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Förord 
 
Denna uppsats är ett examensarbete som har utförts under hösten 2009 
inom lärarutbildningen på Mittuniversitet i Härnösand. 

Vi som arbetat med uppsatsen heter Cathrin och Charlotta. Under arbetets 
gång har vissa delar delats upp mellan oss. I exempelvis bakgrund och 
metod har underrubrikerna delats upp och dessa delar har skrivits på tu 
man hand. Vi har sedan träffats, diskuterat och fogat ihop texterna till dess 
att vi båda varit nöjda. Bearbetning och analys av råmaterialet samt 
diskussionen har genomförts gemensamt. 

Vi vill tacka alla som deltagit och gjort det möjligt för oss att genomföra 
denna studie. Ett stort tack till vår kompetenta handledare som har varit 
en enorm stöttepelare och inspirationskälla för oss under arbetets gång. Vi 
vill även tacka varandra för ett otroligt bra samarbete. 

 

Cathrin & Charlotta 
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Abstrakt 
 
Studien grundar sin handling på syftet, att ur ett intersektionellt perspek-
tiv undersöka på vilka bevekelsegrunder föräldrar väljer att placera sina 
barn i fristående skolor. Studien har inspirerats av en fallstudie eftersom 
både enkäter och intervjuer har använts. Valet av skola där undersökning-
en har ägt rum gjordes utifrån ett stratifierat urval, det vill säga ett 
slumpmässigt val men inom vissa ramar. Informanterna till intervjuerna 
valdes ut med hjälp av ett subjektivt urval. När det gäller intervjuerna, 
användes semistrukturerade intervjuer, det är intervjuer där responden-
terna kan tala fritt om den ställda frågan. Resultatet visar att de främsta 
orsakerna till att föräldrarna väljer att placera sina barn i fristående skolor 
är att det är små klasser, liten skola och bra lärare. Slutsatsen i studien blir 
att tiderna har förändrats, i och med att föräldrar inte längre behöver ha 
höga inkomster, för att placera sina barn i fristående skolor.  

 

Nyckelord: Fristående skola, föräldrar, grundskola, intersektionalitet, val. 
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Inledning 
 
Denna studie berör varför föräldrar väljer att placera sitt/sina barn i en 
fristående skola. Anledningen till att detta område är intressant att studera 
vidare är att det inte finns så mycket forskning om fristående skolor ur 
föräldrarnas perspektiv. Den forskning som finns fokuserar mestadels på 
hur mycket bidrag de fristående skolorna får och hur de använder det. Det 
kan upplevas som negativt och detta gäller även debatten kring friskolere-
formen, där man ofta väljer att kritisera och diskutera lärarnas kompetens. 
Exempelvis handlar det om att ”elever på fristående skolor har en lägre andel 
behöriga lärare. Trots detta har de i en internationell läsundersökning visat sig 
ha bättre läsförmåga än elever på kommunala skolor. Analyser visar dock att de 
bättre läsresultaten på fristående skolor beror på elevernas hemmiljö” (Forsk-
ning.se, 2006). Det har även diskuterats en hel del genom åren kring 
friskolornas vinstsyfte och ekonomi. En intressant detalj ”är att det överlag 
är investmentbolag som ligger bakom den senaste vågen av friskoleuppköp 
”(Affärsvärlden, 2007). Allmänt finns mycket förutfattade meningar kring 
fristående skolor. Är det så att det fortfarande är högutbildade föräldrar 
med höga inkomster som placerar sina barn i ”finare” skolor eller har 
tiderna förändrats? Dagens fristående skolor är avgiftsfria så därför borde 
inte valet nödvändigtvis grunda sig på inkomst, utan snarare kanske det är 
så att rättigheten att kunna välja skola, är en viktigare faktor. Förändring-
en vi ser när det gäller valfriheten i skolan finns också i andra länder, och 
även där syns en problematik kring hur valfriheten ska ökas, samtidigt 
som oönskade effekter vill undvikas (Nilsson, 2002). I Storbritannien 
pekar forskare på att segregationen ökat ”när tävling mellan skolors rang-
ordning efter prestation i testresultat systematiserats” (Nilsson, 2002 s. 14). 
Brittiska forskare visar i studier att variabler som etnicitet, genus och klass 
inverkar på resultaten i icke önskvärd riktning. Därför är det även i 
Sverige viktigt att studera detta ur ett intersektionellt perspektiv. ”För 
Sveriges del är det nödvändigt att belysa klass, kön och etnicitet, samt framför 
allt eventuellt ny och oönskad samvariation mellan dessa variabler (Nilsson, 
2002 s.75). Intersektionalitet är ett förhållandevis nytt begrepp och Muli-
nari (2006) framhåller det som mer relevant än att studera de olika be-
greppen var för sig. Detta därför att världen är mer komplex än så, man 
kan studera världen utifrån endast ett perspektiv men det speglar inte hela 
verkligheten. Intersektionalitet hör hemma inom den feministiska forsk-
ningen och har tidigare varit mer aktuellt i USA och Storbritannien, men 
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med det mångkulturella Sverige vi ser i dag blir det mer aktuellt även här 
(Hägerström, 2003). 
 
Problemformulering 
 
Varför väljer föräldrar fristående skolor till sina barn?   
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 Bakgrund  
 
Friskolors framväxt  
 
Fristående skolor har funnits i Sverige ungefär lika länge som skolor har 
funnits. Vid den tiden kallades de inte för fristående skolor, utan de gick 
under namnen privatskola eller enskild skola. Under 1800-och 1900-talet 
fanns det många enskilda skolor och många utav de var flickskolor och 
yrkesskolor (Skolverket, 1994). Vid den här tiden fanns ett tydligt 
pararrellt skolsystem, en statlig lärdomsskola och en kommunal folkskola. 
De barn som började i lärdomskola hade troligast fått privat undervisning 
i förberedande skolor eller genom undervisning i hemmen (Richardson, 
2004). Nästan alla barn som gick i någon form av privatskola eller enskild 
skola kom från ett välbärgat hem (Damgren, 2002; Richardson, 2004). Det 
finns flera privatskolor i form av internatskolor med internationell 
antagning. Tre av dessa är Lundsbergs internat, Grennaskolan och 
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Avgiftsbilden kan se olika ut på 
denna typ av skola beroende på om eleven ska bo på skolan eller inte 
(Grennaskolan, 2009; Lundsberg, 2009; Sigtunaskolan Humanistiska 
Läroverket, 2009). Debatten om det fria valet av skola satte fart under 80-
talet, detta kom att ingå som en del av den offentliga sektorns kostnader. 
Överhuvudet över en fristående skola hade rätt till stadsbidrag om 
regeringen fann att en ny skola skulle etableras. Kommunerna i sin tur 
bestämde själva hur mycket bidrag som de skulle bidra med till varje 
enskild elev. Kommunen hade ingen skyldighet att bidra med några 
pengar över huvud taget, om det var så att kommunen kunde ta emot den 
enskilde eleven. Bidragen betalades ofta till läromedel, skolmåltider och 
skolhälsovård. 1992/93 beslutade riksdagen att fristående skolor skulle ta 
del utav kommunens bidrag på precis samma sätt som de kommunala 
skolorna. I en rapport från Skolverket (1998) kan man läsa, att de som är 
för ett skolsystem med konkurrens och fria valmöjligheter med andra ord 
fristående skolor, ser att ett sådant system blir mer samhällsekonomiskt 
kostnadseffektivt. 
 
”Den vanligaste invändningen mot reformer som innebär en avreglering av 
skolsystemet är att val av skola leder till ojämlikhet och social, ekonomisk, etnisk 
eller ideologisk segregation. Dessutom befarar många att det skall uppstå A- och 
B-skolor”(Skolverket, 1998 s. 19). 
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Enligt rapporten finns det tydliga skillnader mellan de svenska politiska 
partiernas syn på det fria valet och de kommunala politikerna, beroende 
på vilken kommun som är aktuell. Däremot föräldrarna till barnen som 
har studerats i rapporten anser att det är viktigt att de och barnen får vara 
med och bestämma vilken skola barnen ska gå i (Skolverket, 1998). 
Skolverkets erfarenheter av olika studier inom ämnet, visar att orsakerna 
till val av annan skola skall vara rofylld och trygg, den ska ha ett gott 
rykte, samt att lärarna skall ha bestämda krav på elevernas kunskaper 
(ibid.). Under 1900-talets senare del fick privatskolor ett nytt namn, 
fristående skolor. Villkoret för fristående skolor att ta emot bidrag från 
staten, var att de på något sätt skulle skilja sig från den kommunala 
grundskolan, exempelvis en annan typ av pedagogik. Men samtidigt var 
de tvungen att följa skollagen på precis samma sätt som den ”vanliga” 
skolan. Utvecklingen för fristående skolor gick framåt och 1991 beslutar 
Riksdagen att bidraget till alla skolor skall delas lika, oavsett fristående 
eller kommunal skola. Därefter har bidragspengen ändrats flera gånger 
(Richardson, 2004). Skolverket gjorde en del undersökningar under slutet 
av 90-talet, om hur mycket föräldrar vet om valet av olika skolor. Ungefär 
hälften av föräldrarna tycks ha kunskap om vilka skolor de har att välja på. 
Fyra av tio anser att det finns skolor inom lagom avstånd och att kunskap 
om dessa skolor finns. Föräldrar som är högutbildade eller bor i större 
städer har allmänt mer kunskap och bättre tillgång till de alternativa 
skolorna. Det går inte se något mönster angående val mellan olika 
kommunala skolor, men när det gäller val av fristående skolor så har oftast 
föräldrarna högskolekompetens (ibid.). Detta kan delvis leda till 
segregation eftersom barn i fristående skolor inte vistas tillsammans med 
barn från andra kulturer eller barn med olika sociala bakgrunder. Vilket 
kan minska deras förståelse och tolerans för andra barns olika bakgrunder. 
I och med att de fristående skolorna inte har alla dessa olikheter bland 
eleverna, misslyckas de med att förmedla samhällets värdegrund, även om 
tanken var så till en början. 
 
Det finns även andra orsaker till att fristående skolor kan ha negativa 
sidoeffekter, ett exempel enligt skolverkets rapport 1998 är ”om det är 
speciellt duktiga elever som i högre utsträckning väljer fristående skolor” 
(Skolverket, 1998 s. 51) blir resultat att de offentliga skolorna inte riktigt 
kan konkurrera med fristående skolorna. På så sätt kan 
utbildningskvaliteten sjunka för de elever som blir kvar i de offentliga 
skolorna. 
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Detta kan även uppstå om eleverna ska välja mellan offentliga skolor. 
Resultatet blir ”A- och B-skolor” Från början var tanken med fristående 
skolor att skapa en pedagogisk variation men också en större mångfald 
inom skolan. Men detta ledde till en större segregation inom de olika 
samhällsklasserna. På grund av bidragsdelen som de fristående skolorna 
fick vid den tiden var framtiden osäker och man visste inte hur stat och 
kommun skulle klara resurstilldelningen (Skolverket, 1998 ). 
 
Mycket har förändrats sedan rapporten från Skolverket skrevs 1998. Enligt 
en rapport från regeringskansliet 2001 kan man ta del av information om 
att fristående skolor ökar alltmer. Om elevantalet ökar i de fristående 
skolorna kommer de att konkurrera med de kommunala skolorna, vilket 
sägs i rapporten att det bara är positivt eftersom de lär sig utav varandra. 
 
”Hypotesen att den kommunala skolan ”utarmas” av friskolor finner inget stöd 
i data. Tvärtom finner vi starkt stöd för hypotesen att den kommunala skolan 
blir bättre ju fler elever som går i friskolor. Det tycks som om konkurrensen 
mellan friskolor och kommunala skolor har positiva effekter. Resultatet tyder på 
att även de elever som går i den kommunala skolan gynnas av att fler elever går 
i friskolan”(SOU 2001:12 s.19) 
 
I SOU 2008:122 kan man läsa en sammanfattning av uppdraget Lika villkor 
för offentliga och fristående skolor. Den 22 mars 2007 beslutades vid ett 
regeringssammanträde att en särskild utredare skall väcka förslag om hur 
man kan på bästa sätt ändra i lagstiftningen, så att fristående och offentliga 
skolor kan utövas på samma sätt. Regeringen har alltsedan dess haft 
många möten angående tilläggsdirektiv på uppdraget Lika villkor för 
offentliga och fristående skolor, men inte förrän nu ca tre år senare har de 
kommit fram till ett beslut. 
 
”I lagrådsremissen föreslås att skollagen (1985:100) bestämmelser om 
kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedriva förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser förtydligas. Samtidigt föreslås att huvudmän för 
sådan enskilt bedriven verksamhet får överklaga en kommuns beslut om 
bidragens storlek hos allmän förvaltningsdomstol enligt förvaltningslagens 
regler. De nya bestämmelserna i skollagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.  
De ska tillämpas första gången inför kalenderåret” 2010. (Regeringskansliet, 
2009, s. 1) 
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Skollagen 
 
I skollagen 2009:25 nämns det att skollagsberedningen forstsätter att 
behålla benämningen fristående skola för en enhet med enskild 
huvudman. Skollagskommitten föreslog att fristående skolor med enskilda 
huvudmän skulle kallas enskilda skolor. Enligt skollagsberedningen skulle 
det finnas en viss risk för förväxling om några skolor skulle kallas enskilda 
skolor. Beteckningen fristående skola är så inarbetat att det inte finns 
något skäl till att byta ut detta, anser skollagsberedningen. En fristående 
skola är en enhet som bedrivs av en enskild huvudman. Denne bedriver 
utbildning inom skolan såsom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, förskoleklass eller fritidshem. För att en fristående skola 
skall kunna utövas måste den godkännas av Statens skolinspektion. Enligt 
den nya skollagen nämns det att fristående skolorna inte längre är 
fristående såsom de har varit. Det nya förslaget är att fristående skolor 
skall ingå som en integrerad del i skolformen. Den nya lagen omfattar all 
skolverksamhet oavsett huvudman. När det gäller läroplaner och andra 
styrdokument utgörs det inte heller någon skillnad om de är offentliga 
eller enskilda huvudmän (Skollagen, 2009). 
 
Enligt skollagens 2:a paragraf finns det allmänna bestämmelser på att 
grundskolan skall ”ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas 
förmåga att tillägna sig dessa” (Skollagen, 2009 s. 83), men också att 
utbildningen skall vara till grund för att eleverna ska utvecklas och göra de 
livsval som förutsätts i livet, samt att de skall kunna fortsätta att studera.  
 
Utbildningen ligger också till grund för att eleverna aktivt skall kunna 
delta i samhället. Vad gällande fristående grundskola så gäller paragraf 34, 
alla elever har rätt att gå i en fristående skola. Den kan dock begränsas till, 
”vissa årskurser, elever som är i behov av särskilt stöd, och vissa elever för vilka 
utbildningen är speciellt anpassad” (Skollagen, 2009 s. 93). Om kommunen 
av någon anledning inte lämnar bidrag för någon elev, har huvudmannen 
för den fristående skolan inte någon skyldighet att ta emot eller fortsätta 
att ge den eleven utbildning. Detta hänvisas till paragraf 34, andra stycket, 
andra meningen. 
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”Kommunen är dock inte skyldig att lämna tilläggsbelopp för en elev i behov av 
särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser 
uppstår för kommunen. Bidrag enligt första stycket ska bestämmas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen 
grundskola” (Skollagen, 2009 s. 94). 
 
Enligt paragraf 34 skall den kommun som det gäller lämna bidrag till 
huvudmannen för varje elev. De bidrag som fås skall avse ”undervisning, 
läromedel och utrustning, elevhälsa, måltider mervärdeskatt och 
lokalkostnader” (Skollagen, 2009 s. 94). Utöver detta skall kommunen ge 
bidrag, ett tilläggsbelopp för de elever som är i behov av särskilt stöd eller 
behöver modersmålsundervisning. 
 
Tidigare forskning 
 
Svensk forskning 
 
Första gången fristående skolor var föremål för nationell forskning var 
1995. Detta på grund av att fristående skolor är en ung företeelse menar 
Nilsson (2002). Mycket av den tidigare forskningen och debatten kring 
fristående skolor berör ekonomiska aspekter. Såsom hur mycket och på 
vilket sätt fristående skolor skall ta del utav bidraget som de får från 
kommunen. Därför har det varit extra intressant att hitta tidigare 
forskning vad gällande studiens fråga, föräldrars val av fristående skola. 
En avhandling skriven av Damgren (2002), belyser detta problemområde. 
I Damgrens avhandling framkommer det att han har undersökt fyra olika 
skolor i fyra olika kommuner. Hans tillvägagångssätt är dels en 
intervjuundersökning men också en enkätstudie. Urvalet till intervjuerna 
och enkäter har varit föräldrar med olika utbildningar, boendemiljöer, 
närheten till skolan samt olika åsikter om fristående skolor. Resultatet som 
Damgren kom fram till i sin studie, vad gällande den ekonomiska 
situationen och utbildning bland föräldrar i fristående respektive 
kommunal skola, var att skillnaden var liten. Däremot så var det större 
skillnader på föräldrarnas politiska och ideologiska åsikter. När det gäller 
familjesammansättningen kunde Damgren konstatera att ca 70 % av 
barnen bodde med sina biologiska föräldrar. Han kom också fram till att 
14 % av barnen enbart bor med sin mamma. Damgrens benämning på 
invandrarbakgrund är föräldrar som är uppvuxna med annat språk än 
svenska. Det visade sig vara 11 % 
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av föräldrarna som hade invandrarbakgrund. Något som förenar föräldrar 
till barn i kommunal respektive fristående skola är enligt Damgren att 
föräldrarna måste vara aktiva för att finna den skola som är mest lämplig 
för sina barn. Damgren säger att föräldrar till barn som går i fristående 
skolor är mer engagerade i skolans arbete, men att det med tiden oftast 
rinner ut i sanden. De som är mest engagerade är de föräldrar som redan 
från skolstarten väljer att placera sina barn i en fristående skola, eftersom 
de har möjlighet att påverka undervisningens organisation och dess 
utförande. För de som det inte finns något annat alternativ för än att byta 
från kommunal till fristående skola, är dessa orsaker mindre viktiga. 
 
Damgren påpekar också att de studerade skolorna inte på något sätt är 
mer exklusiva än de kommunala skolorna. Damgren diskuterar också i sitt 
resultat att den historiska översikten visar att debatten kring fristående 
skolor har varit het, allra mest har diskussionerna varit kring de statliga 
och kommunala bidragen. Enligt Damgren har det genom tiderna varit 
viktigt för föräldrar att kunna bestämma över sina barns skolgång 
(Damgren, 2002). 
 
Internationell forskning  
 
När det diskuteras om fristående skolor är det relevant att jämföra med 
USA där dessa skolor kallas för icke-offentliga skolor. Detta därför att den 
amerikanska skolpolitiken historiskt sett har tenderat att sprida sig över 
till Sverige (Nilsson, 2002). I USA förmodas privata skolor hålla högre 
kvalitet än de offentliga. Där finns många olika former för privata skolor, 
däribland Vouchers, som innebär att man ger ekonomiskt stöd mot en 
särskild kupong, för att fattiga barn ska kunna gå i privatskola. Detta görs 
för att alla anses ha rätt till den högre kvaliteten som finns på de privata 
skolorna. Där finns även en mängd religiösa privatskolor som grundar sig 
på den kristna högerns utbildningsambitioner (Nilsson, 2002). Yang och 
Kayaardi (2004) har undersökt vilka typer av föräldrar som väljer religiösa 
och icke-offentliga skolor i USA. Urvalet av föräldrar har slumpmässigt 
valts ut ur ett nationellt register. Resultatet av analysen visar att religion, 
socioekonomisk status, ålder, nativitet, antal barn och vilken region som 
familjen bor i, avgör vilket val föräldrar gör när de väljer religiösa skolor. 
Däremot görs ingen skillnad vad gällande etnicitet, kön, bostad och 
familjesammansättning när det 
gäller val av icke- religiösa skolor. Nyckelfaktorn som avgör valet anses 
vara föräldrarnas socioekonomiska status. När det gäller religion så är  
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valet ganska självklart varför föräldrar väljer religiösa skolor åt sina 
barn. Det beror på att föräldrar vill uppfostra sina barn på ett sådant sätt 
som överensstämmer med deras egna värderingar.  
 
Föräldrarnas utbildning och familjens inkomst är också två orsaker till 
varför de väljer icke-offentliga skolor. Detta för att föräldrar med högre 
utbildning har större insikt och förståelse hur viktigt det är med 
utbildning. Familjsammansättningen kan vara en annan orsak till val av 
icke-offentliga skolor. Beroende på om det finns två föräldrar eller om det 
bara finns en. Undersökningen tyder på att barn som bor med båda 
sina föräldrar oftare går i icke- offentliga skolor, och likaså barn som växt 
upp i en familj med få barn, eftersom föräldrar som har färre barn är mer 
engagerade i sina barns utbildningar. Det framkommer också av artikeln 
att enligt undersökningen väljer flest kvinnliga föräldrar den kommunala 
skolan medan den manliga föräldern väljer icke-offentliga skolor. 
Slutsatsen som Yang och Kayaardi kommer fram till är att det finns många 
olika orsaker till varför man väljer antingen en religiös skola eller en icke-
offentlig skola. Men det som sagts ovan är de orsaker till varför man väljer 
antigen det ena eller det andra.  
 
Samma fråga har undersökts av Goldring och Philips (2008) i Nashville, 
USA. Det som undersökts i denna studie är föräldrarnas skillnader i 
bakgrund, etnicitet, utbildning, socioekonomisk status, deras 
nöje/missnöje med barnets förra skola, föräldrainflytande och sociala 
nätverk. Undersökningen visade på att det inte var föräldrarnas missnöje 
med den gamla skolan som påverkade valet av privatskola, och precis som 
Yang och Kayaardi (2004) kom de fram till att inte heller hudfärgen hade 
någon betydelse (Goldring & Philips, 2008). Det var alltså inte en etnisk 
fråga. Däremot visade det sig att ju högre inkomst föräldrarna hade, ju 
större chans att de placerade sina barn i privatskolor. Föräldrainflytande 
visade sig vara en viktig punkt som inte framkom hos Yang och Kayaardi 
(2004). Föräldrar som kommunicerar ofta med barnen om skolan och 
hjälper barnen med läxor, visade sig i högre grad välja privatskolor 
(Goldring & Philips, 2008). Alltså dras en slutsats att det är de mest 
engagerade föräldrarna som väljer privatskolor till sina barn vilket också 
Yang och Kayaardi (2004) påpekar.  
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Sverige och USA är båda välbeställda västländer, därför kan det vara 
intressant att studera ett land där utbildning i ännu högre grad är en 
klassfråga. I Indien har man en sorts privatskolor som kallas för LFP-
skolor, ”low-fee private schools”. De ska erbjuda utbildning till alla genom 
att vara tillgängliga för de fattiga. Enligt en undersökning (Härmä, 2009) 
visas att LFP-skolorna ses som det minst onda av två onda ting. De 
uppstod som svar på ett missnöje med statens skolor men 
kritiseras för att fokusera på ekonomisk vinst. Valfrihet är annars något 
som ses som väldigt attraktivt i Indien, Tooley som Härmä (2009) hänvisar 
till, beskriver LFP-skolorna som de fattigas största chans. Härmä (2009) 
ställde sig frågan vem som är i den positionen att de kan välja skola. Om 
det är så att människor måste ha en viss position i 
samhället för att vara kapabla att välja skola. Undersökningen visade att 
föräldrar ansåg att LFP-skolorna hade högre kvalité på sin utbildning, men 
de tyckte också att de var alldeles för dyra och många hade inte råd att 
placera sina barn där. Det visade sig att de flesta rika barn går i LFP-skolor 
medan de fattiga går i statliga skolor. Härmä (2009) slår fast att utbildning 
absolut är en klassfråga i Indien. Det visar sig även vara en genusfråga. 
Föräldrarna vill i möjligaste mån utbilda både sina söner och sina döttrar, 
men för många blir det en ekonomisk fråga. När man av ekonomiska skäl 
måste välja, väljer man att utbilda sina söner (Härmä, 2009). Utbildning till 
alla kan alltså se olika ut och betyda olika saker i olika länder. I Sverige ser 
vi inte dessa problem eftersom utbildning än så länge är kostnadsfri, 
kostnadsfri med en viss modifikation.  
 
I alla dessa tre studier kan man konstatera att familjens ekonomi har varit 
en viktig bevekelsegrund till valet. Viktigt att uppmärksamma är att de 
icke-offentliga skolorna i dessa länder inte är avgiftsfria som i Sverige och 
därmed är det i Sverige inte i lika hög grad en fråga om klass.  
 
Intersektionalitet  
 

Om man studerar världen ur endast ett av perspektiven genus, klass eller 
etnicitet bör man beakta att endast en del av verkligheten speglas och 
därmed ges en förenklad bild av den (Hägerström, 2003). Om man 
däremot studerar världen ur ett intersektionellt perspektiv, det vill säga en 
kombination mellan genus, klass och etnicitet får man en verkligare och 
mer komplett bild av verkligheten. ”En viktig utgångspunkt för intersektio-
nella analyser är att människors erfarenheter, identiteter och möjligheter är 
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givna utifrån en rad olika positioner i samhället som inte kan förstås isolerade 
från varandra” (NE, de los Reyes). Hägerström (2003) hänvisar till Bradley 
som menar att det dock är möjligt att studera begreppen var för sig, men 
de är svåra att skilja åt på grund av de effekter de ger för oss människor i 
verkliga livet. Dessa effekter kan leda till konsekvenser i form av värde-
ringar och normer, till exempel rasism (Hägerström 2003). Chanser och 
Watkins (2006) menar att varje begrepp måste få studeras för sig men det 
är också nödvändigt att studera klass, kön och etnicitet tillsammans för att 
klargöra skillnader och likheter. Lykke (2005) menar att intersektionen 
mellan klass, etnicitet och genus handlar om ömsesidiga processer där 
olika fenomen konstruerar och transformerar varandra. Risken finns att vi 
blir blinda för de olika över- och underordningarna som finns i det sociala 
samspelet genom att vi reducerar sociala positioner till ensidiga kategorier 
som genus, klass eller etnicitet menar Mulinari och de los Reyes (2005). 
Begreppet intersektionalitet är ett relativt nytt begrepp och ett relativt 
outforskat område i Sverige än så länge. Det är ett ”samhällsvetenskapligt 
begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som 
skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass” 
(NE, de los Reyes). Begreppet introducerades i Sverige av de los Reyes, 
Molina och Mulinari (Lykke 2005). Hägerström (2003) påpekar att det 
saknas forskning och teorier som kan hjälpa oss att förstå hur genus, klass 
och etnicitet samspelar, men hon menar samtidigt att det därför är ett 
ytterst viktigt område i ett allt mer mångkulturellt Sverige. Hägerström 
menar dock att intresset kring genus, etnicitet och klass i sig inte är något 
nytt men på grund av samhällsförhållandena som råder idag med en 
påstådd ökad motsättning mellan ”svenskar” och ”invandrare”, och med 
retoriken om ”det mångkulturella Sverige” har intresset ökat och det har 
blivit mer aktuellt att studera kombinationen (ibid.). Mulinari och de los 
Reyes tror att det förnyade intresset för intersektionalitet kan bero på att 
kategorierna klass, genus och etnicitet håller på att förlora sitt innehåll, vi 
ser idag en mer svårfångad verklighet (Mulinari & de los Reyes, 2005). 
Intersektionalitet är i grunden ett begrepp som används inom den feminis-
tiska teorin men Mulinari och de los Reyes (2005) menar på att det inte går 
att avfärda att andra teoretiska förgreningar skall kunna använda och ha 
intresse för begreppet. 

I Storbritannien och USA har man pratat om intersektionalitet länge. Den 
feministiska teorin kritiserades starkt på 1980-talet av svarta kvinnor och 
kvinnor från tredje världen. De såg sig uteslutna och ansåg att feminismen 
var skapad av och för vita medelklasskvinnor (Hägerström, 2003, de los 
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Reyes, Molina & Mulinari, 2006). För att spränga de traditionella gränser-
na mellan etnicitets- och genusstudier som gjordes började man använda 
begreppet intersektionalitet och därmed synliggöra kvinnors varierande 
erfarenheter och villkor (Mulinari & de los Reyes, 2005). 

Inom skola och utbildning menar Hägerström att det finns tydliga genus- 
och klassaspekter och även etniska och kulturella aspekter. Det avgör vad 
man läser och var man läser (Hägerström, 2003). Studier angående 
skillnader i betyg och ämnesval mellan flickor och pojkar har tidigare 
gjorts men Hägerström menar att det då inte gjorts i kombination med 
etnicitet eller klass (Hägerström, 2003).  
 
”Nu har under ett drygt decennium en skolpolitik med nyliberala inslag vuxit 
fram, och detta samtidigt med kännbara ekonomiska nedskärningar i de 
offentliga välfärdssystemen. Parallellt har också inkomstskillnaderna ökat, 
enligt en statlig utredning. Detta gör att den i sig relativt lilla sektorn fristående 
skolor bidrar till en för många människor djupt känd oro inför den framtida 
samhällsutvecklingen. Skall de ekonomiska och sociala klyftorna öka ytterligare? 
Skall skilda utbildningsmöjligheter bidra till dessa klyftor? Skall vi återvända 
till den socialt klassuppdelade skolan och det starkt klassuppdelade 
samhället?”(Nilsson, 2002 s. 23). 

 

Klass, genus och etnicitet är viktiga begrepp som avgör hur vi lever, vad vi 
arbetar med, hur vi bor och vilken utbildning vi har. Det skapar identiteter 
som styr hur vi är och hur vi tillåts vara, både i förhållande till oss själva 
och till andra. Det är begrepp som utformar både samhällen och individu-
ella öden (Hägerström, 2003).   

 
 
 
 
 
 
 
Syfte  
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Syftet med denna studie är att ur ett intersektionellt perspektiv undersöka 
på vilka bevekelsegrunder föräldrar väljer att placera sina barn i en 
fristående skola på grundskolenivå. 
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Metod  
 
Vetenskaplig ansats 
 

Denna studie är fallstudieinspirerad. I en fallstudie kan man använda sig 
av alla metoder för att samla in vetenskapligt material men vissa metoder 
är vanligare än andra. (Merriam, 1988) Det som är typiskt med en fallstu-
die och anses som dess styrka, är metodtriangulering, fler metoder än en 
används (Denscombe, 2000; Merriam, 1988; Olsson & Sörensen, 2007). 
”När man använder flera metoder erhåller man olika typer av data om samma 
ämne. Den första och självklara fördelen med detta är att det ger fler data, och 
ökar på så vis sannolikt kvaliteten i undersökningen” (Denscombe, 2000 s. 
103). Datainsamlingsmetoden är beroende av vilket forskningsperspektiv 
man har (Olsson & Sörensen, 2007). 

Merriam (1988) menar att det inte finns någon enighet kring vad en 
fallstudie egentligen går ut på eller hur man rent praktiskt går tillväga för 
att genomföra en fallstudie. Vissa detaljer verkar ändå vara genomgående. 
Det som undersöks är en specifik företeelse, en händelse, ett program, ett 
skeende, en person, en institution eller en social grupp. I en fallstudie är 
metodtriangulering att föredra och fallstudiemetoden passar när man vill 
undersöka ”varför” och ”på vilket sätt”. Resultaten presenteras i ord och 
bilder istället för siffror (ibid.). 

Merriam (1988) pekar på att fallstudier är partikularistiska, deskriptiva och 
heuristiska. Denna studie är inspirerad av partikularistiska fallstudier och 
med det menas att de inriktas på en specifik situation eller företeelse. Med 
detta eftersträvas att belysa samspelet mellan faktorer som kännetecknar 
fallet ifråga. Men deskriptiva och heuristiska menas att fallstudier ger 
insikter om den företeelse som undersöks. Fallstudien visar på att inte bara 
en utan många faktorer spelar in. Den kan förklara varför ett problem 
uppstått, vad som hände och varför, eller ge bakgrunden till en viss 
situation. (Merriam, 1988) 

Denna studie har inspirerats av sociologiska fallstudier. Det innebär att 
undersökningen berör ”demografiska faktorer, socialt liv och människors 
roller i detta, närsamhälle, sociala institutioner (t ex familj, kyrka och regering), 
grupper av människor (t ex minoritetsgrupper och ekonomiska klasser) samt 
sociala problem…”(Merriam, 1998 s. 39). 
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En fallstudie kan bygga på information som samlats in med enkäter. 
Merriam beskriver ett exempel på detta:  

”En fallstudie av ett nytt sätt att lägga upp den naturvetenskapliga undervis-
ningen på gymnasiet kan innebära att man skickar en enkät till föräldrarna för 
att få reda på deras åsikter om undervisningen. Deras svar utgör en del av den 
informationsbas man använder sig av i sin fallundersökning” (Merriam, 1988. 
s. 22). 

Denna studie är inspirerad av fallstudiemetoden genom att material 
hämtats från dels enkäter och dels intervjuer, vilket utgör en metodtriang-
ulering. Det som undersöks är en social grupp, alltså föräldrar till barn i 
fristående skolor. En fallstudie passar bra eftersom svar på frågan ”varför” 
eftersöks och resultatet blir således en tolkning och en analys av intervjuer 
och enkätsvar.  
 
Datainsamlingsmetod 
 
 I studien har använts enkäter och semistrukturerade intervjuer.  
 

”Man väljer vissa metoder för att de ger den information man är på jakt efter för 
att man ska kunna fullborda sin undersökning. Man måste bestämma sig för 
vilken eller vilka metoder som passar bäst för en viss uppgift eller för ett visst 
syfte, och därefter ska man utforma sitt instrument för informationsinsamling 
på ett lämpligt sätt” (Bell, 2006 s. 115).  

Anledningen till valet att använda flera datainsamlingsmetoder, med 
andra ord metodtriangulering, är för att resultatet ger en fördjupad insikt i 
frågan. Fördelen med enkäter är att nå ut till fler människor, responden-
terna har mer tid att svara på frågorna, exakt samma fråga ställs till 
respondenterna utan påverkan av enkätkonstruktören och att känsliga 
frågor kan besvaras med största anonymitet (Ejlertsson, 2005). Nackdelar 
med enkäter kan vara, högt bortfall, antal frågor är begränsade, respon-
denten kan inte ställa följdfrågor, frågor kan misstolkas, och enkätkon-
struktören kan inte ställa följdfrågor, och personer som av olika anled-
ningar såsom språksvårigheter eller handikapp inte kan fylla i ett fråge-
formulär hamnar i bortfallsgruppen. En tumregel som kan följas är att 
enkäten inte får ta mer än en halvtimme att fylla i (Ejlertsson, 2005). 
Eftersom det finns nackdelar med enkäter som nämns ovan, kompletteras 
därför studien med intervjuer.  
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”Oavsett om det gäller storskalig eller småskalig forskning, så är datainsam-
lingens karaktär beroende av de tillgängliga resurserna. De resurser (tid och 
pengar) som står till forskarens förfogande är oundvikligen begränsade, vilket 
innebär att han eller hon måste göra vissa – ofta svåra – val beträffande hur de 
på bästa sätt kan användas. Det avgörande valet, när det gäller huruvida man 
ska använda intervjuer eller inte, står mellan att samla mer ytlig information 
från ett stort antal människor eller att samla mer detaljerad information från ett 
mindre antal människor” (Denscombe, 2000 s. 132).  

Det som är mest karakteristiskt med semistrukturerade intervjuer är att 
respondenten kan tala fritt och öppet kring den fråga som ställts, och 
intervjuaren får i sin tur vara inställd på att vara flexibel när det kommer 
till ämnenas ordningsföljd (Denscombe, 2000). Skälet till att semistruktu-
rerade intervjuer valdes var för att frågorna som ska besvaras har en tydlig 
ram men respondenten har möjlighet att ge ett mer innehållsrikt svar. 
Hade vi istället valt strukturerad intervju hade vi inte fått någon ytterliga-
re information än den som framkom i enkäten. Hade istället ostrukturerad 
intervju valts, hade troligtvis inte studiens specifika frågor blivit besvara-
de. De ostrukturerade intervjuerna ger respondenterna mjölighet att 
obegränsat sväva ut i egna tankegångar, vilket gör att det blir svårt för 
intervjuaren att sammanställa svaren.  

 
Urval 
 

I början av den tankeprocess som pågått kring denna studie var vi båda 
helt överrens om att det som skulle undersökas var något inom området 
fristående skolor. En idé kom från en kommunal grundskola i utkanten av 
en medelstor stad i Norrland som var intresserad av att få veta varför 
föräldrar placerar sina barn i fristående skolor. Detta var intressant och 
kontakt togs med rektorerna på den berörda skolan för att diskutera 
vidare. Därefter valdes en närliggande fristående skola ut eftersom de 
båda skolorna konkurerar om samma elever. I den berörda kommunen 
gick 2008, 8,7 % av eleverna i grundskolan i en fristående skola (Skolver-
ket 2008). 

Skolan där enkätundersökningen skulle äga rum var relativt liten och ett 
betydligt bortfall var troligt (Ejlertsson, 2005). Därför valdes att alla 
familjer som fanns representerade på skolan skulle få varsin enkät. Sam-
manlagt 105 enkäter delades ut.  
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Till intervjuerna gjordes ett subjektivt urval av informanterna. Med 
subjektivt urval menas att forskaren har en viss kännedom om de männi-
skor som ska intervjuas och medvetet väljer dem, eftersom det är troligast 
att syftet då blir besvarat. (Dencombe, 2000) I den aktuella kommunen 
finns hösten 2009 sju fristående grundskolor, och av dessa gjordes ett 
stratifierat urval, vilket innebär att urvalet gjordes slumpmässigt men 
inom vissa ramar. ”Stratifierat urval är en blandning mellan slumpmässigt 
urval och urval med utgångspunkt i bestämda egenskaper eller avsikter.” 
(Denscombe, 2000 s. 20) Fördelen med att använda ett stratifierat urval 
jämfört med ett slumpmässigt är att forskaren kan ha en viss kontroll över 
urvalet och därmed försäkra sig om att de faktorer som eftersöks inryms i 
urvalet. (Denscombe, 2000) Faktorer som eftersöktes inför denna intervju-
undersökning var i första hand föräldrar med invandrarbakgrund. Övriga 
faktorer som söks går att finna med ett rent slumpmässigt urval men just 
föräldrar med invandrarbakgrund visade sig vara svårt att hitta. Den 
teoretiska målgruppen för studien var alla föräldrar som valt att placera 
sina barn i en fristående skola. Eftersom vissa variabler eftersöktes reduce-
rades den teoretiska målgruppen väsentligt. Informanterna plockades ut 
av rektorn på gällande skola efter vissa kriterier. Dessa urvalskriterier var: 
(Dalen, 2007 s. 59) 

• I ett fall skall båda föräldrar ha invandrarbakgrund.  

• I ett fall skall minst en av föräldrarna ha invandrarbakgrund.  

• I ett fall skall båda föräldrar ha endast grundskoleutbildning.  

• I ett fall skall minst en av föräldrarna ha högskole- universitetsut-
bildning.  

Anledningen till att dessa urvalskriterier utformades var att informanter 
med annan etnisk bakgrund än svensk saknades i enkätundersökningen. 
Det gjorde att den variabeln uteblev ur vår studie, och med tanke på det 
intersektionella perspektivet som ligger till grund för studien, ansågs den 
etniska variabeln vara av stor vikt för helhetsbilden. Dalen (2007) menar 
att urvalet av informanter skall återspegla en stor variation i målgruppen 
t.ex. genom att man väljer familjer med olika social eller etnisk bakgrund. 
Ett begrepp som bör förtydligas är invandrarbakgrund. Med detta menas i 
denna studie att de berörda föräldrarna bör komma från ett annat land än 
Sverige, från en kultur och ett skolsystem som inte liknar det svenska.  
 
 



Föräldrars val av fristående skola 
– Ur ett intersektionellt perspektiv 
Cathrin Thelberg Engström 
Charlotta Widell 

2009-12-22 

 

23 
 

Presentation av fristående skola A 
 
Skolan som vi gjort vår enkätstudie på är en fristående skola med inrikt-
ning mot naturvetenskap som sträcker sig från förskoleklass till skolår 9. 
Det är en relativt liten skola med omkring femton elever i vardera klass, 
totalt 147 elever. Skolan omges av skog och stora öppna ytor vilket 
harmonierar med skolans inriktning. Lokalerna är trånga och inte skolan-
passade vilket gör att all undervisning inte går att bedriva på skolan, 
därför lånas vid vissa tillfällen lokal av den närliggande kommunala 
skolan. 
På skolan går för tillfället mest elever från närbelägna områden men det 
finns några enstaka elever från andra delar av kommunen. Syskon till 
skolans befintliga elever har förtur i antagningen. För att bli antagen på 
skolan står många elever i kö från att de föds.  
 
Presentation av fristående skola B 
 
För att täcka in hela syftet med studien kontaktades en annan fristående 
skola, eftersom det på den första skolan saknades elever med den invand-
rarbakgrund som söktes för studien. Denna skola ligger i en av stadens 
”finare” stadsdelar med gångavstånd till de centrala delarna. Många 
grönområden omger skolan. Skolan har en profil inom idrott och hälsa 
samt musik och de arbetar tematiskt. Skolan har ca 200 elever i skolåren 6-
9 och i varje klass finns 12-13 elever. Skolan använder sig av ett kösystem 
och tar endast emot elever i skolår 6. Syskon till elever som går på skolan 
har förtur. 
 
Presentation av informanterna 
 
Förälder A. Kvinna, invandrarbakgrund, 22 år i Sverige, grundskoleut-
bildning. Dotter 13 år. 

Förälder B. Kvinna, svensk bakgrund, högskole-/ universitetsutbildning. 
Dotter 13 år, son 11 år. 

Förälder C. Man, svensk bakgrund, gymnasieutbildning. Dotter 13 år. 

Förälder D. Kvinna, invandrarbakgrund, 22 år i Sverige, högskole-/ 
universitetsutbildning. Son 12 år, son 14 år. 
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Bortfall 
 
Det externa bortfallet i enkätstudien blev 47 % vilket inte är ovanligt för 
en enkätstudie men det medför vissa problem (Ejlertsson, 2005). Moser 
och Kalton anser att ett bortfall medför problem eftersom ”sannolikheten är 
stor för att de som inte skickar tillbaka en enkät skiljer sig från dem som gör det” 
(Bell, 2006 s. 152). Med externt bortfall menas att vissa personer inte vill 
delta i undersökningen av olika anledningar (Olsson & Sörensen, 2007). 
Det interna bortfallet, det vill säga bortfallet på vissa frågor, var inte 
särskilt stort. Där det förekom ett internt bortfall handlade det om känsli-
ga frågor som behandlade inkomst och politisk åsikt. Studiens resultat kan 
ha påverkats av det stora externa bortfallet på så sätt att studiens trovär-
dighet minskat. Resultaten kan inte generaliseras utan problem (Olsson & 
Sörensen, 2007). Bortfallet hade troligtvis inte varit så stort om personlig 
kontakt med informanterna hållits. En orsak till det stora bortfallet kan 
vara brist på engagemang hos föräldrarna. 
  

Instrument 
 
Till grund för studien ligger en enkät och intervjuundersökning. Frågorna 
till enkäten har hämtats från Damgrens (2002) avhandling, eftersom det 
var samma typ av frågor som skulle belysa vårt syfte. Frågorna är indelad i 
fyra olika delar. Den första delen handlar om bakgrunden hos eleven. För 
att nämna några exempel, om barnet har gått i kommunal skola/förskola 
tidigare, när barnet började i den fristående skolan och vem barnet bor 
tillsammans med osv. Damgren nämner B1 och B2 i både första, tredje och 
fjärde delen och med det menar han, barn 1 och barn 2. Det vill säga ifall 
föräldrarna har fler än ett barn på skolan. Detta underlättar när sedan 
enkäten skall bearbetas. Andra delen handlar om föräldrarnas erfarenhe-
ter utav sin egen skolgång, vilken inkomst familjen har, politiskt åsikt och 
föräldrarnas utbildning. Den tredje delen tar upp olika alternativ till varför 
föräldrarna har bytt till eller valt en fristående skola. Den fjärde och sista 
delen skulle bara besvaras ifall föräldrarna haft något barn som gått i en 
annan förskola/ skola tidigare.  
Eftersom perspektivet för denna studie inte överrensstämde med Dam-
grens perspektiv, kunde inte hans intervjumall användas, men däremot 
har studiens intervjumall inspirerats av Damgrens. Utifrån frågorna i 
enkäten gjordes en intervjumall som skulle besvara perspektivet, intersek-
tionalitet på ett djupare sätt.  
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Procedur 
 

När arbetet startades upp kontaktades rektorn på den aktuella fristående 
skolan som benämns som skola A, för att boka ett möte. Ett möte 
genomfördes där tankar kring studien lyftes och rektorn var villig att 
hjälpa till med att dela ut enkäter till klasslärarna på skolan, som sedan 
sände dem vidare hem till familjerna. 105 enkäter skickades ut, en till varje 
familj, då det var flera syskon på skolan.  

”Det är ofta ett bekymmer för nybörjaren att veta hur många enkäter som ska 
delas ut eller hur många intervjuer som ska göras. Det finns inga givna regler 
… Målet är att få ett så representativt urval av svar som möjligt för att man ska 
kunna uppfylla målsättningen med uppsatsen eller projektet och för att man ska 
få svar på sina nyckelfrågor” (Bell, 2006 s. 120). 

Vid det första insamlingstillfället för enkäterna saknades fortfarande mer 
än hälften, därför gjordes en muntlig påminnelse av lärarna till eleverna. 
Ytterligare några enkäter tillkom men fortfarande var underlaget 
otillräckligt. Då författades en skriftlig påminnelse direkt till föräldrarnas 
e-post via rektorn, där även enkäten bifogades. Efter den skriftliga 
påminnelsen tillkom ytterligare femton enkäter. 
 
Planeringen för ett antal intervjuer tog sin början och det ansågs lämpligt 
att fyra intervjuer skulle utföras. Missivbrev (Se bilaga 3) och intervjumall 
utformades och kontakt togs med ytterligare en fristående skola som 
benämns som skola B. Anledningen till att det var nödvändigt att kontakta 
ytterligare en fristående skola var att enkätsvaren inte till fullo besvarade 
studiens syfte när det gäller det intersektionella perspektivet. Efter lång tid 
och många samtal med den berörda rektorn förmedlades fyra responden-
ter. Respondenterna hade alla olika bakgrunder och utbildningar vilket 
passade studiens urvalskriterier. Intervjuerna som tog ca 30 minuter 
spelades in med hjälp av bandspelare, detta för att garantera att ingen data 
går förlorad. ”Ljudupptagningar erbjuder en permanent och fullständig 
dokumentation när det gäller det som sägs under intervjun” (Denscombe, 
2000 s. 145). Intervjuerna transkriberades därefter i sin helhet. Bell (2006) 
menar att många erfarna forskare anser och till och med hävdar att de 
inspelade intervjuerna ska transkriberas. 
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Analysmetod 
 
Analysen av råmaterialet har skett genom indelning i tre kategorier som 
återfinns i den vetenskapliga ansatsen till denna studie. De tre kategorier-
na är klass, genus och etnicitet. Råmaterialet från enkäter och intervjuer 
har bearbetats och delas in i dessa kategorier. Alla frågor kommer inte att 
redovisas, endast de som känns relevanta kommer att bli synliga i den 
färdiga studien. Bell åsyftar att ”när man går igenom svaren på öppna frågor 
får man ofta tips och uppslag till vilka frågor som det kan vara värt att följa 
upp…” (Bell, 2006 s. 226). 

Materialet från enkäterna har sammanställts i procentform. I resultatet har 
relevanta delar presenterats i tabeller medan andra delar presenterats som 
tolkningar i den löpande texten. Anledningen till att procentform valts i 
presentationen istället för sifferform, är att det ger en tydligare bild då det 
blir självklart att 100 % representerar alla respondenter. Siffror ger ”inte 
samma bild som procentandelar” (Bell, 2006 s. 221) men det finns en risk att 
läsaren får en missvisande bild och tror att respondenterna är fler än vad 
de egentligen är (Bell, 2006). Därför är det viktigt att noggrant redogöra 
för bortfallet i en studie. 

Intervjumaterialet som ställts samman presenteras i löpande text tillsam-
mans med resultaten från enkätundersökningen. Det som tillkommer är 
väl utvalda citat från intervjuerna. Med väl utvalda citat menas citat som 
ger en fördjupad insikt i studiens frågor.  

 
Etiskt ställningstagande  
 
Enligt vetenskapsrådet (2002) är forskning en viktig del som bedrivs både 
för samhällets men också för individernas utveckling. Därför har både 
samhället och dess medborgare rätt till krav att forskningen bedrivs på rätt 
sätt och att den håller en hög kvalitet. Forskningskravet som det egentli-
gen kallas innebär att kunskaper skall utvecklas och metoder skall förbätt-
ras. Samtidigt har individer ett så kallat individskydd som betyder att man 
inte får utsätta någon för kränkning eller för någon skada. Detta krav är 
den givna utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. De här två 
kraven skall vägas mot varandra och inför varje vetenskaplig undersök-
ning skall forskaren avgöra vilka risker det kan tänkas finnas i undersök-
ningen. Denna studie utgår från de forskningsetiska principerna såsom 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nytt-
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jandekravet. Informationskravet innebär ” att försökspersonerna ska få 
information om projektets syfte, om dess uppläggning med beskring av alla 
moment och metoder som ingår och om den förväntade nyttan samt en nog-
grann precisering av vad medverkan innebär”( Olsson & Sörensen, 2007). 
Detta har använts i studien på så sätt, att det i enkäterna skrivits en 
presentation om undersökningen, tacksamhet uttrycktes ifall föräldrarna 
var villiga att hjälp till med denna enkät, och att dessa uppgifter skall 
användas endast till studien och slutligen att föräldrarna skall vara ano-
nyma. Inför intervjuerna skickades ett missivbrev (se bilaga 3) till de 
berörda respondenterna. Missivbrevet innehöll en kort presentation av 
intervjuarna, och en förklaring av syftet med undersökningen samt att 
respondenterna frivilligt får delta i studien. Valet av respondenter till 
intervjun har den berörda skolans rektor på skola A hjälpt till med. 
Enkäterna hjälpte skola B:s rektor till att lämna ut. Samtyckeskravet 
innebär att den som gör denna undersökning skall informera om att 
respondenter skall ha möjlighet att tacka nej till sin medverkan, både när 
det gäller intervju och enkäter (Bell, 2006; Vetenskapsrådet, 2002). Skillna-
den däremellan är att många tackar nej till intervjun men när det gäller 
enkäter så fyller de oftast inte i dem. Vad gällande konfidentialitetskravet 
så innebär det att personer som ingår i studien” ges största möjliga konfi-
dentialietet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem”(Vetenskapsrådet, 2002 s. 12) Bell (2006) nämner att 
skillnaden mellan konfidentialitet och anonymitet är, att när det gäller 
anonymitet så ska respondenterna vara anonyma även för forskaren. 
Det innebär att vid en enkätundersökning kan inte påminnelser skickas 
direkt till dem som har besvarat enkäten.  Avslutningsvis så kommer inte 
uppgifterna som respondenterna har delgett, att varken lånas ut eller 
användas på annat sätt, vilket styrker nyttjandekravet.  

 
Reliabilitet och trovärdighet 
 
I en forskningsundersökning är det viktigt att vissa begrepp används, 
såsom reliabilitet och validitet dvs. tillförlitlighet och giltighet. Olika 
mätinstrument, undersökningsmetoder och mått mm måste vara reliabla 
och valida för att kunna undersökas igen. Uppfylls inte detta går det inte 
att säga att undersökningen är vetenskaplig (Ejvegård, 2009). 

Reliabilitet kan nämnas som tillförlitlighet. Exempelvis via en enkätunder-
sökning skulle det kunna gå att få hög reliabilitet ifall undersökningen 
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gjordes i två omgångar. Frågorna skulle i de olika omgångarna vara olika 
men med samma innehåll. Skulle det visa sig att svaren skulle bli desam-
ma så har undersökningen hög reliabilitet (Ejvegård, 2009). 

Validitet benämns även som giltighet. När forskare pratar om validitet så 
menar de att de verkligen mäter det som ska mätas, så att undersökningen 
kan göras på nytt (ibid.).  

När det gäller denna studie blir det missvisande att använda sig av be-
greppet validitet eftersom intervjuer gjorts. Detta för att det kan visa sig 
att informanterna inte talat sanning, och i och med detta passar begreppet 
credibility, trovärdighet bättre i denna studie. 

Om enkätundersökningen skulle göras igen med utgångspunkt från 
studiens frågeställningar, så skulle nog svaren bli ungefär desamma, 
eftersom enkätfrågorna redan finns och har hämtats från Damgrens 
avhandling (2002). Om urvalskriterierna följs på samma sätt som i denna 
studie anses studien vara av hög reliabilitet. Däremot när det gäller 
intervjuerna så kan svaren bli olika, eftersom frågorna är mer öppna. I och 
med att studien har bearbetat många fler enkäter än intervjuer så anses 
studien vara av hög reliabilitet. 

Studiens trovärdighet anses också vara hög eftersom svaret på studiens 
syfte har blivit besvarat både genom enkäter och intervjuer. I enkäten 
fanns en given fråga till varför föräldrar väljer fristående skola till sina 
barn, på så sätt har hög trovärdighet uppnåtts.  

Metoddiskussion 
 

Det optimala för enkätundersökningen hade varit att närvara vid ett 
föräldramöte, för att få enkäterna ifyllda på plats av föräldrarna. Tyvärr 
var detta inte möjligt eftersom det inte var inplanerat något möte inom 
tidsramen för denna studie. Hade mötet gått att genomföra, så hade 
mycket tid sparats som nu har gått åt till att påminna föräldrarna, både 
muntligt och skriftligt.  

”Det finns avgjorda fördelar med att personligen dela ut enkäten till responden-
terna. Man kan förklara undersökningens syfte och i vissa fall få enkäten ifylld 
på en gång. Det är lättare att skapa en samarbetsinställning med en personlig 
kontakt, men om detta inte går måste man göra på annat sätt” (Bell, 2006 s. 
150).  
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En annan process som varit tidskrävande har varit att nå fram till intervju-
informanterna. På grund av de urvalskriterier som utformats för studien 
har det inte varit möjligt att kontakta informanterna personligen. Efter-
som urvalet skulle kunna uppfattas som utpekande och känsligt, behövdes 
flera mellanhänder, i detta fall rektorn och lärare. 

Ett problem var att hitta familjer med den invandrarbakgrund som söktes 
i studien. Det vanliga är att de barn med invandrarbakgrund som finns på 
de fristående skolorna, har en svensk och en förälder med invandrarbak-
grund.   

Med facit i hand kan det tänkas att en djupare inblick i frågan hade 
uppnåtts, ifall bara intervjuer hade gjorts. Men å andra sidan hade studien 
inte uppnått ett lika brett resultat. Eftersom både djup och bredd eftersträ-
vats i studien anses de redan använda metoderna som passande i den här 
frågan. Däremot hade enkäterna kunnat användas som en förstudie till 
intervjuerna, det hade kunnat leda till högre kvalitet på intervjufrågorna. 
 
Enkätfrågorna borde dock ha setts över noggrannare innan de lämnades 
ut till föräldrarna. Eftersom frågor som ansågs vara relevanta och viktiga 
för att belysa genusperspektivet missades och dessutom kunde några utav 
frågorna misstolkas. 

 

Valet att presentera resultatet i procent ansågs till en början vara den bästa 
presentationsformen eftersom det ger en tydligare bild för läsaren att 
förstå de olika storleksförhållandena. På grund av det stora bortfallet kan 
konstateras att procentuella siffran blev missvisande eftersom läsarna kan 
tro att det är fler respondenter än vad det egentligen är. 
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 Resultat  
 
Resultaten i denna studie redovisas utifrån det intersektionella perspekti-
vet och har delats upp i de tre kategorierna klass, etnicitet och genus. De 
redovisas var för sig trots att de är sammankopplade med varandra, det 
ena kan inte utesluta det andra. De frågor som ansågs relevanta för 
vardera kategorin har presenterats nedan. Studiens huvudfråga angående 
föräldrarnas val av fristående skola belyses i en egen kategori där också 
relevanta frågor valts ut. 
 
I citaten kommer namn på skolor och personer anonymiseras. Person-
namn anonymiseras med X. Detta för att personerna i intervjuundersök-
ningen inte ska kunna identifieras. 
 
Resultaten i följande summering bygger mestadels på enkätsvar som 
styrks med citat från intervjuerna. Respondenterna från intervjuerna 
benämns Förälder A, B, C, D. 
 
Klass 
 
Utifrån enkätens frågeställningar valdes föräldrars utbildning, politiska 
åsikter, inkomster, familjesammansättning och de fristående skolornas 
kösystem ut, för att illustrera klassperspektivet i denna studie.  

Som framgår av tabell 1 var det i den studerade skolan fler av föräldrarna 
som hade gymnasial utbildning som högsta utbildning, än som hade 
högskoleutbildning. 45 % av föräldrarna hade högskoleutbildning, reste-
rande 55 % hade endast grundskole- eller gymnasieutbildning. Utav 
resultaten som framkommit i enkäterna kan man dra slutsatsen att 
kvinnorna i större utsträckning än männen har högskole-/ universitetsut-
bildning. 52 % av kvinnorna respektive 38 % av männen i undersökning-
en, är högutbildade. När det gäller gymnasieutbildning är det mer jämn-
fördelat mellan männen och kvinnorna. 46 % av kvinnorna och 54 % av 
männen har endast gymnasieutbildning. Sammanlagt var det 11 % av 
föräldrarnas som enbart hade grundskoleutbildning. 
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Tabell 1. Föräldrarnas högsta utbildning i procent fördelat på män och 
kvinnor. 

Förälder Grundskola Gymnasieskola Högskola 

Män 9 % 54 % 38 % 

Kvinnor 2 % 46 % 52 % 

 

Föräldrarnas utbildning kan påverka vilka krav de ställer på sina barn när 
det gäller skolprestationer. 

”När det gäller utbildningen sätter vi ganska höga krav på barnen. Så vi vill 
gärna att de ska ha en bra utbildning för att lyckas här i samhället” (Förälder 
D). 

När det gäller föräldrarnas politiska ståndpunkt visade sig att det rödgrö-
na alternativet med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
valdes av 49 % av föräldrarna.  

”Jag är vänstermänniska, mycket vänster”(Förälder A). 
 
”Min man var kommunist när han var yngre, men jag tror att han som 
tenderar mot den högersidan nu för tiden. Men jag är mest åt social” (Förälder 
D). 
 
Alliansen med Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och 
Folkpartiet valdes av 36 % av föräldrarna. Två procent av de tillfrågade 
föräldrarna valde annat alternativ. Bortfallet det vill säga de som valde att 
inte svara var 14 %. Detta behöver nödvändigtvis inte bero på att frågan 
ansågs känslig, och att föräldrarna därmed inte vill svara. Däremot i en 
intervjuundersökning där respondenterna inte är anonyma inför intervju-
aren kan denna fråga vara känslig att besvara. En förälder uttryckte att 
hon inte ville svara på frågan och hon ansåg att det inte var relevant för 
denna studie.  
 
”Nää, det tycker jag inte är viktigt”(Förälder B). 
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Det kan också bero på att föräldrarna helt enkelt inte har någon politisk 
åsikt, vilket följande citat exemplifierar: 

”Oj, ingen typ, lite åsikter” (Förälder C). 

När det gäller föräldrarnas inkomst på den studerade skolan, visar studi-
ens resultat att föräldrarna tjänade förhållandevis bra. Den övervägande 
delen, 54 % av föräldrarna tjänade mellan 30-50 000 kronor i månaden 
före skatt, och kan därmed klassas som medelinkomsttagare. 34 % tjänade 
50 000 kronor eller mer. Endast fyra procent tjänade 30 000 eller mindre, 
vilket kan bero på att föräldrarna var ensamstående, därför behöver det 
inte betyda att föräldern har låg inkomst. 

Nio procent valde att inte svara, vilket kan tyda på att även denna fråga 
var känslig att besvara men en annan trolig orsak kan också vara att 
föräldrarna saknade uppgift om sin inkomst. 

Fyra procent av föräldrarna i enkätundersökningen har själva gått i privata 
skolor som barn och resterande 96 % har gått i kommunala skolor. Den 
låga siffran av föräldrar som har gått i privata skolor, kan tyda på att 
skolformen inte funnits i denna kommun, vilket betyder att valmöjlighe-
ten varit begränsad.  

”Det känns som det inte fanns på våran tid”(Förälder C). 

I intervjuundersökningen har en utav fyra föräldrar gått i privatskola. 

”Ja, det är dyrare att gå på privatskolor i det landet jag kommer ifrån, så 
föräldrarna måste betala. Så dom som är oberoende ekonomi, dom kan gå på 
privatskolor” (Förälder D). 
 
Gällande barnens boende framkom i undersökningens resultat att 85 % av 
eleverna bodde tillsammans med båda sina biologiska föräldrar. Ingen det 
vill säga noll procent bodde tillsammans med endast sin pappa. Medan tre 
procent bodde enbart tillsammans med sin mamma. Resterande 12 % hade 
växelvis boende i olika konstellationer. Exempelvis varannan vecka enbart 
med mamman och varannan vecka med pappan eller med en av föräld-
rarna och en annan vuxen. 

”Två barn, 11 och 13, bor växelvis hos mamman och hos mig, två veckor hos 
mig och två veckor mamman” (Förälder C). 
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Att kösystemet klassas som en klassfråga i denna studie beror på att 
föräldrar behöver ett visst engagemang, och viss kunskap, för att kunna 
göra ett aktivt val för sina barn.  
 
”Ja vi har ju stått i kö till den här skolan sen hon var 2-3 år, när de startade 
skola B och det är ju åtta år sedan. Ja fem kanske hon var då, men när den här 
skolan startade så ställde vi henne i kö” (Förälder B). 
 
”Oj, det var jätte jätte tidigt, jag skulle tro att, hon var nog bara en par år, 
skulle jag tro. Så i stort sett var det när det började pratas om att den här skolan 
skulle komma till. Då ställde vi oss i kö”(Förälder C). 
 
”Han har nog stått lika länge, han var  
nog knappt född. Det var nog lite så det var. Han är ju två år yngre. När han 
kom till världen då ställdes han in i kön” (Förälder C). 
 
”Förra året anmälde jag henne, då hon var 1 år” (Förälder D). 
 
Etnicitet 

 
På de skolor som undersökts i denna studie har det visat sig att föräldrarna 
har övervägande svensk bakgrund. 96 % av männen och 95 % av 
kvinnorna hade svenska som modersmål. Endast en familj har den 
invandrarbakgrund som eftersökts i studien, det vill säga att båda 
föräldrarna har annat modersmål än svenska. Kvinnan i denna familj 
benämns i studien som förälder D. Nio procent av föräldrarna var 
tvåspråkiga och det var jämnt fördelat mellan männen och kvinnorna. 
Några av dessa var finsktalande. 
 
Förälder D har tidigare haft sina barn i en kommunal skola, vilket hon 
tyckte var bra utav den anledningen att barn med många olika kulturer 
fanns representerade på skolan. Hon menar att barnen kan känna en 
samhörighet med varandra. Däremot när de flyttade till den fristående 
skolan fanns inga andra barn med invandrarbakgrund, och frågor uppstod 
hos barnen kring deras identitet. 
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”Vi har jobbat ganska mycket med självkänsla och självförtroende på pojkarna. 
Man får se lite annorlunda ut och man får ha olika kulturer. Det är bara en 
fördel så man behöver inte vara utanför. Men det kommer sådana här frågor lite 
då och då: Är jag helt svensk? Hur kommer att räknas mina barn, blir dom 
svenska? … Det kommer sådana där frågor. Vilken kultur tillhör jag? Vad har 
jag för rötter? Men det är vi föräldrar som får jobba med sådana där frågor” 
(Förälder D).  
 
 
Samtal fördes med förälder D om varför inte invandrarföräldrar väljer 
fristående skolor. 
 
”Det kanske beror på integrationen, de flesta familjer känner sig lite isolerad 
från samhället och dom vill inte blanda sig med det som är aktuellt, och dagens 
frågor. Dom är lite mer passiva liksom, det får bli som det blir. Dom vill inte 
göra något val aktivt … vikten på utbildning är också väldigt olika. Dom 
invandrare som bor här har olika bakgrund som dom flesta kanske har tillhört 
den arbetarklassen. Dom sätter inte så stort värde på just utbildning och att om 
barnen ska få bra resurser och dom ska ha liksom, dom vill bara att barnen ska 
gå till skolan, sen hur det blir sen kanske spelar mindre roll” (Förälder D). 
 
Genus 
 
Om man kopplar studiens resultat till ett genusperspektiv framkommer 
det att kvinnorna i undersökningen har högre utbildning än männen. De 
allra flesta barn bor enligt studien med båda sina föräldrar. De ensamstå-
ende föräldrarna visade sig vara enbart kvinnor. I intervjuundersökningen 
blev det tydligt, att det bland de intervjuade föräldrarna, är kvinnorna som 
är de drivande i valet av skola. På frågan om vem som varit drivande i 
valet svarade föräldrarna följande: 

”Men det är hon som varit drivande som sagt… för att hon är ju lärare så då 
litar jag att hon hade många åsikter i det här” (Förälder C). 
 
”Jag visste hur det funkade… han bryr sig inte egentligen” (Förälder A). 
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”Det var mest jag. Men han var också med mig. Han är också engagerad i 
barnens utveckling men i och med att han jobbar mycket och jag är hemma så är 
det jag som har koll, går mest på föräldramöten och har koll på situationen. Alla 
försöker och få någon jämvikt mellan både mamma och pappa hemma. Men jag 
tror fortfarande det är mammorna som tar mer plats när det gäller den frågan. 
Så det är inte helt 50/50. 60/40 eller så, jag tror att det är mest mammorna” 
(Förälder D). 
 
”Det är nog jag tror jag” (Förälder B). 

 
Föräldrars olika bevekelsegrunder för valet av fristående 
skola 
 
En aspekt som kunde ha inverkan på valet är föräldrarnas egna skolupple-
velser. I resultatet från enkäterna framgick att det var ungefär lika många 
föräldrar som ansåg att den aspekten var stor, som de som ansåg att den 
inte hade någon påverkan alls. I tabell 2 beskrivs mer ingående vad 
föräldrarna var nöjda respektive mindre nöjda med i sin egen skolgång. 
 
Tabell 2. Föräldrarnas egna skolupplevelser. 

Skolupplevelser: Mycket Ganska Lite Inte alls 

Jag var nöjd med lärarna 36 % 48 % 16 % - 

Lärarna var oengagerade 7 % 18 % 20 % 55 % 

Jag var nöjd med vad jag fick lära 
mig. 

30 % 57 % 9 % 4 % 

Jag var nöjd med ”klimatet” på 
skolan 

30 % 43 % 18 % 9 % 

Jag var mobbad 4 % 4 % 16 % 77 % 

Jag hade lätt att lära 23 % 59 % 16 % 2 % 

Jag fick extra stöd och hjälp - 4 % 13 % 84 % 

Jag saknade extra stöd och hjälp 2 % 7 % 13 % 79 % 
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De flesta av föräldrarna har gått i kommunal skola som barn och de var 
mestadels nöjda med sin skolgång. Dock ansåg de att lärarnas engage-
mang inte var optimalt. 

Studiens huvudfråga måste anses vara den fråga som behandlar olika 
orsaker, till varför föräldrar väljer att placera sina barn i fristående skolor. I 
tabell 3 kan utläsas att föräldrar över lag ansåg att alla alternativ i den 
aktuella frågan var mer eller mindre viktiga.  

 

Tabell 3. Föräldrarnas olika bevekelsegrunder till valet av fristående skola. 

Vi önskade en skola 
som: 

Mycket 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Varken/ 
eller 

Ganska 
oviktigt 

Helt 
oviktigt 

Vet ej/ 
kommer ej 

ihåg 

Som låg nära hemmet 23 % 43 % 18 % 7 % 9 % - 

Där kamraterna gick 14 % 9 % 48 % 13 % 14 % 2 % 

Som hade en särskild 
profil eller inriktning 

7 % 48 % 30 % 11 % 2 % 2 % 

Som var liten 57 % 34 % 7 % 2 % - - 

Som hade små 
klasser 

80 % 18 % 2 % - -  

Som hade bra lärare 91 % 9 % - - - - 

Som hade ett gott 
rykte 

75 % 25 % - - - - 

Som utvecklade 
barnets personlighet 

88 % 9 % 4 % -  - - 

Som hade ett gott 
”klimat” 

84 % 16 % - - - - 

Där det inte förekom 
mobbning 

91 % 5 % 2 % 2 % - - 

Där föräldrarna hade 
stort inflytande 

32 % 43 % 21 % 2 % 2 % - 

 

Föräldrarna ombads efter att ha svarat på frågan att rangordna de tre 
viktigaste alternativen för att välja en fristående skola. Utav de tillfrågade 
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föräldrarna var de allra viktigaste bevekelsegrunderna för valet, att det var 
små klasser på skolan och att det var bra lärare.  

”Ja det är väl just det liksom att det är 13 elever i varje klass. 12-13 elever i 
varje klass det blir ju en enorm skillnad … Så det är det största tycker jag, och 
det absolut viktigaste. Och sen att det inte är så stor skola, det är 200 elever. Så 
det är liksom inte så att man försvinner i mängden utan man syns hela tiden och 
man ja, alla vet vem alla är så det tycker jag är jätteviktigt” (Förälder B).  
 
Som framgick av tabell 3 är det viktigt för föräldrar att skolan utvecklar 
barnets personlighet. Vilket styrks med följande citat: 
 
”Största fördelen är att det är mindre elever per grupp och sen att dom gör en 
individuell utveckling så dom går efter varje elevs intresse och kapacitet. X är 
väldigt duktig i matte så han får jobba lite mer med matte och han får tillräckligt 
med både resurser och tid så han får jobba lite mer” (Förälder D). 
 
Att skolan har ett bra rykte, att det inte förkom mobbing på skolan och att 
skolan hade ett gott klimat ansågs också som viktiga delar. Dessa rang-
ordnades dock inte bland de allra viktigaste skälen för valet. Skolans profil 
var inte avgörande för föräldrarnas val men det var inte heller en helt 
oviktig faktor. Något som däremot ansågs vara rätt så obetydligt från 
föräldrarnas perspektiv, var att barnen skulle gå där deras kamrater gick. 
Utöver enkätalternativen hade föräldrarna även möjligheten att ange 
andra alternativ som avgjort deras val. Några orsaker som framkom och 
bedömdes som mycket viktiga var engagerade lärare, att läraren ser alla 
barn, att läraren ser barnets kompetens, barnet slipper stor skola, bra 
pedagogik och bra kontakt mellan läraren och föräldern. Vid närmare 
analys kunde de flesta av dessa orsaker placeras in i enkätens alternativ. 
Ytterligare en orsak som framkom i intervjuerna var att föräldrarna sökt 
en fristående skola, för att barnet var i behov av extra stöd och hjälp. 
 
”Jag tycker att hon får mycket hjälp, hon har en diagnos, då kräver hon lite mer 
och det känns som hon har fått den hjälp hon behöver. Det tror jag inte att hon 
hade fått annars, ja om vi hade legat på väldigt i en kommunal skola”(Förälder 
C). 
 
Förälder A beskriver vidare hur detta stöd kan se ut i praktiken. 
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”Alla vet att barn är olika, man hjälper varandra där man befinner sig uppåt 
t.ex. Det finns flickor som har tre timmar matte med en lärare, det är lyx. En 
person som sitter med en elev i 45-50 minuter med en elev, kämpar, och funkar 
det inte så kan de gå ner till hemkunskapen och göra praktisk matte. Såna grejer, 
engelska kanske, de kan bli stela när det gäller papper men de har ett recept och 
kan gå ner och prata engelska, och så kan de uppnå en okänd nivå på en annan 
sätt som är jättebra. Den möjligheten finns ingen annanstans”(Förälder A). 
 
I intervjuundersökningen blev det uppenbart att de nackdelar som nämnts 
om den aktuella skolan, inte var av stor vikt. Snarare så ansågs dessa 
nackdelar som relativt obetydliga. 
 
”Om hela gruppen ska någonstans så måste de fixa det själva. När det var 
kommunalt, ja då hade de kontakter med bussar som kom och hämta de och 
skjutsa de. Nu är det mycket att de får klara sig själva. Men jag vet inte om det 
negativt egentligen, man upplever det lite annorlunda kanske men om det är 
negativt kan jag inte säga för det kan vara positivt också. De lär sig ju mycket 
också, att förflytta sig och klara sig själv. Går man kommunalt så har man allt 
serverat. Det kan vara på gott och ont”(Förälder C). 
 
”Busskortet, annars är det bra. Nej jag är inte missnöjd, hon kan inte få det 
bättre någon annanstans” (Förälder A). 
 
”Det är väl det att det kanske är lite långt hemifrån, det är väl det som är bökigt 
då … Så det är väl nackdelen då att det inte ligger i ens närområde. Men för 
övrigt känner jag inga nackdelar alls”(Förälder B). 
 
Något som framkom vid intervjun med förälder D var att barn kan 
uppleva det jobbigt att skolan inte ligger i närområdet. 
 
”Liksom att det var barn från många olika håll så X kände sig lite ensam där när 
han börjad, de andra hade någon bekant med sig från gamla skolan så det var 
lite tufft för honom att börja nytt. Allting var nytt” (Förälder D). 
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Den sista frågan i enkäten berörde endast de föräldrar som valt bort en 
annan skola framför den aktuella fristående skolan. Cirka en tredjedel av 
samtliga föräldrar har besvarat frågan. Föräldrarna tillfrågades till varför 
de har valt bort den tidigare skolan. De vanligaste orsakerna visade sig 
vara att klassen var för stor, klassen var stökig och bråkig och kontakten 
med skolans ledning var dålig.  
 
 I intervjuundersökningen svarade förälder A att hon är missnöjd med sin 
äldsta dotters tidigare skola. Hon ansåg att det var en brist på engagemang 
från lärarnas sida. 
 
”X hade svårt med matte och sedan när jag skickade tillbaka ett mail, snälla du 
berätta vilka moment i matematik behöver hon bli förstärkt. Det kan jag inte 
säger, säger han, jag tänkte vilken dålig information” (Förälder A). 
Andra orsaker som framkom var att föräldrarna saknade inflytande och 
att barnet inte fick det stöd som det behövde. Det visade sig att 
föräldrarna valde bort den kommunala skolan för att den ansågs för stor 
och saknade resurser.  
 
”Det kändes så att kommunalskolan hade inte tillräckligt med resurser, det var 
just därför vi valde en friskola” (Förälder D) 
 
”X var inget alternativ över huvud taget. Utan det var det här som har varit ett 
alternativ för henne också faktiskt. Hon ville inte till X för det kändes för stort 
och opersonligt på något sätt” (Förälder B). 
 
”Vad som talade för då? det var väl egentligen att skolan dit hon skulle flytta 
annars, började bli så stor, så att det kändes inte riktigt bra. Det spelade stor 
roll, det gjorde det” (Förälder C). 
 
”Hon gick ju på en kommunal skola X förut och jag tycker att det är en helt 
annan tjej sen hon började här” (Föräldrar B). 
 
Resultatsammanfattning 
 
I resultaten har det framkommit att föräldrarna på den undersökta skolan 
var övervägande medelinkomsttagare. Det var fler som hade gymnasial 
utbildning som högsta utbildning än de som hade högskoleutbildning, 
även om skillnaden inte var alltför stor. Det kan dock utläsas att fler 
kvinnorna än män hade högskoleutbildning. När det gäller de politiska 
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åsikterna var det rödgröna alternativet överrepresenterat hos dessa 
föräldrar. Kärnfamiljen utgjorde en stor majoritet bland de undersökta 
familjerna. Utifrån intervjuundersökningen ges en bild av att det är 
kvinnan i familjen som är den drivande när det gäller skolvalet. Det kan 
konstateras att det finns väldigt få barn med invandrarbakgrund i fristå-
ende skolor. Av de 350 eleverna som gick på studiens undersökta skolor, 
hade endast två elever tillhörande samma familj, den invandrarbakgrund 
som studien krävde. Det som framkom i studien var att de vanligaste 
orsakerna till valet av fristående skola var, små klasser, liten skola och bra 
lärare. Det är även viktigt för föräldrar att barnets personlighet utvecklas 
på skolan. Det som ansågs mindre viktigt var att barnen skulle gå där 
kamraterna gick. De som har valt bort den kommunala skolan framför den 
fristående skolan, angav att de främsta orsakerna var att den kommunala 
skolan saknade resurser och var för stor. 
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 Diskussion 
 
Diskussionen har till skillnad från resultatet valts att indelas i två kategori-
er, intersektionalitet och föräldrars olika bevekelsegrunder för valet av 
fristående skola. Att det valts att sammanfoga kategorierna klass, etnicitet 
och genus till en stor kategori, är för att det ger en mer fullständig bild av 
hur samhället ser ut (Hägerström, 2003).  
 
Intersektionalitet  
 
Förr i tiden var det större klasskillnader i utbildningssystemet. Endast de 
föräldrar som hade hög utbildning och hög inkomst hade möjlighet att 
placera sina barn i privata skolor. Dåtidens privatskolor skiljer sig från 
dagens fristående skolor i och med att man förr var tvungen att betala en 
skolavgift, som endast de förmögna hade råd med (Richardson, 2004). Det 
finns fortfarande idag privatskolor i form av internatskolor, de är avgifts-
belagda och följer samma läroplan som övriga skolor i Sverige 
(e.g.,Grennaskolan, 2009). Det som skiljer privatskolorna från fristående 
skolor är bland annat att de fristående skolorna är avgiftsfria. 
För att upplysa om hur detta kan se ut i andra länder så nämner Härmä 
(2009) att de i många andra länder har kvar samma system som Sverige en 
gång haft, med andra ord större klasskillnader i utbildningssystemet. 
Detta bekräftar hon i sin undersökning av skolsystemet i Indien. Allt efter 
att åren har gått har klassfrågan förändrats i Sverige, så svaret på frågan 
som ställdes i inledningen angående om tiderna har förändrats är alltså, ja. 
Förändringarna visar sig genom att dagens föräldrar inte behöver ha hög 
inkomst och hög utbildning för att kunna välja fristående skola till sina 
barn, eftersom dagens fristående skolor är avgiftsfria. Detta kan bekräftas 
genom det resultat som både Damgren (2002) och denna studie kom fram 
till. Damgren kommer fram till att hälften av föräldrar till barn i fristående 
skolor har högskoleutbildning och denna studie visade att 45 % av föräld-
rarna hade högskoleutbildning, vilket är lite mindre än vad Damgrens 
studie visade. Med andra ord så är det en större andel av föräldrarna som 
hade gymnasial utbildning som högsta utbildning än, som hade högskole-
utbildning.   

Eftersom det visade sig att majoriteten av familjerna kan ses som medelin-
komsttagare, kan det tänkas att föräldrarna i undersökningen har ett 
välbetalt arbete, trots att de saknar högre utbildning. Angående resultatet 
kring föräldrarnas utbildning kan det diskuteras varför det ser ut på det 
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sättet att kvinnorna har högre utbildning än männen. Utifrån en genus-
aspekt kan det tänkas att det har med ”kvinnoyrken” och ”mansyrken” 
att göra. Typiska ”kvinnoyrken” som exempelvis sjuksköterska och lärare 
kräver en högskoleutbildning medan typiska ”mansyrken” som hantver-
kare av olika slag endast kräver gymnasieutbildning.  

I likhet med Damgren visar denna studie att ensamstående mammor är 
överrepresenterade gentemot ensamstående pappor när det gäller vilken 
av föräldrarna barnet bor med efter en separation. Mönstret talar egentli-
gen inte speciellt för fristående skolor utan snarare hur hela samhället ser 
ut. Enligt SCB, Statistiska centralbyrån levde 2008 74 % av alla barn under 
18 år med båda sina biologiska föräldrar, inklusive adoptivföräldrar. Ju 
äldre barnet blir desto mindre andel av föräldrar bor tillsammans (SCB, 
2008). Enkätstudiens resultat 85 % kan därmed tolkas som en ovanligt hög 
siffra. 

Enligt skollagen skall alla ha samma chans till valmöjlighet men frågan 
kvarstår om föräldrar med invandrarbakgrund upplever det så. I enkät-
studien framkom det att ungefär 95 % har svensk bakgrund vilket ses som 
missvisande med tanke på, att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Det 
är anmärkningsvärt att endast två elever tillhörande samma familj, av 
sammanlagt 350 elever hade den invandrarbakgrund som eftersöktes. 
Goldring och Phillips (2008) kom fram till att föräldrar i USA sökte sig till 
privata skolor oavsett vilken etnicitet de hade. Skillnaden mellan svarta 
och vita var nästintill obetydlig. Dessa förhållanden verkar skilja sig 
väsentligt från hur det ser ut i Sverige, om denna och Damgrens studie 
skall ses som trovärdiga. I Damgrens undersökning framkom det att 11 % 
av föräldrarna hade invandrarbakgrund, vilket också kan anses som en låg 
siffra. Dessa låga siffror kan delvis bero på att föräldrar med invandrar-
bakgrund kanske inte får information om vilka valmöjligheter som finns 
inom det svenska skolsystemet. Om detta stämmer kan ett problem 
uppstå eftersom det krävs en viss kunskap för att kunna göra ett aktivt val, 
och sedan ställa sina barn i den fristående skolans kösystem.  

Intersektionen mellan klass, genus och etnicitet är ett faktum och det är 
svårt att urskilja de olika begreppen i en sådan här studie. Ändå har detta 
gjorts i resultatdelen för att tydliggöra för läsaren, men i diskussionen blir 
det tydligare att allt hänger samman. Som Mulinari och de los Reyes 
(2005) påpekar är det en fara att inskränka sociala positioner till ofullstän-
diga kategorier som genus, klass eller etnicitet. Att påstå att det endast är 
en klassfråga vem som väljer fristående skolor åt sina barn ses alltså som 
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felaktigt, precis som att påstå att det endast har att göra med vilken 
hudfärg eller vilket kön man har. De etniska aspekter som lyfts fram i 
denna studie kan alltså inte påstås bero endast på föräldrarnas invandrar-
bakgrund. Förälder D som intervjuats för studien, är exempelvis en 
högutbildad kvinna som gör aktiva och medvetna val när det gäller sina 
barns skolgång. Hon har varken saknat vare sig information, eller kunska-
per för att göra genomtänkta val. Det ligger alltså mer bakom varför det 
finns så få barn med invandrarbakgrund i skolan, än endast att de kommer 
från ett annat land. Lykke (2005) benämner detta som ömsesidiga proces-
ser. Processerna flätas in i varandra och bör inte särskiljas (Hägerström, 
2003; Mulinari och de los Reyes, 2005). 
 
Föräldrars olika bevekelsegrunder för valet av fristående 
skola 
 
Föräldrar i denna studie upplever att de fristående skolorna håller högre 
kvalitet än de kommunala skolorna, i och med att det finns mer resurser i 
form av högre personaltäthet. Det leder till att eleverna i högre grad får 
det stöd och den hjälp de behöver. I Indien var det snarare så att det 
ansågs att privatskolorna hade högre kvalitet på den kunskap som för-
medlades till eleverna (Härmä, 2009). Kvalitet när det gäller utbildning 
kan ha olika betydelser för människor i olika länder. 
 
De viktigaste orsakerna till valet enligt både Damgren (2002) och denna 
studie var, liten skola med små klasser och bra lärare. Föräldrar önskade 
sig, en liten skola där alla barn får höras och synas, där barnens personlig-
het utvecklas och där de kan känna sig trygga. En intressant betraktelse är 
att föräldrarna ansåg att det var viktigare att skolan låg nära hemmet än, 
att barnen hade sina kamrater på skolan. Detta skulle kunna vara ett 
bekvämlighetsskäl från föräldrarnas sida, men det skulle också kunna bero 
på att de anser att barnen är anpassningsbara medan de är små, och lätt 
skaffar sig nya kompisar. Det kan också vara så att de som bytt från den 
kommunala skolan till den fristående, har bytt därför att föräldrarna ville 
att barnet skulle komma bort från sina kompisar. 

I och med att det framkom i enkäterna att föräldrar inte varit i behov av 
varken extra stöd eller hjälp när de själva gick i skolan, kan det tyda på att 
föräldrarna aldrig haft några större problem med sin inlärning. I och med 
detta kan det antas att dessa föräldrar insett vikten av utbildning, vilket 
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kan tyda på att föräldrar som väljer fristående skolor har ett större enga-
gemang i barnens skolgång.  
 
Förslag på vidare forskning 
 
Det har forskats väldigt lite kring fristående skolor i allmänhet, och än 
mindre ur ett föräldraperspektiv. Detta bör uppmärksammas eftersom 
fristående skolor bara blir fler och fler, vilket ställer högre krav på dagens 
föräldrar som måste göra aktiva val. De måste vara ute i god tid med att 
placera sina barn i kö, vilket kräver en viss information och kunskap. Blir 
det i slutänden en klassfråga? Är det som Nilsson (2002) befarar att vi är 
på väg mot det klassamhälle som vi lämnat bakom oss. 
 I resultatet har framkommit att det är få barn med invandrarbakgrund i 
fristående skolor, därför är det viktigt att ställa frågan: Varför går så få 
barn med invandrarbakgrund i fristående skola? Detta bör få större 
utrymme i forskningen. Hägerström (2003) menar att det inom utbildning 
finns både genus- och klassaspekter men också etniska aspekter. Därför är 
det viktigt att den vidare forskningen kring fristående skolor fokuserar på 
dessa aspekter, och hur de sammanlänkas med varandra. Är etnicitet och 
genus i själva verket en klassfråga? Är klass och genus kopplat till etnici-
tet? Vilka elever går på vilka skolor och vilken roll spelar deras bakgrund? 
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BILAGA 1: Enkät 
 

Enkät: Val av friskola ur ett föräldraperspektiv  
 
Vi är två lärarstudenter vid namn Charlotta Widell och Cathrin Thelberg Eng-
ström som läser sista terminen på Mittuniversitetet i Härnösand med inriktning 
mot grundskolans tidigare år. Just nu håller vi på med vårt examensarbete som ska 
behandla valet av friskola ur ett intersektionellt perspektiv, vilket innebär en 
kombination av genus, etnicitet och klass. Genom denna enkät hjälper ni oss att nå 
resultat i vårt arbete. Vi vore tacksamma om ni hjälper oss med detta genom att 
avvara några minuter av er tid. Enkäterna är helt anonyma så skriv inga namn! 
Skicka tillbaka den ifylld till skolan med ert barn.  
 
Tack på förhand!  
 
Med vänlig hälsning  
 
Charlotta & Cathrin  

 
Om ni har/haft flera barn som går/gått i en fristående skola – ange B1, B2…för 
respektive barn! 
 
1. Har barnet gått i kommunal förskola/skola tidigare? 
 Ja (  ) Nej (  ) 
 
2.  Har barnet gått i annan fristående förskola/skola tidigare? 
 Ja (  ) Nej (  ) 
 
3.  I vilken/vilka årskurser i den här fristående skolan går barnet/barnen 
idag?  
 
 Svar:…………………………………………………………………… 
 
4. Om barnet/barnen gått i annan förskola/skola tidigare – när började 
det  i den här  fristående skolan? 
 Efter förskolan (  ) Efter årskurs:……..(ange årskurs) 
 
5. Har barnet syskon som går/gått i den fristående skolan? 
 Ja äldre (  ) Ja yngre (  ) Nej (  ) 
 
6.  Vem bor barnet tillsammans med? 
 Båda sina biologiska föräldrar  (  ) 
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 Enbart med sin mamma  (  ) 
 Enbart med sin pappa  (  ) 
 Med  en av föräldrarna och annan vuxen (  ) 
 
7. Har någon av föräldrarna gått i en fristående/privat skola? 
 Ingen (  ) Pappan (  ) Mamman (  ) 
 
8. Vilket språk är föräldrarna uppvuxna med? 
 Pappan: svenska (  )   annat (  ) 
 Mamman: svenska (  )   annat (  ) 
 
Med Du i fråga 9- 11 avses den förälder som fyller i blanketten! 
 
9. Hur tycker du att dina egna skolupplevelser var när du gick i 
motsvarande årskurs som  ditt barn? 
   Mycket  Ganska Lite
 Inte alls 
Jag var nöjd med lärarna  (  ) (  ) (  ) (  
) 
Lärarna var oengagerade  (  ) (  ) (  )    (  
) 
Jag var nöjd med vad jag fick lära mig (  ) (  ) (  ) (  
) 
Jag var nöjd med ”klimatet” på skolan (  ) (  ) (  ) (  
) 
Jag var mobbad  (  ) (  ) (  )  (  
) 
Jag hade lätt att lära  (  ) (  ) (  ) (  
) 
Jag fick extra stöd och hjälp (  ) (  )  (  ) (  
) 
Jag saknade extra stöd och hjälp (  ) (  ) (  ) (  
) 
 
10.  Vilken roll anser du att dina egna skolupplevelser haft för valet av 
fristående skola? 
  
 Stor ganska stor liten ingen 
 (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
11.  Vilket politiskt parti föredrar du? 
 V (  )   S (  )   C (  )   Fp (  )   M (  )   Mp (  )   Kd (  )   Annat (  ) 
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12.  Vilken sammanlagt månadsinkomst har familjen före skatt? 
 Mindre än 30 000 (  )         30 000- 50 000 (  ) 50 000 eller mer (  ) 
 
13.  Vilken högsta skolutbildning har 
 Pappan: Grundskola (  ) Gymnasieskola (  ) Högskola 
(  ) 
 Mamman:  Grundskola (  ) Gymnasieskola (  ) Högskola 
(  ) 
 
14.  Ta ställning till nedanstående påståenden och ange med ett X i 
lämplig ruta hur du  tycker det stämmer med din uppfattning! 
 Om ni har/haft flera barn som går/gått i en fristående skola kan det 
tänkas att skälen  kan ha varit olika. I så fall skriv istället B1, B2…i 
aktuella rutor! 
 
 
Vi önskade en skola: 
                         Mycket     Ganska     Varken/      Ganska  Helt          
Vet ej/ 
                         viktigt       viktigt         eller          oviktigt     oviktigt      
kommer  
                        
ej ihåg 
  1 2  3  4  5  6 
1. Som låg nära hemmet (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
2. Där kamrater gick (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
3. Som hade en särskild 
    profil eller inriktning (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
4. Som var liten (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
5. Som hade små klasser  (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
6. Som hade bra lärare (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
7. Som hade ett gott rykte (  ) (  )  (  )  (  )  (  
)  (  ) 
8. Som utvecklade barnets  
    personlighet (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
9. Som hade ett gott 
    ”klimat” (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
10. Där det inte förekom 
    mobbning (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
11. Där föräldrarna hade 
   stort inflytande (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
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Om det finns andra  
orsaker ange dessa: 
 
12…………………….. (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
 
13.…………………….. (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
 
14…………………….. (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
 
15. Rangrodna de tre viktigaste av skälen 1- 14 ovan: 
 
Barn 1  Barn 2   Barn 3 
1. Nr:….. 1. Nr:…..   1. Nr:….. 
 
2. Nr:….. 2. Nr:…..   2. Nr:….. 
 
3. Nr:….. 3. Nr:…..   3. Nr:….. 
 
 
Denna sida besvaras bara av dig vars barn gått i annan förskola/ skola 
tidigare! 
Ta ställning till nedanstående påståenden och ange med ett X i lämplig ruta 
hur viktiga du tycker de var för ert beslut! Om ni har/haft flera barn som 
går/gått i en vanlig skola kan det tänkas att skälen kan ha varit olika. I så fall 
skriv i stället B1, B2…i aktuella rutor! 
 
Vi/barnet/barnen ville bort från den tidigare skolan därför att: 
 
                        Mycket     Ganska     Varken/      Ganska        Helt          
Vet ej/ 
                         viktigt       viktigt         eller          oviktigt     oviktigt      
kommer  
                        
ej ihåg 
  1 2  3  4  5  6 
1. Den var för stor (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
2. Skolan var otrivsam (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
3. Klassen var för stor       (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
4. Klassen var stökig och 
     bråkig (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
5. Undervisningen var 
    dålig  (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
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6. Det var många 
    lärarbyten (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
7. Barnet fick inte det 
    stöd det behövde (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
8. Lärarna var  
    oengagerade     (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
9. Barnet fick fel 
     kamrater     (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
10. Barnet var mobbat (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
11. Barnet blev utanför 
      gemenskapen    (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
12. Föräldrarna saknade 
     inflytande (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
13. Det skulle ske en 
     omorganisation, t.ex. 
     delning av klassen eller 
     placering på en annan  
     skola (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
14. Kontakten med  
      skolans ledning var 
      dålig (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
 
Om det finns andra  
orsaker ange dessa: 
 
15…………………….. (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
 
16…………………….. (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
 
17…………………….. (  ) (  )  (  )  (  )  (  ) (  ) 
 
17. Rangrodna de tre viktigaste av skälen 1- 17 ovan: 
 
Barn 1  Barn 2   Barn 3 
1. Nr:….. 1. Nr:…..   1. Nr:….. 
 
2. Nr:….. 2. Nr:…..   2. Nr:….. 
 
3. Nr:….. 3. Nr:…..   3. Nr:….. 
 
 

Tack för hjälpen! 
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BILAGA 2: Intervjufrågor 
 
Intervjumall: Föräldrar 
 
Bakgrund: 

• Familjens sammansättning? 
- Hur många barn har ni? 
 

• Ursprungsland? (Om annat än Sverige) 
- Hur länge har ni bott i Sverige?  
- Har ni studerat svenska?           

 
• Yrke? 
• Utbildning? 
• Vilken del av staden bor ni i? 
• Politisk åsikt? 
 
 
• Har era andra barn gått i fristående skola? 
• När bestämde ni er för en fristående skola? 
• Var valet självklart? 
• Har ni själva gått i privata skolor? 
- Har era egna skolupplevelser påverkat valet av friskola till era/ert barn? 
• Vem har varit drivande i familjen mannen/hustrun/båda? 
• Hur fick ni kontakt med just den här skolan? 
• Varför valde ni den här skolan? 
• Vad talade för ert val? 
      -emot ert valt? 
 
 
• Har skolgången blivit som ni har önskat er? 
• Vad är ni särskilt nöjda med? 
• Vad är ni mindre nöjd med? 
• Skulle ni göra om valet? 
 
Har ni några synpunkter på denna intervju? 
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Cathrin & Charlotta 



Föräldrars val av fristående skola 
– Ur ett intersektionellt perspektiv 
Cathrin Thelberg Engström 
Charlotta Widell 

2009-12-22 

 

56 
 

BILAGA 3: Missiv 
     

Intervjuundersökning 
 
Vi är två lärarstudenter vid namn Charlotta Widell och Cathrin Thelberg 
Engström som läser sista terminen på Mittuniversitetet i Härnösand med 
inriktning mot grundskolans tidigare år. Just nu håller vi på med vårt 
examensarbete som ska behandla föräldrars val av friskola ur ett 
intersektionellt perspektiv, vilket innebär en kombination av genus, 
etnicitet och klass. Anledningen till att just ni är utvalda till 
undersökningen är att ni passar in på våra urvalskriterier. Det har forskat 
väldigt lite på detta område, vilket gör att det är extra viktigt att belysa 
den här frågan. 
 
Ni inbjuds härmed till en intervjuundersökning som naturligtvis är helt 
frivillig. Er medverkan är av stor vikt för vår undersökning och vi hoppas 
att ni vill delta. Uppgifterna som framkommer i intervjun kommer att 
behandlas konfidentiellt, med andra ord kommer varken namn, 
personuppgifter eller andra uppgifter om skolan att nämnas i studien. 
Vi kommer att göra en bandinspelning av intervjun som sedan kommer 
att transkriberas, det vill säga att vi ordagrant skriver ned den inspelade 
intervjun. Efter avtjänat syfte kommer bandinspelningarna att förstöras 
och uppgifterna kommer endast att användas i denna studie. 
 
Ser fram emot er medverkan! 
 
Om frågor eller funderingar uppstår vänligen kontakta oss. 
 
Cathrin Thelberg Engström  
Telefon: XXX E-post: XXX 
 
Charlotta Widell  
Telefon: XXX  E-post: XXX 
 
Med vänlig hälsning 
Cathrin & Charlotta 
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