som medföljer. Men i samband med att pengarna 

började ta slut började också konsekvenserna av det fria skolvalet märkas ordentligt och utflödet 

av elever blev ett faktum för skolan.  

När man valde att slopa policyn om närhetsprincipen kunde Ross Tensta gymnasium inte längre 

räkna med att få alla elever från sitt egna upptagningsområde och de elever som försvann först 

var de med svensk bakgrund och de med ett starkt socialt och kulturellt kapital. Detta i sin tur 

ledde till en förändring i elevunderlaget och påverkade i hög utsträckning skolans organisation. 

Både rektorer och lärare beskriver svårigheter med budgetarbetet och speciellt rektorerna 

uttrycker en frustration över att behöva skära ned i en verksamhet som fick allt sämre 

förutsättningar. Om Ross Tensta gymnasium hade överlevt utifrån andra ekonomiska 

förutsättningar är svårt att svara på, men det som går att konstatera är att alla strukturer 

sammanvävda blev övermäktiga för skolan och de inblandade att aktörer att stå emot.  

Mina informanter uppvisar en uppgivenhet över att det inte är skolans interna pedagogiska 

verksamhet som premieras utan att det är andra symboliska värden. De vittnar om att det är 

skolans geografiska plats, dess rykte samt elevunderlagets sociala och etniska sammansättning 

som spelar störst roll. Det geografiska området Tensta är sammankopplat med en rad negativ 

associationer och egenskaper och analysen visar att det påverkade skolans symboliska kapital 

negativt. Ross Tensta gymnasiums förknippas med de egenskaper som också tillskrivs området 

i stort och eftersom platsen Tensta är ett socialt utsatt område som präglas av etnisk segregation 

avspeglar det även skolan. Förorter som är territoriellt stigmatiserade tillskrivs ofta negativa 
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egenskaper och trots att dessa inte alltid avspeglar faktiska förhållanden så får de verkliga 

konsekvenser för människors attityder och handlingar då de många gånger upplevs som reella 

(Molina 1997). Mina informanter vittnar om att elevunderlaget var en utmaning men de pekar 

också på en onyanserad bild av skolan och lyfter fram en delvis problematisk mediebild och 

poängterar att andra aktörer såsom politiker och Skolinspektionen inte ger en skolan en rättvis 

bild. De menade att det var mycket som fungerade bra och att de ofta kände ett behov av att 

försvara skolan. Mediediskursen har under den mest turbulenta tiden så stor påverkan att 

rektorerna till slut bestämmer sig för att inte låta medier komma dit då de inte fanns en tilltro 

till neutralitet och att journalisterna redan hade förutfattade meningar. Konsekvenserna av en 

negativ medierapportering skulle bli för svårhanterliga för skolan då krisrapporter om skolors 

generella kunskaps- och ordningsproblem har ett så stort genomslag lätt att de blir till sanning. 

När rubriker som ”Rapport från en skoldag i helvetet” (Dagens Nyheter, 2016-02-04) och ”Kaos 

och konflikter stänger gymnasium” (Dagens Nyheter, 2016-02-02) publicerades i samband med 

Skolinspektions rapport och sätter de på så vis agendan för både den mediala och gängse 

diskursen om Ross Tensta gymnasium.  

Sammanfattningsvis visar min fallstudie att det fria skolvalet är långt ifrån en fråga som alla 

står lika inför. Mina slutsatser landar i att det fria skolvalet är präglat av och inbäddat i sociala 

och symboliska maktrelationer och det är på den lokala skolmarknaden som tydligheten ställs 

på sin spets. De villkor som ges innebär att enskilda aktörer har ett mycket begränsat 

handlingsutrymme utifrån de policys och strukturer som de hela tiden måste anpassa sig efter. 

Analysen visar att avsaknaden av ”svenskhet” är något som präglar både skolan och även fast 

mina informanter inte vill framhålla det så visar det indirekt på att ”svenskhet” besitter ett starkt 

symboliskt kapital. Även kapitalformer som associeras till plats, rum och sociala kategorier 

påverkar till hög grad mina informanters handlingsutrymme. Den mediala bilden av skolan och 

vad man väljer att lyfta fram bidrar till att bekräfta bilden av en icke-fungerande skola vilket 

även det leder till en uppgivenhet som tar personliga uttryck. Slutligen visar min fallstudie på 

att trots att det finns en vilja till att göra motstånd är det utrymmet begränsat på grund av de 

starka reglerande strukturer som samhället skapat.  

6.2 Diskussion utifrån tidigare forskning 

Mina slutsatser går hand i hand med vad tidigare forskning visar, att skolvalfriheten 

implementeras på en maktmässigt ojämlik spelplan och att den i praktiken leder till en 

fördjupning av den existerande skolsegregationen. Som skolsystemet är utformat idag gynnar 

den vissa grupper samtidigt som den missgynnar andra vilket hotar likvärdigheten i skolan. 

Studien bekräftar att bristen på symboliskt kapital hos en skola och därmed svag 

konkurrenskraft påverkar det dagliga arbetet och att eventuella ansträngningar inte kommer att 

räcka till (Bunar, 2009). Att det finns en tydlig dynamisk relation mellan skolan och det 

geografiska området som skolan befinner sig i bekräftas i min studie (se ex. Ambrose, 2016). 

Tensta som geografiskt område associeras med sociala problem och har i allmänhet ett dåligt 

rykte. Denna stigmatisering och föreställda geografier avspeglar både sig i och påverkar skolan. 

Studien bekräftar också att konkurrensen skolor emellan i första hand inte handlar om lärarnas 

kompetens utan att det huvudsakligen handlar om relationen mellan skolan och det sociala 

rummets struktur. Teorier om mediers betydelsefulla roll för en skolas symboliska kapital 

bekräftas och att det på grund av det konkurrensbaserade skolsystemet har blivit en allt viktigare 

aktör att förhålla sig till. Det är även tydligt att medierna besitter en viss makt genom att de är 

med och styr och därmed påverkar människors verklighetsuppfattning (Entman, 1993). Den 

teorin styrks när man analyserar vilken bild som lyfts fram när Ross-konceptet skulle slopas 
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kontra den bilden som policydokument tar upp, men även den uppfattning mina informanter 

hade av situationen.  

Bunar (2009) menar på att det skolsystem vi har idag kan liknas vid en kvasimarknad. Detta 

motiveras med att decentraliseringen, valfriheten och konkurrensen har kommit väldigt långt 

men att finansieringen fortfarande är statlig. Detta gör att vi inte kan tala om en renodlad 

utbildningsmarknad och kritikerna mot denna marknad är många. Det svenska skolsystemet är 

ett omtvistat politiskt projekt där förespråkarna menar på att konkurrens och fria val i längden 

kommer att gynna skolan och motståndarna menar på att projektet har gått alldeles för långt där 

en av konsekvenserna har blivit en ökad ojämlikhet. Det är inte konstigt att den politiska 

diskussion som förs på nationell nivå inte är densamma som kan föras på en lokal sådan då 

skolor besitter olika sociala och symboliska förutsättningar. När faktorer aktualiseras som 

exempelvis ett förändrat elevunderlag kan det generera föreställningar som omintetgör den 

ekonomiska logikens principer. Något som jag har försökt lyfta fram genom min studie. Det 

behöver nödvändigtvis inte vara fel på den pedagogiska praktiken som gör att elever ”flyr” från 

skolor, utan andra faktorer som inte har med skolverksamheten att göra. Ett exempel är bristen 

på ”svenska” elever och ”svenskhetskapital”.  

6.3 Avslutande reflektioner  
Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång 

till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag (Skollag 

2010:800, 8 §). 

Jag skulle vilja avsluta denna uppsats med utgångspunkt i ovanstående lagtext då den 

kommunicerar vad som bör känneteckna det svenska utbildningssystemet. Som det ser ut idag 

så når dock inte skolsystemet upp till det målet och i min uppsats har jag visat på ett antal 

strukturella faktorer som innebär att skolan inte kan kompensera upp för ojämlikheten. Jag 

tycker det är viktigt att återigen understryka att alla jag intervjuade mer eller mindre trivdes 

väldigt bra på Ross Tensta gymnasium trots de tuffa förutsättningarna. På en individuell nivå 

tyckte alla att gjorde de både ett gediget och viktigt jobb, men att det var i förutsättningarna 

som det brast. Bristerna blir en logisk följd av den strukturella ordningen. Så hur bör då skolan 

organiseras på en reglerande strukturell nivå utifrån studiens resultat? Som tidigare forskning 

visar på och min studie bekräftar så har utvecklingen inom skolsystemet möjliggjorts av en 

öppen valfrihetspolicy, något som leder till att bortvalsskolor så som Ross Tensta gymnasium 

gradvis slås ut. Bristen på symboliskt kapital är en förödande kraft vilket gör att en förändring 

måste ske på en organisatorisk nivå. De befintliga styrverktyg för resurstilldelning är trubbiga 

och missar att förse skolor med de resurser som de har ett behov av. Ett förslag som har 

diskuterats skulle exempelvis kunna vara att se över det system vi har med att elever är kopplade 

till skolpeng (Bunar 2001). Så länge skolors elevunderlag är så pass olika bör det föras en 

diskussion om alla skolor ska finansieras på samma sätt. Dagens skolpengssystem är ineffektivt 

eftersom det innebär att skolor med störst behov av ekonomiskt kapital inte får extra 

kompensation för det. När man drog in på den extra skolpengen påverkades Ross Tensta 

gymnasium negativt. Beslutet motiverades med att det inte var rättvist gentemot andra skolor 

trots att skolan var i stort behov av extra ekonomiska resurser, något som alla skolor inte är. Ett 

statligt resurstilldelningssystem som fördelar resurser efter skolors faktiska behov skulle kunna 

utgöra ett kraftfullt verktyg för att göra skolan mer jämlik. Även ett förstatligande av skolan 

som skulle innebära att staten går in och tar ett större övergripande ansvar är en åtgärd som bör 

diskuteras. Det skulle innebära att elevers utbildning inte behöver ställas mot andra kommunala 

verksamheter och inte påverkas om en kommun har dålig ekonomi. Idag sker det nedskärningar 

inom många kommuner vilket direkt påverkar skolornas ekonomiska situation. I ett 
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marknadsstyrt skolsystem blir det förödande för bortvalsskolor som exempelvis Ross Tensta 

gymnasium då de av ett flertal anledningar som jag har försökt visa på inte klarar av att stå upp 

mot konkurrensen. En fråga man bör ställa sig är om det är rimligt att skolor ska behöva verka 

på en konkurrensutsatt marknad när konsekvenserna pekar på en ständigt ökad ojämlikhet 

skolor emellan. Avslutningsvis går det att konstatera att segregation inom utbildning inte är en 

enskild grupps problem utan någonting som omfattar alla i samhället. Skolmarknaden går inte 

att betrakta som isolerad och styrd av sin egna rationalitet eftersom den är tätt sammanbunden 

med samhällets politiska, ekonomiska och symboliska verklighet.  

6.4 Vidare forskning 

Det finns mycket att forska vidare på om det svenska skolsystemets konsekvenser för samhället. 

Jag har i min studie valt att utesluta både ett elev- och föräldraperspektiv, två perspektiv som 

möjligtvis hade kunnat berika studien ytterligare. En aspekt som jag fick bortse från på grund 

av tid- och platsbrist var den rasistiska problematik som flera av mina informanter berättade om  

i samband med nedläggningen, då eleverna som var kvar på skolan skulle integreras i andra 

skolor runt om i Stockholm. Att gå djupare in och undersöka hur den implementeringsprocessen 

gick till men också vad den fick för konsekvenser hade även det varit en intressant aspekt att 

undersöka. Något annat som hade varit intressant för mig som framtida lärare att analysera 

närmare är hur den didaktiska aspekten påverkas när en skola får allt sämre förutsättningar och 

vad det får för konsekvenser för elever och lärare. Även att fortsätta forskning på hur 

skolsegregationen påverkar strukturerna i samhället i stort.  
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Bilagor:  

Intervjuguider 

Informant A 

 

• Bakgrund:  

o Din position. 

o Vilka centrala aktörer var involverade?  

o Tre olika beslut:  

2016, 2018, 2019. 

• Skolinspektionens beslut:  

o Vad föranledde beslutet?  

o Hur gick samtalet innan/under/efter? 

o Hur reagerade man på förvaltningen? 

o Varför valde man att inte åtgärda?  

o Hade Tensta kunnat räddas? Och i så fall, hur?  

o Fanns det något motstånd/konflikt?  

 

• Tenstas historik  

o ”Ross-konceptet” – vad vet du om konceptet? Uppfattning?  

o Hur gick samtalet om skolan? 

o Friskolereformen  

o Elevunderlag  

o Övrig problematik?  

• Konsekvenser  

o Varför tog man beslutet?  

o Vad ville man uppnå? Har man uppnått detta?  

o Vilka effekter har nedläggningen haft? 

o Framtiden  

 

 

• Informant B och D 

 

• Bakgrund  

o Din position 

o Uppdraget  

o Vad var den största utmaningen för dig?  

• Tenstas historik 

o Ross-konceptet som pedagogisk modell 

o Samtal om skolans utvecklingen 

o Lärarna på skolan 

o Friskolereformen/närhetsprincipen: tankar?  

o Elevunderlag  

o Övrig problematik 

• Skolinspektionen  

o Beslutet – oväntat?  

o Vad borde man ha gjort?  
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o Hur ser du på din roll?  

• Konsekvenser  

o Framtidsutsikter?  

o Vilka effekter har nedläggningen haft?  

o Vad tror du man ville uppnå?  

▪ – Hur ser du på de olika aktörernas roll?  

 

 

Informant D 

 

• Bakgrund  

o Din position 

o Uppdraget  

o Vad var den största utmaningen för dig?  

• Tenstas historik 

o Ross-konceptet som pedagogisk modell 

o Samtal om skolans utvecklingen 

o Lärarna på skolan 

o Sista året  

o Friskolereformen/närhetsprincipen: tankar?  

o Elevunderlag  

o Övrig problematik 

• Skolinspektionen  

o Beslutet – oväntat?  

o Vad borde man ha gjort?  

o Hur ser du på din roll?  

• Konsekvenser  

o Framtidsutsikter?  

o Vilka effekter har nedläggningen haft?  

o Vad tror du man ville uppnå?  

▪ – Hur ser du på de olika aktörernas roll?  

 

Informant E 

 

• Bakgrund  

o Din position 

o Uppdraget  

o Vad var den största utmaningen för dig?  

• Tenstas historik 

o Ross-konceptet  

o Hur gick samtalet om utvecklingen 

o Lärarna på skolan 

o Friskolereformen/närhetsprincipen: tankar?  

o Elevunderlag  

o Övrig problematik 

• Skolinspektionen  

o Beslutet – oväntat?  

o Vad borde man ha gjort?  

o Hur ser du på din roll?  

• Konsekvenser  
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o Framtidsutsikter?  

o Vilka effekter har nedläggningen haft?  

o Vad tror du man ville uppnå?  

▪ – Hur ser du på de olika aktörernas roll?  
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