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ABSTRACT 
 

Title: 

Life’s lotterty, or a free choice?: A qualitative study of Swedish newspapers’ opinions about school 
segregation in Sweden.   
 
The purpose of this study was to investigate the differences in how Swedish newspaper have 
written about school segregation in Sweden.  The newspapers that have been studied in the study 
are Aftonbladet (social democratic), Dagens Nyheter (liberal) and Svenska Dagbladet (conservative).  
The differences between the newspapers were examined based in the framing theory and  
dimension individualism and collectivism. 
 
The result showed that Aftonbladet framed school segregation as a social problem when it was 
thought to be caused by the private schools, the free school choice and Fredrik Reinfeldts 
government (2006-2014). Dagens Nyheter framed school segregation mostly as a social problem 
but initially defended the free school choice becuase they considered housing segregation as the 
main cause of the problem. Svenska Dagbladet framed school segregation as both a social problem 
and an individual problem. They highlighted that society must support the resource-poor pupils 
who do not use the free school choice. But they also wrote that school segregation was an 
excessive problem.  
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1. Inledning  
Sommaren 2018 har jag studerat fem år på lärarutbildningen i Växjö. Under dessa år har skolan 

varit en debatterad politisk fråga. Det är inte svårt att få en föreställning om att det råder en kris i 

svenska skolan, medan det oftast talas om sjunkande resultat och lärarbrist. Genom utbildningen 

har jag fått ett allt större intresse för mediernas inverkan på medborgarna i samhället. Därför 

bestämde jag mig för att skriva en uppsats om hur medierna väljer att gestalta en situation inom 

den svenska skolan. Desto längre in på utbildningen jag har läst desto mer har jag förstått att 

elever i allt högre uträckning läser med elever med liknande social bakgrund som dem själva. Det 

beskrivs som att det finns en skolsegregation i Sverige som handlar om att eleverna i hög 

uträckning läser tillsammans med de som har en liknande socioekonomisk bakgrund som en 

själv. Nyligen släppte Skolverket en rapport om hur skolsegregation i allt större uträckning 

påverkar elevernas resultat i skolan. Med den bakgrunden ska jag i denna uppsats ta reda på hur 

dagstidningarna gestaltningar av skolsegregation skiljer sig åt och vad de presenterar för lösningar 

på den i gestaltningen.  

 

1.2 Bakgrund och problemformulering  
 

Citat  

 
Det är en oroväckande utveckling men den går att bryta. Skolan är en spegel av samhället men det innebär inte att vi 
kan kapitulera för utvecklingen. Kommuner och ansvariga för fristående skolor behöver göra allt de kan för att 
förbättra likvärdigheten. På Skolverket arbetar vi nu på bred front med att stötta dem i det arbetet.1 
 

 
Citatet här ovan kommer från Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i samband med att 

Skolverket släppte en rapport i mars 2018. Rapporten handlar om att familjebakgrunden har fått 

en större betydelse för hur eleverna presterar i skolan. Denna rapport visade att det är främst 

                                                 
1 Skolverket [Elektronisk resurs]. Pressmeddelande – 2018-03-21 https://www.skolverket.se/om-

skolverket/press/pressmeddelanden/2018/familjebakgrundens-betydelse-for-betygen-har-okat-1.267968  

https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2018/familjebakgrundens-betydelse-for-betygen-har-okat-1.267968
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2018/familjebakgrundens-betydelse-for-betygen-har-okat-1.267968
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elever som inte är födda i Sverige som presterar sämre men det har även skett en svagare ökning 

bland inrikes födda elever. Rapporten visade även att skillnaderna mellan skolornas betygsresultat 

har fördubblats mellan 2000 och 2016. Enligt rapporten är skolsegregation orsaken till detta. Med 

det åsyftas att elever i allt högre sträckning går i skolan tillsammans med elever med som har 

samma socioekonomisk bakgrund som dem själva. En konsekvens blir att erfarna lärare och 

rektorer söker sig bort från skolor i utsatta områden, trots att behovet av erfarna lärare och 

rektorer är som allra störst i de mest socioekonomiskt utsatta områdena. Detta har lett till att det 

finns stora kvalitetsskillnader mellan skolorna i Sverige. Tillsammans med lärarbristen riskerar 

kvalitetsskillnaderna mellan skolorna att späs på. Ämnet är väldigt relevant för Skolverket på 

grund av att det har minskat likvärdigheten mellan eleverna i Sverige. Elever som bor i 

socioekonomiskt svaga områden kunde år 2000 förväntas höja sitt betygsnitt med 10 meritpoäng 

om de gick i en skola där socioekonomiska sammansättningen mellan eleverna var god. Är 2015 

hade denna siffra höjts till 29 meritpoäng.2 Skolan är en institution som berör många människor i 

samhället. Föräldrar, barn, ungdomar, lärare och övrig skolpersonal är grupper som dagligen har 

med skolan att göra. De flesta av invånarna i Sverige har erfarenhet av att gå minst nio år i 

grundskolan och väldigt många har även läst en två eller treårig gymnasielinje. Det gör att de 

flesta av invånarna har någon erfarenhet av svensk skola. För många blir skolan därför en viktig 

valfråga inför riksdagsvalet 2018. Människors uppfattningar om skolan och dess eventuella 

problem kan avgöra vilket parti eller politiskt block de väljer att lägga sin röst på. Människors 

verklighetsuppfattningar påverkas mycket av vad som skrivs och sägs i media. I denna studie ska 

jag undersöka hur de svenska dagstidningarnas ledarsidor har gestaltat skolsegregation i Sverige 

de senaste åren och hur dagstidningarnas gestaltning skiljer sig åt.  

 

Jesper Strömbäck som är professor i politisk kommunikation vid Mittuniveristetet menar att 

mediernas gestaltningar av verkligheten påverkar människors uppfattningar av verkligheten. 

Enligt Strömbäck kan även medierna reproducera och sprida ideologiers sätt att betrakta 

verkligheten. Detta gör de genom att gestalta verkligheten på ett specifikt sätt.3 Hur 

dagstidningarna väljer att gestalta skolsegregationen i Sverige kan påverka vad människor har för 

uppfattningar om den. Utifrån denna förutsättning är det relevant att undersöka hur svenska 

ledarsidor väljer att reproducera en uppfattning om skolsegregation till sina läsare. I denna 

uppsats kommer jag undersöka om de kommer att gestalta skolsegregation som ett kollektivt eller 

                                                 
2 Skolverket [Elektronisk resurs]. Pressmeddelande – 2018-03-21 https://www.skolverket.se/om-

skolverket/press/pressmeddelanden/2018/familjebakgrundens-betydelse-for-betygen-har-okat-1.267968  
3 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2014: 113  

https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2018/familjebakgrundens-betydelse-for-betygen-har-okat-1.267968
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2018/familjebakgrundens-betydelse-for-betygen-har-okat-1.267968
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individuellt problem. Således om de anser att samhället som kollektiv har ett ansvar i att det finns 

en skolsegregation eller om de menar att det är enskilda människors ansvar att den finns eller ta 

sig ur den. Beroende på hur de väljer att gestalta svensk skolsegregation kan de reproducera en 

ideologisk uppfattning hos sina läsare som sin tur skulle kunna ha en påverkan på hur de röstar i 

valen till de demokratiska församlingarna. Ämnet är även relevant för mig som blivande 

samhällslärare på gymnasiet, då det är viktigt att känna till hur media väljer att gestalta aktuella 

samhällsproblem och politiska frågor på olika sätt. 

 

Skälet till att jag specifikt ska undersöka ledarsidornas åsikter om skolsegregation är för att denna 

sektion har en opinionsbildande funktion och det är där tidningens politiska ståndpunkter tar sig 

uttryck. Dagstidningarnas ledarsidor har länge haft en viktig roll inom den svenska 

opinionsbildningen. Ledarskribenterna har en väldigt viktig roll i samhällsdebatten och närvarar 

ofta i debatter i TV och Radio. Som källmaterial har tidningarna en funktion som en god spegling 

av samtiden.4 Även om det skett stora förändringar i medielandskapet de senaste åren tillhör 

dagstidningarna tillsammans med TV och Radio de viktigaste informationskanalerna för 

människor i samhället. Däremot har medielandskapet ändrats på senare år då allt fler hittar 

information via sociala medier. Trots det är fortfarande de traditionella medierna de dominerande 

informationskanalerna för människor idag.5 Digitaliseringen har även gjort att dagstidningarnas 

ledarsidor har fått en större spridning. På sociala medier tillhör opinionsbildande material de 

material som blir mest delat på sociala medier.6 

 

2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska dagstidningar väljer att gestalta 

skolsegregation i Sverige. Därtill hur gestaltningarna skiljer sig åt mellan de olika dagstidningarna.  

 
 
Frågeställningar: 
 
 

1. Hur skiljer sig svenska dagstidningars gestaltningar av skolsegregation? 
 

                                                 
4 Persson, Magnus. Presshistoriska undersökningar (elektronisk resurs). Linneuniversitet 2012: 1-2  
5 Strömbäck. 2014: 10 
6 Andersson Schwarz, Jonas & Truedson, Lars, Bolin, Niklas, Hinnfors, Jonas & Strömbäck, Jesper Migrationen i 
medierna: men det får en väl inte prata om?, Institutet för mediestudier, Stockholm, 2016: 193 
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2. Vilka lösningar presenterar dagstidningarna på skolsegregation i sina gestaltningar? och 
hur skiljer de sig åt?  

 
 

2.1 Avgränsningar 

Jag har valt att undersöka tre av Sveriges största dagstidningar. Dagstidningarna jag har valt att 

undersöka i uppsatsen är Svenska Dagbladet (oberoende moderat), Dagens Nyheter (oberoende liberal) och 

Aftonbladet (oberoende socialdemokrat). Valet av tidningar har skett utifrån storlek och ideologisk 

bakgrund. Anledningen till att jag valt tre av Sveriges största dagstidningar är att dessa tidningar 

har potential att nå ut till flest människor, vilket jag bedömer gör uppsatsen mer intressant då den 

har som syfte att undersöka hur dagstidningarnas gestaltningar skiljer sig åt.  

 Jag har också valt att avgränsa mig till att endast analysera artiklar från ledarsektionen på 

tidningarna. Detta vilar på den opinionsbildande funktionen som dagstidningarnas 

ledarskribenter och ledarsidor har i samhällsdebatten. Tidsperioden jag kommer att undersöka är 

mellan januari 2012 och april 2018. Anledningen till denna tidsavgränsning beror både på 

uppsatsens syfte och av praktiska skäl. Skolverket uttrycker att skolsegregationen i Sverige 

utvecklats sedan slutet av 00-talet. Vilket innebär att jag undersöker större delen av den period 

som skolsegregation har ökat enligt Skolverkets utsago.  

 

3. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer jag presentera den tidigare forskningen som gjort om mediernas 

gestaltning av politiska frågor i Sverige. Jag kommer även att presentera den forskning som 

genomförts om skolsegregation Sverige.  

3.1 Mediernas gestaltningar av politiska frågor  

Studenterna Patrik Björehag och Elias Westerlund har i sitt examensarbete (2015) i 

utbildningsvetenskap analyserat skoldebatten efter PISA-undersökningen 2013. Syftet med deras 

studie var att undersöka hur media och fackförbunden gestaltade den svenska skolan efter PISA 

undersökningen som presterades 2013.7 De undersökte även vilka skillnader det fanns mellan 

media och fackförbundens gestaltning av den svenska skolan utifrån en problemdefinition, 

orsaksförklaring, lösningsförslag och moralisk bedömning. Källmaterialet utgjordes av Aftonbladet, 

Svenska Dagbladet, Lärarnas tidning och Skolvärlden. Aftonbladet och Svenska Dagbladet blev studiens 

                                                 
7 Björehag, Patrik, Westerlund Elias, Kampen om definitionen: En analys av mediedebatten efter PISA-undersökningen 2013. 

Uppsala universitet, 2015: 2 
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representanter för media medan Lärarnas tidning och Skolvärlden är två fackförbundstidningar. De 

sektioner i tidningarna som de valde att analysera var de opinionsbildande sidorna (debatt och 

ledarsidorna). PISA resultatet som presenterades 2013 visade att resultaten inom den svenska 

skolan hade sjunkit. Skolverket skrev i mars 2018 att skolsegregation har en bidragande orsak till 

att elevers sjuknade resultat. Denna koppling gör att jag anser att Aftonbladet och Svenska 

Dagbladets resultat är relevanta för min undersökning. Vad som är viktigt att ha i åtanke är att de 

valde att även undersöka dagstidningarnas debattsidor medan denna uppsats endast undersöker 

ledarsidorna.  I Aftonbladets gestaltning anses före detta utbildningsministern Jan Björklund anses 

vara ansvarig för situationen inom svensk skola. Björklund gestaltas också som att han är en av 

orsakerna till de sjunkande resultaten. Även den forna alliansregeringen gestaltas som att vara en 

orsak till de sjunkande resultaten.  En annan orsaksförklaring till de sjunkande resultaten som 

gestaltas av Aftonbladet är det fria skolvalet. De problemdefinitionerna som presenterades i Svenska 

Dagbladet var samhällskultur, lärarnas förutsättningar och politik. Både i Aftonbladets och Svenska 

Dagbladets gestaltning beskrevs de sjunkande resultaten bero på samhällskulturen. Skillnaden i 

Aftonbladets och Svenska Dagbladets gestaltning av samhällskulturen går mellan ett kollektivistiskt 

och individperspektiv. Svenska Dagbladet använde mest ett individperspektiv där de lyfte fram hur 

individerna påverkar tidsandan. Medan Aftonbladet poängterade hur skillnader mellan grupper 

påverkas och påverkar samhällskulturen.8  

 

Niklas Bolin, Jonas Hinnfors och Jesper Strömbäck presenterar en undersökning i antologin 

Migrationen i medierna-Men det får en väl inte prata om? om hur ledarsidorna i nationell dagspress 

gestaltat invandringen i Sverige mellan åren 2010–2015.9 De dagstidningars ledarsidor som 

undersöktes i studien var Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. 10 I resultatet 

gick det att urskilja att Svenska Dagbladets ledarredaktion var under den senare delen av 

undersökningen de som var mest aktiva och de som var mest negativa när det kommer till 

invandring och integrationsfrågor. Medan Aftonbladet var Svenska Dagbladets motsatts och skrev 

minst negativt om invandring och integrationsfrågor och skrev även minst om dessa frågor. De 

liberala ledarredaktionerna på Expressen och Dagens Nyheter intog en mittenposition i förhållande 

till de två andra tidningarna. Resultatet följer ett mönster som påminner om partiernas positioner 

på det traditionella höger-vänster skalan. Tidningarnas hållning avviker dock på senare år från 

partiernas hållning då Socialdemokraterna och Moderaterna har intagit striktare position 

invandringsfrågan. Vilket gör att ledarredaktionernas positioner påminner mer om väljarnas 

                                                 
8 Björehag &Westerlund 2015: 29  
9 Niklas, Hinnfors, Jonas & Strömbäck, Jesper. 2016: 192-193 
10 Niklas, Hinnfors, Jonas & Strömbäck, Jesper. 2016: 194 
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hållning i invandringsfrågan utifrån vänster-höger skalan.11 Det som gör denna studie relevant för 

min undersökning är att de valt att undersöka ledarsidorna på Aftonbladet, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet gestaltat invandringen i Sverige. Skolsegregation är en fråga som går att koppla 

till invandringen då utlandsfödda elever påverkas mest av föräldrarnas socioekonomiska 

bakgrund. Även om det inte kommer gå att urskilja några likheter i gestaltningen kan det vara 

intressant att jämföra om det är samma tidningar som står längst ifrån varandra även i denna 

undersökning. 

3.2 Forskning om skolsegregation i Sverige  

Anders Böhlmark, Helena Holmlund och Mikael Lindahl har sin rapport undersökt vad det finns 

för samband mellan utbredningen av fria skolvalet och skolsegregation i kommunerna i Sverige. 

Rapporten publicerades 2015 av institutet för arbetsmarknads och politisk utvärdering i Uppsala. 

Det resultatet i rapporten visade var att skolsegregationen mellan utrikesfödda elever och inrikes 

födda, samt mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund ökar i kommuner där det 

finns stor utbredning av fristående skolor. Denna segregation har ökat jämfört med kommuner 

där skolval inte är vanligt. Den viktigaste faktorn till denna ökade segregering är 

boendesegregationen. Utifrån en internationell jämförelse har Sverige haft en relativ liten ökning 

av skolsegregation. Det svenska skolsystemet är sammanhållet fram tills att eleverna är i 

sextonårsåldern. Sverige har därför lägre skolsegregation än länder där eleverna tidigare väljer 

mellan en yrkesförberedande eller studieförberedande inriktning.12 Den funktion denna studie 

fyller för min undersökning är att jag kommer jämföra tidningarnas gestaltningar av 

skolsegregation med resultatet i deras studie.   

 

Anders Lindbom och Ellen Almgren har skrivit kapitel om skolsegregationen i Sverige i antologin 

Friskolorna och Framtiden- segregation, kostnader och effektivitet. Kapitlets namn är Valfrihetens effekter på 

skolornas elevsammansättning: Skolsegregationen i Sverige.  I kapitlet analyserar Lindbom och Almgren 

vad valfriheten har haft för effekter på elevsammansättningen i svenska grundskolor. De var 

intresserade av att undersöka om 1990-talets valfrihetsreformer har lett till en ökad 

skolsegregation.13 Resultatet visade att boendesegregationen haft en större inverkan på 

skolsegregationen i Sverige än valfrihetsreformerna. Med den anledningen menar det att 

                                                 
11 Niklas, Hinnfors, Jonas & Strömbäck, Jesper. 2016: 207 
12 Böhlmark, Anders, Holmlund, Helena & Lindahl, Mikael, Skolsegregation och skolval, Institutet för arbetsmarknads- 
och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala, 2015 
http://ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2015/Skolsegregation-och-skolval/: 1 
13 Lindbom, Anders, Almgren, Ellen (red.), Friskolorna och framtiden - segregation, kostnader och effektivitet, Institutet för 
framtidsstudier, Stockholm, 2007: 89  

http://ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2015/Skolsegregation-och-skolval/
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skolpolitiken inte kan lösa denna problematik på egen hand. Samtidigt menar de att skolpolitiken 

kan ha en påverka för att minska segregationen mellan skolorna.14 Skillnaden mellan Linbom & 

Almgrens studie och min undersökning är att de var intresserade vad som faktiskt ligger bakom 

skolsegregation. Medan jag i min undersökning är uppmärksam på hur dagstidningarna gestaltar 

skolsegregation. Resultatet i denna studie kommer ändå att vara relevant att jämföra med 

resultatet i min studie. Då det är relevant att jämföra dagstidningarnas gestaltning av 

skolsegregation till vad Lindbom och Almgren har kommit fram till i sin studie. Detta för att det 

är relevant att jämföra dagstidningarnas gestaltning med den forskning som genomförts om 

skolsegregation.   

 

Dino Rakovic och Rijad Rashkaj har skrivit en kandidatsuppsats om vad reformen om det fria 

skolvalet från 1990-talet har fått för konsekvenser på skolsegregationen och sjunkande resultat. 

De har i sin uppsats intervjuat tre rektorer samt en skolområdeschef i en kommun i den södra 

delen av Sverige. Detta för att uppsatsen syftar till att få en bild av vad det fria skolvalet har fått 

för konsekvenser på skolsegregationen utifrån fyra skolledares perspektiv.15 I resultatet 

presenteras intervjupersonerna som Rektor A, Rektor B, Rektor C och Tjänstemannen.  

Resultatet visade att Rektor A anser att heterogenitet är ett sätt motverka skolsegregation. Detta 

för att skolan bör vara en plats där elever med skild socioekonomisk bakgrund möts. Rektor B 

anser att orsaken till skolsegregation är att homogena grupper samlas på ett och samma ställe, en 

konsekvens blir att eleverna inte får möta olikheter. Rektor C syn på skolsegregationen är att 

elevers olikheter utgör en tillgång för skolan. Enligt Rektor C arbetar de med integrering för att 

undvika skolsegregation. Tjänstemannen lyfter upp konsekvenserna med skolsegregationen, han 

menar att den kreativa olikheten går miste på de skolor där majoriteten av eleverna utgörs av 

svenskar. En annan konsekvens av skolsegregation som tjänstemannen tar upp är att det kan 

uppstå sociala och ekonomiska svårigheter på de skolor där majoriteten av eleverna har 

utländskhärkomst.16 Metoden och materialet i Rakovic & Rashkajs uppsats skiljer sig från min 

uppsats. Trots detta anser jag denna uppsats är relevant för denna uppsats. Detta eftersom båda 

uppsatserna har som syfte att undersöka synen på skolsegregation utifrån olika perspektiv. Jag 

kommer jämföra resultatet i min uppsats med deras för att se vad det för skillnader och likheter 

dagstidningarnas gestaltningar och skolledarnas syn på skolsegregation. 

                                                 
14 Lindbom & Almgren. 2007: 112 
15 Rakovic, Dino, Rashkaj, Rijad, Ett perspektiv på skolvalsreformen- En studie om hur fyra skolledare ser på reformen det fria 
skolvalet och dess påverkan på den svenska skolan gällande skolsegregation och kunskapsresultat utifrån målet en likvärdig skola, 
Högskolan i Halmstad, sektionen för lärarutbildningen, 2013 http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:609032/FULLTEXT01.pdf: 2 
16 Rakovic & Rashkaj. 2013: 41 
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4. Teori   

I detta kapitel presenterar jag studiens teori. Den teori jag kommer att använda mig av i studien är 

Jesper Strömbäcks teorier om hur medierna gestaltar saker och företeelser som sker i verkligheten 

samt Robert Entmans teori om framing. Jag kommer även att presentera dimensionen 

kollektivistisk kontra individualistisk syn på samhället, denna dimension kommer användas för att 

urskilja skillnaderna i dagstidningarnas gestaltningar.   

4.1 Gestaltningsteorin 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska dagstidningars gestaltningar av 

skolsegregation i Sverige skiljer sig åt. Valet av teori till denna uppsats har fallit på teorin om hur 

medierna gestaltar verkligheten. Jesper Strömbäck beskriver teorin i sin bok Makt, medier och 

samhälle- En introduktion till politisk kommunikation om teorin som bär namnet Gestaltningsteorin, 

vilket är en översättning från engelskans framing theory, där framing kan översättas till 

gestaltning, utformning eller inramning. Ursprungligen handlar inte gestaltningsteorin om 

medierna. Teorin har sitt ursprung i sociologen Erving Goffmans frame analysis, det handlar om 

hur människor skapar mening genom sina erfarenheter oavsett om de är medierade eller upplevda 

i verkligheten. Jesper Strömbäck beskriver hur medierna gestaltar aspekter som inträffar i 

verkligheten som sedan påverkar människors uppfattningar av dessa aspekter. Gestaltningsteorin 

beskriver också att medierna reproducerar ideologiers sätt att uppfatta verkligheten. Strömbäck 

menar att istället för att uppfatta nyheter som speglingar av verkligheten bör man uppfatta dem 

som rekonstruktioner av verkligheten.17  

 

Dagstidningarnas ledarsidor har en opinionsbildande funktion då försöker påverka sina läsare 

genom ett politiskt budskap. Därför kommer jag att använda mig Robert M. Entmans teori om 

politisk framing som ett komplement till Jesper Strömbäcks teori om mediernas gestaltning. Han 

skriver om hur framing kan användas till politiska syften. I skriften Framing: Toward Clarfication of a 

Fractured Paradigm lyfter Entman upp hur politiken kan använda aspekter av verkligheten för att 

framställa det i positiva lager för att gynna en viss grupp eller person. Entman lyfter upp ett 

exempel från Kalla krigets USA där medierna framställde Sovjetunionen som ett problem och 

kommunismen som ett hot. Genom att välja ut vissa aspekter ur verkligheten skapades det en 

uppfattning i USA om att Sovjetunionen var ett problem och att kommunismen utgjorde ett hot 

                                                 
17 Strömbäck. 2014: 113 
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mot det amerikanska samhället. Det handlar därför om att välja ut aspekter av verkligheten och 

att framställa det på sätt att de gynnar den politiska ideologi man säger sig representera. På ett 

sådant sätt kommunikativa texter användas som politiska budskap av grupper för att uppnå ett 

särskilt syfte.18 De svenska dagstidningarna har en opinionsbildande uppgift, Utifrån Strömbäck 

och Entmans teorier om gestaltning tar den sig uttryck genom att det gestaltar delar av 

verkligheten på ett visst i syfte att gynna den ideologi eller den grupp av människor man säger sig 

representera.   

 
I den här uppsatsen passar Strömbäcks gestaltningsteori och Entmans teori om framing som ett 

verktyg för att de beskriver hur medierna reproducerar ideologiers uppfattningar om samhället. I 

uppsatsen kommer jag att undersöka hur de gestaltar skolsegregation utifrån dimensionen  

kollektivism kontra individualism. Jag kommer att använda mig av de tankar som lyfts fram i 

Göran Bergström och Kristina Boréus bok Textens mening och makt-Metodbok i samhällsvetenskaplig 

text och diskursanalys. De skriver att dimensionen kollektivistisk-individualistisk kan användas för 

att undersöka kommunikativa texters uppfattningar om samhället.19   

 

Bergström & Boréus för en diskussion om fördelar och nackdelar med att använda idealtyper 

eller dimensioner som analysverktyg i en ideologianalys. Anledningen till att jag valt dimensioner 

som analysverktyg och inte delatyper är att jag anser att de passar uppsatsens syfte bättre. 

Bergström & Boréus skriver att fördelen med att ha dimensioner som analysverktyg är att de klär 

studier som syftar till att komparera. De menar att idealtyper är lämpligast till de studier där 

tidsspannet inte är särskilt långt. Medan dimensioner som analysverktyg lämpar sig bättre till de 

studier där det är ett längre tidsspann. Vilket ligger i linje med denna uppsats, då materialet täcker 

en sex års tidserie.20 Bergström & Boréus lyfter också upp eventuella problem som kan uppstå 

när man använder dimensioner som analysverktyg. Riskerna är att dimensionerna inte är 

tillräckligt heltäckande för att få fram vad exempelvis en tidning har för åsikter, vilket skulle 

kunna innebära att det krävs mer än en dimension för att genomföra analysen. På grund av 

uppsatsen omfång och tidsaspekten anser jag att det inte finns utrymme för mer än en dimension 

som analysverktyg. Just när det gäller skolsegregation skattar jag det går att urskilja en tydlig 

konflikt om det anses vara ett samhällsproblem eller ett individuellt problem något som även 

kommer påverka lösningarna.  

 

                                                 
18 Entman, Robert. Framing: Toward Clarfication of a Fractured Paradigm. Journal of Communication 43 (4). (1993): 56 
19 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012: 157-158 
20 Bergström & Boreus. 2012: 167 
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Bakgrunden till att jag anser det går att urskilja en konflikt utifrån dikotomin individualism kontra 

kollektivism om skolsegregation är för att den handlar om att elever i allt högre uträckning läser 

tillsammans med elever med liknande socioekonomisk bakgrund som dem själva. Detta skulle då 

kunna ses som ett strukturellt problem eftersom att det enligt skolverket påverkar likvärdigheten i 

skolan. Samtidigt är det inte lagstiftat att elever ska läsa tillsammans med människor med liknande 

social bakgrund som dem själva vilket skulle kunna gå att argumentera för att det är ett 

individuellt problem där individer själva har ansvaret att ta ansvar för studierna eller att välja en 

bättre skola. Individualismen grundar sig i tanken om att varje individs frihet är viktigare än varje 

form av social gruppering eller kollektiv.21 Motsatsen till det individualistiska synsättet på 

samhället är det kollektivistiska. Kollektivism grundar sig på tanken om att människan är en 

kollektiv varelse och bör därför bör människan sträva efter en kollektiv gemenskap i stället för 

egenintressen.22  

 

Begreppen individualism och kollektivism kommer att operationaliseras i analysen för att 

undersöka på vilket sätt dagstidningarna gestaltar skolsegregation som ett kollektivt problem som 

berör hela samhället samt hur de gestaltar skolsegregation som individuellt problem för att sedan 

jämföra skillnader dagstidningarna mellan.  

 

Detta analytiska schema kommer jag att använda mig av när jag genomför uppsatsens analys.  

 

1. Skolsegregation gestaltas som att det är orsakat av strukturer/individernas egna 

handlingar.  

2. Skolsegregation gestaltas som ett samhällsproblem/individuellt problem  

3. Skolsegregation gestaltas som att lösningarna bör riktas mot samhället eller mot 

individen.  

 

5. Metod 
I detta kapitel presenteras den vetenskapliga metod som tillämpas uppsatsen. Uppsatsens metod 

kommer att vara en kvalitativ textanalys. Jag kommer även presentera hur jag kommer att 

tillämpa den kvalitativa textanalysen.    

                                                 
21 Heywood, Andrew, Political ideologies: an introduction, 5. ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2012: 28 
22 Heywood. 2012: 102 
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5.1 Kvalitativ textanalys 
För att besvara uppsatsen frågeställningar kommer jag att använda mig av en form av kvalitativ 

textanalys. Syftet med studien är att hur dagstidningarnas gestaltningar av skolsegregation skiljer 

sig åt. Detta kräver en djup och intensiv läsning och texterna samtidigt som jag ställer frågor till 

texterna. Peter Esaiasson beskriver metoden i antologin Metodpraktikan-konsten att studera samhälle, 

individ och marknad. En viktig anledning till använda den kvalitativa textanalysen är att fånga upp 

textens helhet. Ett annat skäl kan vara att fånga upp ett underliggande budskap i texten vilket i sin 

tur kräver en intensiv och djup läsning. Tillvägagångsättet bygger på att läsa texten intensivt 

samtidigt som man ställer frågor till texten, sedan ska man själv se om texten kan besvara de 

frågor man ställer till den.23 Uppsatsens teori kommer att ha sin premiss i hur skolsegregation 

gestaltas utifrån dimensionen individualistisk kontra kollektivistisk samhällssyn. Textanalyser som 

syftar till att undersöka hur förhållanden i samhället tar sig uttryck i specifika texter kallas för 

ideologikritik. Genom att studera texterna går det att få en uppfattning om tillstånden i samhället 

utifrån ett större sammanhang.24 Ideologikritik handlar om att ställa frågor till texten om hur de 

framställer och värderar en viss situation i samhället och vad man bör göra/inte göra åt den.  

 

Det första steget jag kommer göra när jag fått fram materialet är att läsa det flera gånger. Det 

första jag kommer att göra är att klargöra tankestrukturen hos varje ledarartikel. Att klargöra 

tankestrukturen handlar om att lyfta fram det och begripliggöra det väsentliga innehållet i 

texterna. Här kommer jag leta efter vad ledartexterna skriver om skolsegregation och vad de 

presenterar för lösningar.25 Steg två är att utifrån de analytiska schema jag skapat analysera det 

mest väsentliga innehållet i texterna. Jag kommer använda mig av de frågor som finns i 

analysschemat som är skapat efter dimensionen kollektivism-individualism. De frågor jag 

kommer att ställa till materialet är:  

 

 Gestaltas skolsegregation som att det är skapat av strukturerna eller individen?  

 Gestaltas skolsegregation som ett samhällsproblem eller ett individuellt problem?  

 Gestaltas skolsegregation som att lösningarna bör riktas mot samhället eller mot 

individen?  

 

                                                 
23 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012: 210 
24Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud. 2012: 212 
25Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud. 2012: 211 
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Genom att få svar på dessa frågor kommer jag få fram hur varje dagstidning väljer att gestalta 

skolsegregation utifrån den ideologiska dimensionen individualistisk kontra kollektivistisk syn på 

samhället. När jag analyserat resultat kommer jag i uppsatsens slutsats att jämföra 

dagstidningarnas gestaltningar med varandra. Jag kommer följaktligen lyfta fram skillnaderna i de 

olika dagstidningarnas gestaltning utifrån det analytiska verktyget kollektivism kontra 

individualism.26 

5.2 Kritisk reflektion kring kvalitativ metod  

Martin Denscombe lyfter upp riskerna med att använda kvalitativ metod. Forskarens identitet, 

värderingar och övertygelser oundvikligen kommer att påverka analysen. Det finns två olika sätt 

för en forskare som genomför en kvalitativ analys att manövrera denna problematik. Det första 

sättet att hantera detta är att forskaren blir medveten om problematiken och därför försöker 

distansera sig från sina vardagliga övertygelser under hela uppsatsprocessen. Det andra sättet är 

att bejaka’ ’jaget’ och infläta det i själva uppsatsprocessen. Privilegiet med detta angreppsätt är att 

forskarens’ ’jag’’ på detta sätt kan fungera som ett avgörande resurs. Detta för att forskarens’ ’jag’’ 

kan fungera som en tillgång då det ger en djupare inblick i vissa sociala frågor. I denna uppsats 

kommer jag hantera riskerna genom det första alternativet. Min uppsats syftar till att undersöka 

hur dagstidningarna gestaltar verkligheten och hur de reproducerar uppfattningar om 

verkligheten. Vilket gör att jag anser att det är särskilt viktigt att jag gör det jag kan för att ställa 

mig utanför mina personliga värderingar och politiska åsikter. En annan orsak är att jag anser att 

det finns någon vinning genom att utnyttja mina egna värderingar i själva analysen. Trots att mitt 

mål är att försöka ställa mig utanför mitt eget jag är jag medveten om det i praktiken är omöjligt 

att göra det helt och hållet.27 Ett sätt att göra är att försöka möta materialet med öppet sinne. 

Vilket handlar om att forskaren inte ska bortse från delar av resultat som motsäger sig forskarens 

analys. I denna uppsats skulle det kunna handla om en dagstidning inte är konsekvent i sin 

gestaltning av skolsegregation. Även om det bara handlar om en avvikelse är det viktigt att inte 

ignorera det utan istället försöka hitta ett klargörande varför denna avvikelse överhuvudtaget 

finns.28 

6. Empiriskt material  
Det empiriska material jag kommer använda mig av i studien är svenska dagstidningars 

ledarsidor. Med anledningen av studiens syfte vill jag försöka få en så bred ideologisk spridning 

                                                 
26 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud. 2012: 211-212 
27 Denscombe. 2014: 414 
28 Denscombe. 2014: 415 
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som det är möjligt. Samtidigt vill jag ha med de dagstidningar som når ut till flest människor i 

Sverige. De tidningar jag har valt till denna studie är Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk), Dagens 

Nyheter (oberoende liberal) och Svenska Dagbladet (oberoende moderat)  

6.1 Val av material 

För att undersöka hur svenska dagstidningarnas ledarsidor har gestaltat skolsegregationen har jag 

tvingats göra ett urval av de dagstidningar som existerar i Sverige. Peter Esaiasson skriver att 

urvalets storlek beror på studiens syfte och de praktiska begräsningarna som finns. Med 

utgångspunkt i denna studies syfte har jag valt tre av Sveriges största dagstidningar Aftonbladet, 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter som material i studien. Skälet till att jag valde bort Expressen i 

uppsatsen är att det inte hade gett uppsatsen tillräckligt stor ideologisk bredd. Expressens politiska 

beteckning är liberal vilket hade gjort att studien hade haft två liberala tidningar.29 I uppsatsen 

problemformulering nämndes det att denna studie endast skulle undersöka artiklar från 

dagstidningarnas ledarredaktion. För att få fram artiklarna har jag sökt begreppen’ 

’skolsegregation’’ och’ ’skolsegregationen’’ i Linneuniversitetets artikeldatabas. Skälet är att en del 

ledartexter skriver om skolsegregation i bestämdform andra obestämd och ville få fram alla 

ledartexter från uppsatsens tre dagstidningar om tar upp skolsegregation under 2010-talet. Efter 

att ha sorterat in alla ledarartiklar som lyfter upp temat gjorde jag bedömningen att jag skulle 

undersöka alla ledarartiklar som tar upp skolsegregationen från 2012 och framåt. Denna 

avgränsning har jag av praktiska skäl men också för att jag anser att detta tidsspann är mest 

relevant för denna studie.  

6.2 Presentation av tidningar   

I denna del kommer jag göra en kort presentation över tidningarnas historiska bakgrund och 

tidningens ideologiska hemvist.   

6.2.1 Aftonbladet  

Aftonbladet är en socialdemokratisk kvällstidning. Tidningen grundades 1830 av Lars Johan 

Hierta. År 1956 såldes tidningen av Kruger till LO efter att tidigare haft nära band till Folkpartiet 

(liberalerna). Den norska mediekoncernen Schibsted tog 1996 kontrollen över den ekonomiska 

kontrollen över tidningen, LO kom emellertid att fortsätta kontrollera den politiska inriktningen 

på tidningen.30 

                                                 
29Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud. 2012: 220 
30 Nationalencyklopedin, Aftonbladet. Medverkande: Oscarsson, Ingmar, Gruvö, Jonas, Gustavsson, Karl Erik. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aftonbladet (hämtad 2018-05-11) 
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6.2.2 Svenska Dagbladet  

Svenska Dagbladet är en oavhängig moderat morgontidning. Tidningen grundades 1884 med 

syfte att fungera som ett organ för de unionsfientliga och tullvänliga krafterna i Sverige.  I början 

av 1900-talet började tidningen inta en allt mer konservativ hållning. När stora delar det svenska 

näringslivet blev delägare 1974 kom tidningen få en friare politisk hållning.  Den nya politiska 

beteckningen blev’ ’oberoende moderat’’.31 

6.2.3 Dagens Nyheter  

Dagens Nyheter är en oavhängig liberal morgontidning. Tidningen grundades 1864 mitt under 

den industriella revolutionen. Till en början var tidningen liberal och propagerade bland annat för 

utökad rösträtt och frihandel. 1973 kom tidningen att förklara sig som politiskt oberoende även 

om man på ledarsidan kom att skriva i en liberal anda. Sedan 1998 är tidningens politiska 

beteckning’ ’oberoende liberal’’.32 

 

7. Resultat 
I detta kapitel klargörs uppsatsens resultat. Resultatet presenteras tidning för tidning, varje artikel 

kommer presenteras i kronologisk ordning. Jag kommer inte introducera en analys i detta kapitel, 

utan bara lyfta fram vad ledartexterna skrivit om skolsegregation och dess lösningar. Skälet är att 

jag anser uppsatsen intersubjektiva prövbarhet blir hållbarare om jag först presenterar vad 

tidningarna skrivit om skolsegregation för att sedan analysera det. Under varje artikelrubrik 

kommer jag att beskriva vad huvudtemat i varje artikel är för att det ska bli lättare att sätta sig in 

kontexten.    

 

7.1 Dagens Nyheter. 6 artiklar 
 

 

Valfriheten inte problemet-Huvudledare. Onsdag 9 maj 2012 
I denna ledartext är skriven med anledning till att den dåvarande borgliga regeringen hade släppt 

ett reformpaket mot segregationen. Huvudtemat i denna är ledartext segregationen i samhället 

där ett stort fokus läggs på skolsegregationen. Reformpaketet är enligt denna ledare inte så 

överraskande då skolsegregationen är något som det ständigt talas om. Ledaren skriver att om det 

går att tala om segregation om alla är dömda till att nå samma nivå som våra föräldrar.  

                                                 
31 Nationalencyklopedin, Svenska Dagbladet. Medverkande: Sandlund, Elisabeth. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska-dagbladet (hämtad 2018-05-11) 
32 Nationalencyklopedin, Dagens Nyheter. Medverkande: Johansson, Alf W, Sundin, Staffan. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dagens-nyheter (hämtad 2018-05-11) 
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Skolsegregationen beskrivs i denna text som ett problem för att eleverna blir socialt inlåsta och 

får en utbildning som håller dålig kvalité. Vilket leder till att de skickligaste lärarna väljer bort att 

arbeta i de skolor som har störst problem. I denna ledare framställes bostadssegregationen vara 

den största orsaken till att det finns en skolsegregation. Ledaren skriver att rätten till att välja 

skola kan vara en väg ut ur de segregerade miljöerna. Ledaren lyfter i samma veva upp att rätten 

till att välja skola kommer skapa olikheter, ledaren menar att musikelever kommer dra sig till 

musikklasser och ambitiösa elever kommer att förflytta sig till de skolor som ställer höga krav på 

eleverna. Samtidigt anser ledaren att boendesegregation är den starkaste skälet till 

skolsegregationen och därmed bör rätten till att välja skola vara en väg ut ur segregationen. De 

lösningar ledaren presenterar är att de skickligaste lärarna ska attraheras till de skolorna med de 

mest krävande miljöerna:33 

 

Problemet är inte att eleverna har rätt att välja skola utan att det finns skolor som är så krävande att arbeta i att de 

lärare som är möjlighet söker sig därifrån. Självklart kan inte de skickligaste och mest hängivna lärarna kommenderas 

i de skolor som har störst problem. Men del av dem skulle kunna lockas dit om de fick rejäl kompensation. Kraftiga 

lönepåslag och färre undervisningstimmar skulle inte bara vara åtråvärt i sig. Det skulle också bli ett slags erkännande 

från samhällets sida: Detta är en av de viktigaste uppgifterna man kan ha.34 

 

Det var inte bättre förr-Johannes Åman, ledarskribent. Tisdag 22 maj 2012 
Huvudtemat i Johannes Åmans text är valfriheten i skolan och vikten att eleverna får välja skola. 

I sin text presenterar Åman sin syn på skolsegregation. Åman anser att det stora problemet med 

skolsegregationen är att en del skolor förlorar många duktiga elever. Detta gör att dessa skolor 

hamnar i nedgående spiral vilket leder till sämre undervisning och till att fler elever lämnar:35 

 

Det är emellertid ett faktum att de som flyttar förändrar såväl den miljö de lämnar som den de kommer till. Skolor 

som förlorar många motiverade elever kan hamna i en nedgående spiral av försämrad undervisning och tilltagande 

elevflykt.36 

 

Han vänder sig emot tanken om att det skulle finnas en så kallad’’ dold segregation’’. Med detta 

menar Åman att det är problematiskt att skolsegregationen används som ett argument för att 

stoppa valfriheten. Han menar att det inte är segregation när elever aktivt väljer att byta skola. 

Utan att det i grunden är boendesegregationen som är problemet. Därför menar att rätten att 

välja skola bör finnas kvar. Enligt Åman har de rika alltid haft möjligheten till att välja skola för 
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sina barn, antingen genom att sätta dem i privat skola eller flytta till de områden där skolorna är 

bra. Åman förespråkar istället att pengarna som investeras i skolan ska användas på rätt sätt. 

Enligt Åman är det meningslöst att investera pengar för sakens skull om organisationerna 

fungerar dåligt. Detta beskrivs som att det är svarta håll som slukar massa resurser utan att för 

den saken skull bli bättre.  Han tar upp att de kan satsa pengar på att rekrytera skickliga lärare och 

skollärare. Enligt Åman skulle det kunna ge resultat då han poängterar att ingen skola presiderat 

att ge dåliga resultat.37 

 

Påstå inte att det är enkelt-Huvudledare. Torsdag 18 augusti 2016 
Denna ledare är skriven med anledning av skolstarten i Sverige hösten 2016. Artikeln handlar till 

stor del om varför det är viktigt för eleverna att kunna välja skola och kommer in på temat 

skolsegregation. Ledaren utpekar boendesegregationen som orsaken till att det finns en 

skolsegregation och därför bör inte det fria skolvalet avskaffas. Fria skolvalet kan vara ett sätt för 

elever att sig därifrån, exempelvis’ ’den unga invandrarflickan’’. Men denna ledartext anser att det 

finns problem med det fria skolvalet. Elever som kommer sent till Sverige ligger efter i kön till de 

attraktiva skolorna. Menar också att det finns ett problem med att systemet gynnar elever med 

socioekonomiskt starka föräldrar. Enligt denna ledare finns det inget skäl till att drömma sig 

tillbaka till den tid där alla fick den skola som låg närmaste hemmet, detta för att ledaren menar 

att alla ändå inte gjorde men också för att en del föräldrar hade råd att flytta till områden med bra 

skolor. De lösningar ledaren föreslår är att erbjuda bussning till elever som har föräldrar utan bil 

som bor längre bort, ge tydligare information om skolornas kvalité. Ledaren skriver också att vi 

måste börja samtala om hur vi ska göra det fria skolvalet så likvärdigt som möjligt.38 

  
 

Låt lotten avgöra skolvalet-Matilda Molander, ledarskribent. Onsdag 21 december 
2016  
I Matilda Molanders ledartext är huvudtemat jämlikheten i skolan. sökande per plats. Hon menar 

att resultatet från den senaste PISA-mätningen om att familjebakgrunden har fått en ökad 

betydelse är något som stämmer bra överens med vänsterns världsbild. Molander menar att det 

beror på att bostadssegregationen har ökat Enligt Molander beror detta på att de som invandrat 

till Sverige under de senaste tjugofem åren bosatt sig i områden där det redan bor invandrare. 

Hon menar samtidigt att det fria skolvalet inte kan lösa denna problematik då det är de mest 

högutbildade föräldrarna som utnyttjar det medan barn till outbildade föräldrar får nöja sig med 

de skolor som kommunen erbjuder. En lösning på problemet som Molander presenterar är att 
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införa obligatoriska och skolval samt lotta ut platserna till det skolor som får fler sökande per 

plats. Enligt Molander skapar det ett system där alla får möjlighet att välja utan det spärr på 

skolsegregationen:39  

 

Nej ett bättre sätt att få en ökad blandning av elever är att införa obligatoriska skolval och lotta ut platserna till skolor 

med mer sökande än platser.40 

 
 

Nu upprepas misstagen. - Huvudledare. Måndag 29 maj 2017 
Huvudtemat i denna ledartext är skolsegregation. Skolsegregation framställs i denna ledare som 

en del i en större segregation i samhället som skapat klyftor som både är skadliga för individen 

och samhället. Orsaken till skolsegregation anses vara bostadssegregationen. På längre sikt 

handlar det om att se till att inkomster och sysselsättning ökar, vilket kommer påverka barnens 

skolresultat. Men eftersom att boendesegregationen inte försvinner på kort sikt förespråkar 

denna ledare även lösningar på kort sikt. De lösningar som presenteras för att lösa 

skolsegregation på kort sikt bör man bussa elever till skolor som inte ligger närmaste hemmet. 

Även om det kan vara jobbigt med en lång bussresa menar denna ledare att det är en bättre än att 

dessa elever senare kommer att ha svårt ta sig in på arbetsmarknaden. Annars riskerar dessa 

elever att bli fast i ett liv i utanförskap:41 

 

Att bryta bostadssegregationen är ingenting som sker över en natt. Men det är ingen anledning att ge upp. Tvärtom. 

Snarare visar det hur viktigt det är att omgående sluta låsa fast eleverna i deras bostadsområdens klassrum. Hellre en 

lång bussresa till skolan idag, än en svår och lång resa in på arbetsmarknaden imorgon.42 

 

Det är dags att slopa låsningarna i svensk politik och börja ta ansvar för att dessa elever inte redan i unga år blir 

dömda till ett liv i utanförskap.43 

 

 

Ordning och reda minskar klyftorna- Huvudledare. torsdag 22 mars 2018  
Ledartextens huvudtema är situationen inom den svenska skolan. Skolsegregationen framställs i 

denna text som ett problem då svenska skolan inte har förmågan att lyfta de svagaste elevernas 

resultat. Likvärdigheten har drabbats och skolan saknar förmågan för att lösa detta. Barnen som 

är födda utomland har blivit de stora förlorarna och riskerar att ärva sina föräldrars utanförskap. 

                                                 
39Dagens Nyheter 21 december 2016. Matilda Molander: 2 
40 Dagens Nyheter 21 december 2016. Matilda Molander: 2 
41Dagens Nyheter 29 maj 2017: 2  
42 Dagens Nyheter 29 maj 2017: 2  
43 Dagens Nyheter 29 maj 2017: 2 



 23 

Vilket gör att skolsegregation till viss del framställs som ett integrationsproblem. Skolsegregation 

beror enligt denna ledare enbart på 18 procent på friskoleval, ledaren menar därför att det skulle 

vara meningslöst att ta bort alla friskolorna. Ledaren skriver att om man skulle riva alla 

friskolorna skulle 82 procent av elevuppdelningen vara kvar. Denna statistik grundar ledaren på 

en studie från Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering. Ledaren ställer 

sig bakom regeringens förslag om att resurser i högre utsträckning ska fördelas efter behov. En 

annan lösning på problemet som ledaren presenterar är att införa mer ordning och arbetsro i 

klassrummet. Enligt ledaren är detta bra för alla elever men poängterar att det är särskilt viktigt 

för de elever som har oddsen emot sig:44 

 

I en särskild kartläggning som OECD presenterade tidigare i år försökte man ringa in vad som på global nivå 

utmärker likvärdiga skolsystem. Är det mindre klasser? Absolut inte. Bättre hjälpmedel och mer resurser. Inte 

nödvändigtvis. Ett klimat i klassrummet som främjar inlärning? Ja något så trivialt verkar vara det viktigaste. Ordning 

och arbetsro hjälper alla barn men lyfter särskilt de som har oddsen emot sig.45 

 

 

 

7.2 Aftonbladet. 12 artiklar  

 

Kunskapsraset är Björklunds ansvar- Anders Lindberg, ledarskribent. Onsdag 9 
maj 2012 
Temat i denna ledartext är kunskapsraset inom den svenska skolan. Skolsegregation beskrivs vara 

en konsekvens i den dåvarande liberala utbildningsministern Jan Björklunds skolpolitik.  Att det 

skett en uppdelning mellan där elever läser tillsammans med de elever med liknande bakgrund 

som dem själva anses var en del i Jan Björklunds skolpolitik:46 

  

Forskningen, både i Sverige och utomlands, visar att en sammanhållen skola med blandade elevgrupper är bättre för 

alla elever. Detta går på tvärs mot hela Björklunds politik.47  

 

Den lösningen på problemet som Lindberg förslår är att Jan Björklund ska lyssna på forskning 

som påstås visa en sammanhållen skola där elever grupperna är blandade är bättre för alla 

elever.48 
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Slut som artist- Anders Linberg, ledarskribent. Fredag 6 juli 2012  
Denna ledartext handlar om att Folkpartiets (idag liberalerna) förtroende för skolpolitiken har 

sjunkit. Skolsegregation beskrivs vara en del i den dåvarande utbildningsministern Jan Björklund 

skolpolitik. Lindberg menar att elevernas socioekonomiska bakgrund har fått allt större betydelse 

under Björlunds tid som utbildningsminister. Lindberg beskriver inte konkret vad det är i Jan 

Björklunds skolpolitik som gjort att skolsegregation ökar. Däremot menar han en del i 

Björklunds skolpolitik har varit att minska de teoretiska ämnena på yrkesprogrammen vilket 

stänger ute många från att läsa på högskolan. Lindberg skriver att det kommer leda till klasspolitik 

av riktigt gammalt snitt.49 

 

Tiden ute för glad naivitet- Daniel Swedin, ledarskribent. Fredag 24 maj 2013 
I denna ledare är temat friskolorna. Swedin menar att iden om en gemensam, likvärdig och rättvis 

skola för alla har förfallit. Detta ska ha pågått under två årtionden. Ett bevis på detta ska enligt 

Swedin vara den ökade skolsegregationen tillsammans med sjuknande samt att tolv procent av 

eleverna lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Orsaken enligt Swedin är att det varit 

alldeles för lätt för friskolor att etableras i kommuner.  Däremot ser Swedin det som ett gott 

tecken att Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och 

Miljöpartiet visat upp en politisk enighet kring friskolorna. Swedin beskriver inte konkret hur 

friskolorna har bidragit till en ökad skolsegregation. Däremot är han positiv till förlaget om att 

Skolinspektionen ska få göra prövningar om aktörerna som vill starta nya skolor är seriösa eller 

inte, samt att friskolorna ska visa att skattepengarna verkligen går till utbildning. Därmed antyder 

Swedin om att han anser att många friskolor har satsat på att göra kortsiktiga vinster på 

skattepengar.50 

 

Exemplet Sverige skrämmer Norge- Daniel Swedin, ledarskribent. 31 augusti 2013 
Daniel Swedins ledare handlar om riksdagsvalet i Norge 2013. Daniel Swedin menar att Sverige 

fungerar som ett skräckexempel för Norge inför deras val på grund av den dåvarande borgliga 

regeringens skolpolitik. Skolsegregation beskrivs som en del i den dåvarande borgliga regeringens 

misslyckade skolpolitik där föräldrarnas utbildning och ekonomi har fått ökad betydelse för 

elevernas resultat. Detta tillsammans med att friskolekoncernen John Bauer konkurs. Bortsett 

från att Swedin riktar kritik åt friskolorna beskriver han inte konkret vad de den dåvarande 

alliansregeringen gjort för att skapa en skolsegregation. Däremot riktar han kritik åt den 

dåvarande alliansregeringen för att ha nedmonterat socialförsäkringarna, gjort försämringar i a-
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kassan, samt att för att de har bidragit till de ökade ohälsotalen, ojämlikheten och 

långtidsarbetslösheten.51 

 

Skolan förtjänar bättre än Fridolin- Karin Pettersson, politisk chefredaktör. Tisdag 
17 maj 2016  
Artikeln är skriven med anledning av statsminister Stefan Lövfens kommande 

regeringsombildning. Pettersson anser att Gustav Fridolin borde bytas ut som 

utbildningsminister. Problemen med skolsegregationen framställs som ett misslyckande för hela 

samhället där elevernas klassbakgrund har fått ökad betydelse för hur de presterarar i skolan.  

Bakgrunden är reformerna från 1990-talet med en kombination av kommunalisering och fritt 

skolval. Samt att skolan inte kommit i kapp de stora nedskärningar som skedde under den 

ekonomiskakrisen. Ett steg i rätt riktning enligt Pettersson är att ersätta utbildningsminister 

Gustav Fridolin från miljöpartiet med en socialdemokrat på posten istället. Detta eftersom att 

Pettersson anser att kärnfrågorna i politiken är kunskap och jämlikhet. Hon förklarar inte varför 

Gustav Fridolin inte skulle ha ett sådant perspektiv. Pettersson menar dock att en socialdemokrat 

som utbildningsminister skulle ha dessa perspektiv på utbildning:52 

 

Sett i efterhand var det förmodligen ett misstag att ge posten till Miljöpartiet. Kärnfrågorna i skolpolitiken är kunskap 

och jämlikhet och då krävs det en socialdemokrat.53 

 

Vinster i välfärden alstrar korruption- Anders Lindberg, politisk chefredaktör (tf) 
Tisdag 8 november 2016 
Temat i denna ledare är vinster i välfärden. Skolsegregationen som en del i de brister skolan har 

tillsammans med sjunkande resultat. Enligt Lindberg är ett steg i rätt riktning att stoppa 

friskolornas vinstuttag. Lindberg skriver att pengarna går till de som redan har en förmögenhet 

istället för att de går till skolans elever. Han tycker att pengarna istället borde användas till 

satsningar inom verksamheten som att anställa mer personal, satsa på mindre klasser och att 

stödja elever med särskilda behov.54 

 

Vi blir olyckliga av mer valfrihet- Anders Lindberg, politisk chefredaktör (tf). 
Tisdag 29 november 2016  
Anders Linbergs ledartext handlar om att han anser att för stor valfrihet i samhället gör 

människor olyckliga. Anders Lindberg menar att valfriheten i skolan leder till skolsegregation på 
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samma sätt som att valfrihet inom vården leder till ojämlik hälsa. Orsaken till detta tros enligt 

Lindeberg vara att partier på båda sidor av de politiska blocken sedan 1980-talet bidragit till 

privatiseringar, avregleringar inom välfärden. De lösningar Lindberg presenterar är att 

privatiseringar inom skolan och vården borde stoppas, detta för att marknaden inte levererar 

några bra resultat där, med det menar han att privatiseringarna har lett till skolsegregation.55 

 

Dagens skola är redan ett lotteri- Jonna Sima, ledarskribent. Fredag 21 april 2017 
Jonna Sima har skrivit en ledartext på temat skolsegregation. Skolsegregation framställs som att 

vara orsaken till de sjunkande resultaten inom den svenska skolan, vilket har lett till ojämlikhet 

inom hela utbildningsystemet. Anklagar alliansen för att inte vill bryta skolsegregationen på grund 

av deras motstånd mot lottning. Sima menar att Jan Björklund vill bryta skolsegregationen med 

hjälp av katederundervisning vilket hon anser inte kommer göra det bättre. Sima skriver samtidigt 

att lottning inte skulle vara helt okomplicerad, då föräldrar inte ska behöva åka  

Runt flera gånger för att lämna sina barn i skolan. Därför anser Sima att hänsyn måste tas till 

syskonförtur. Hon skriver också att småbarn inte ska behöva göra långa resor för att ta sig till 

skolan.56 

   

Ställ spädbarn i kö till skolan-Bim Eriksson, ledarskribent. Tisdag 16 maj 2017 
Bim Erikssons ledartext är en kritik mot friskolornas kösystem. Hon menar att skolsegregationen 

dömer människor till ett liv i utanförskap. Detta sker genom det fira skolvalet då alla barnen blir 

offer för att föräldrarna inte satt dem i kö tidigt. Eriksson menar att kösystem kan låta som en 

rättvis ide på pappret men att det inte blir det i praktiken. Hon förespråkar därför ett 

lottningssystem eftersom det skulle bli mer rättvist. Hon menar att det redan det är ett lotteri då 

barnens framtid avgörs huruvida föräldrarna sätter barnen i kö vid födseln eller inte. Vilken hon 

uttrycker på följande sätt:57 

 

För barnen är det nuvarande systemet i mångt och mycket redan ett lotteri. Förstod inte dina föräldrar att de skulle 

ställa spädbarn i kön till Engelska skolan? Nej då är det redan kört.58 

 

Annie Lööf borde lyssna på experter- Jonna Sima, ledarskribent. Onsdag 24 maj 
2017  
Simas ledartext uppmanar hon centerpartiets partiledare Annie Lööf borde lyssna OECD:s 

Anderas Schlecicher om att valfriheten och avregleringar har skadat den svenska skolan. 
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Skolsegregationen framställs som en del i friskolornas misslyckande. Enligt Sima har Sverige 

genomgått en negativ utveckling från att ha ett av jämlika skolsystemen i världen till att ha blivit 

ha ett av Europas mest ojämlika skolsystem. Detta efter att Carl Bilds regering på 1990-talet 

genomfört etableringsfrihet för friskolor och införde rätten för föräldrar att välja skola själva.59 

 

Kristersson klär inte i offerkofta- Anders Lindberg, ledarskribent. Fredag 29 
december 2017 
I denna ledartext kritiserar Lindberg Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Men Lindberg tar 

även upp svensk skolsegregation i denna text. Lindberg angriper Kristerssons påstående om att 

det finns barn som är födda i Sverige som inte kan tala bra svenska då han anser att Kristersson 

och övriga alliansen har en skuld till detta. Lindberg skriver att barn som är födda i Sverige (med 

utländskhärkomst) talar dålig svenska är ett resultat av den skolsegregation som de borgliga 

partierna drivit fram när de satt i regeringsställning. Lindeberg menar att skolsegregationen 

utvecklades under alliansen tid vid makten. Däremot skriver han inte vad det var i alliansens 

politik som drev fram skolsegregation60 

 

Större klass= större vinst- Daniel Swedin, ledarskribent. Lördag 3 februari 2018 
Swedins ledartext är en kritik mot friskolorna i Sverige. Swedin menar att det finns studier som 

påvisar att konsekvenserna med friskolorna är att Sverige har fått en ökad skolsegregation, sämre 

resultat, betygsinflation samt utökade utgifter för kommunerna. Swedin skriver att problemet 

med friskolorna är att de etablerar sig där möjligheterna är minst att få elever med särskilda 

behov. Enligt Swedin tar friskolorna helst emot de elever som har välutbildade föräldrar. Swedin 

kritiserar friskolorna för att ha pedagogiska profiler som vänder sig till de studievana förädlarna 

och att friskolorna lockar med fina betyg. Han lyfter upp att Academedia säkert har gjort en 

jättebra affär för aktieägarna med frågar sig om det är en lika bra affär för det svenska samhället:61  

 

Idag driver Academedia 369 svenska förskolor, grundskolor och gymnasieskolor med fler än 60000 elever. Man 

kontrollerar en femtedel av hela friskolesektorn. Det är en bra affär för aktieägarna. Men för det svenska samhället?62 
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7.3 Svenska Dagbladet. 6 artiklar  

 

Använd inte barn som skolpolitisk kanonmat- Sanna Rayman, ledarskribent. 
Måndag 7 maj 2012  
Raymans ledare handlar om det fria skolvalet. Hon uttrycker att det är logiskt att fria skolvalet 

ökar skillnaderna. Enligt henne är det fel att vara emot att ambitiösa elever söker sig bort från en 

lågpresterande skola. Hon menar samtidigt att det är fel att fria skolvalet behandlas som en nyckel 

i svensk skoldebatt. Då hon menar att det varken är så härligt som borgare vill framställa det och 

inte heller roten till allt ont. Rayman menar att det är viktigt att stärka de resurssvaga grupper som 

inte utnyttjar fria skolvalet:63 

 

Det fria skolvalet behandlas ofta som en nyckel till allt i svensk skoldebatt. Borgare mässar om dess härlighet, 

motståndare beskyller det för allt dåligt. I själva verket är det varken en magisk trollformel eller roten till allt ont. 

Däremot finns det skäl att fundera över hur man kan stärka de resurssvaga grupper som inte utnyttjar skolvalet.64  

 

Rayman ställer sig bakom Mikaela Valtersson och Gunvor Engström från friskolornas 

riksförbund som menar att det är de dåliga skolorna som måste bli bättre. Enligt Rayman finns 

det skolor i Sverige som presterar så illa att man borde överväga tvångsförvaltade 

räddningsoperationer.  Rayman poängterar det är ett offentligt ansvar att regera snabbt och 

effektivt då det gäller yngre generationers framtid.65 

 

Okej, men nu vill vi se ännu fler reformpaket- Sanna Rayman, ledarskribent. 
Onsdag 9 maj 2012 
Raymans ledare är skriven med anledning av att den dåvarande alliansregeringen släppt ett 

reformpaket för att minska skolsegregation. Grundproblemet enligt Rayman är att skolor med 

hög andel nyanlända kommer att underkänna fler elever, vilket gör att det nödvändigtvis inte är 

skolorna det är fel på utan att nyanlända har svårare att nå målen. Därför är det svårt att hitta 

skolorna som gör ett dåligt jobb. Man bör föra statistisk som särskilt riktar in sig på nyanländas 

svårigheter samt statistik på elever med särskilda svårigheter.  Detta i syfte att komma åt skolor 

som inte gör sitt jobb. Hon skriver också att det är positivt att den dåvarande regeringen satsar på 

reformpaket för att bryta segregationen men att det inte är tillräckligt.66 
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Samverka mot segregationen i skolan! - Sanna Rayman, ledarskribent. Torsdag 24 
oktober 2013   
Denna ledartext tema är skolsegregation. Enligt Rayman är problemet att inte tillräckligt många 

barn i förorten utnyttjar det fria skolvalet och att det inte finns tillräcklig information om det fria 

skolvalet på andra språk än svenska. Rayman skriver att både friskolorna och kommunerna har 

ett ansvar att bryta skolsegregation. Friskolorna bör vara medvetna om att när de anklagas för att 

bidra till segregeringen så börjar mixen av kommunala och fristående skolor att lösas upp. Hon 

anser att kommunerna bör arbeta för att bryta segregationen och underlätta skolval, exempelvis 

erbjuda skolskjutsar och arbeta tillsammans med friskolor som finns eller vill etablera sig i 

kommunen. Hon ställer sig också positiv till dåvarande utbildningsministern Jan Björklunds 

förslag om att skriva in i skollagen att kommunerna ska visa hänsyn till behov och förutsättningar 

när de fördelar resurser, då detta ska vara ett medel för komma åt områden med låga 

studieresultat samt socioekonomiska skillnader.67   

 

Skolverkets’ ’sanning’’ skadade- Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör. Måndag 
25 januari 2016  
Texten handlar om att Skolverket påstått att det finns en samband mellan den ökade 

skolsegregationen och det fria skolvalet. Lifvendahl menar att skolverket saknar stöd i 

forskningen när de påstår detta.  I sin ledare beskriver Lifvendahl det som Skolverkets ’’sanning’’ 

om att det finns ett samband mellan det fria skolvalet och skolsegregation har fått råda 

oemotsagd i debatten sedan 2012.68 

 

Men det finns inte stöd i skolforskningen för att likvärdigheten i skolan har försämrats till fölljd av skolvalet, enligt 

de etablerade sätten att mäta likvärdigheten69 

 

Även om ämnet är komplext anser Lifvendahl att det finns ett gemensamt intresse i att alla elever 

ska få den stimulans och stöd de behöver, bästa möjliga kvalité för bästa för investerade 

skattemedel.70 

 

                                                 
67 Svenska Dagbladet 24 oktober 2013. Sanna Rayman: 2 
68 Svenska Dagbladet 25 januari 2016. Tove Lifvendahl: 2 
69 Svenska Dagbladet 25 januari 2016. Tove Lifvendahl: 2 
70 Svenska Dagbladet 25 januari 2016. Tove Lifvendahl: 2 
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Segregationen i Malmö har fortgått under kommunalt överinseende- Lars Åberg, 
journalist och författare. 23 februari 2017 
Artikeln är skriven av författaren Lars Åberg med anledning av att hans boksläpp av boken 

Framtidsstaden om segregationen i Malmö. Åberg är inte en ledarskribent på Svenska Dagbladets 

ledarredaktion men jag väljer ändå att ha med hans text i och med att tidningen valt att publicera 

den på ledarsidan. I sin text framställer han att skolsegregationen i Malmö är en del av en större 

segregation som pågått i över 40 år. Enligt Åberg är bostadssegregationen grundproblemet till 

denna segregation. Om Sverige skulle bli som 2017 års Malmö menar Åberg att det är riktigt illa.71 

 

För skolverket betyder det inget vad skolan gör- Gäst: Hans Bergström. Docent i 
statsvetenskap, f d chefredaktör DN, verksam sedan 2003 i Internationella 
engelska Skolan. Söndag 15 april 2018 
Hans Bergström skriver denna text i egenskap av gäst på Svenska Dagbladets ledarsida. Trots att 

Bergström inte är medarbetare på ledarredaktion väljer jag att ha med den i studien. Detta för att 

ledarsidan valt att publicera hans text. Bergströms text handlar om skolverkets rapport om 

skolsegregation som släpptes i mars 2018. Han problematiserar att skolsegregation skulle tillhöra 

svenska skolans större problem. Bergström definierar skolsegregation som graden av skillnaden i 

elevkårens socioekonomiska sammansättning, invandrarbakgrund, inkomst och arbete. Han 

skriver att Sverige tillsammans med Norge, Finland och Island har de minst segregerade 

skolsystemen i världen. Vilket att han menar att OCED:s rapport från 2016 visar. Med den 

bakgrunden anser han att det är överdrivet att tala om en skolsegregation då han menar att 

Sverige är världsbäst inom detta område. Istället borde man diskutera de områden där Sverige 

ligger i botten som ordningen i skolan, elevernas uthållighet i studierna, rekrytering av lärare och 

lärarutbildningen. Han lyfter också upp att det i Skolverkets rapport står att resultatskillnaderna 

mellan skolorna i allt mindre grad beror på elevernas sammansättning. Bergström skriver också 

att Skolverket menar att kring hälften av resultatskillnader inte kan kopplas till elevernas 

familjebakgrund. Han citerar därefter Skolverket där de menar att de ökade resultatskillnaderna 

måste beror på något annat än skolsegregationen. Bergström menar att de ökade resultats 

skillnaderna mellan skolorna kan bero på att skolorna har skillnader i ledarskap, kultur, ordning 

och tydlig arbetsinriktning. Det är enligt Bergström skadligt att förklara alla skolans problem med 

elevernas sociala bakgrund. Han menar också att Skolverket inte bidrar till positiv motivation till 

skolorna om de ständigt får höra att familjebakgrunden är det enda som har betydelse. Det gör 

enligt honom att skolorna får höra att deras inriktning och insats inte har någon betydelse då de  

ständigt får höra att resultaten beror på familjebakgrunden.72   

                                                 
71 Svenska Dagbladet 23 februari 2017. Lars Åberg: 4  
72 Svenska Dagbladet 15 april 2018. Hans Bergström: 2 
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8. Analys av resultat 
I detta kapitel kommer jag att analysera resultatet med hjälp av uppsatsen teoretiska verktyg. 

Analysen kommer att göras tidning för tidning. I nästa kapitel kommer jag jämföra tidningarna de 

skillnader i dagstidningarnas gestaltning som kommit fram i analysen.  

 

8.1 Dagens Nyheters gestaltning av skolsegregation 
En av frågorna jag ställt till materialet var om dagstidningarna gestaltar skolsegregation som ett 

samhällsproblem eller individuellt problem DN gestaltar skolsegregation främst som ett 

samhällsproblem då det framställs som att det är en del i en ökad bostadssegregation. Detta kan 

vi se i ledartexterna från 9/5-12, 22/5-12, 18/8-16, 21/12-16 och 29/5-17. I DN:s huvudledare 

från 9/5-12 beskrivs det som ett problem att det blir ökade skillnader mellan skolor då det 

riskerar att leda till att vissa elever blir socialt inlåsta och får dålig kvalité på sin utbildning. 

Johannes Åhman är inne på ett liknande resonemang i sin ledartext från 22/5-12, han menar att 

en del skolor riskerar att hamna i en nedgående trend när flera motiverade elever lämnar 

skolorna. Detta kan enligt Åhman leda till att undervisningen blir sämre och därmed en ännu 

större elevflykt: 

 

Det är emellertid ett faktum att de som flyttar förändrar såväl den miljö de lämnar som den de kommer till. Skolor 

som förlorar många motiverade elever kan hamna i en nedgående spiral av försämrad undervisning och tilltagande 

elevflykt 

 

Samtidigt betonar både Åhman och DN:s huvudledare från 9/5-12 vikten av det fria skolvalet. 

Det fria skolvalet framställs som en möjlighet för elever att ta sig ur den segregerade miljön. Det 

gör att man skulle kunna se det som att de även gestaltar skolsegregation som ett individuellt 

problem då de menar att eleverna faktiskt har en möjlighet att utnyttja det fria skolvalet och flytta 

till en mer attraktiv skola.   

 

En annan av frågorna var om skolsegregation gestaltas som att det är skapat av strukturerna eller 

individen. I DN gestaltas skolsegregation som att det främst är skapade av strukturer. Detta 

eftersom att bostadssegregationen anses vara huvudorsaken till att det finns en skolsegregation. 

Något jag som gestaltas i artiklarna från 9/5-12, 22/5-12, 18/8-16, 21/12-16 och 29/5-17. I 

DN:s huvudledare från 9/5-12 och Johannes Åmans ledare från 22/5-12 beskrivs som att det har 

lett till att en del skolor förlorar motiverade elever och skickliga lärare, något som ska ha 

försämrat undervisningens kvalité. I dessa två artiklar gestaltas det som att det inte finns något 

samband mellan ökad skolsegregation och det fria skolvalet, då det framställes vara ett utmärkt 
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sätt för elever att sig ur segregation.  Det gör att man även kan uppfatta det som att DN till en 

början anser att skolsegregation delvis är skapade genom individens egna handlingar. I och med 

att DN anser att det fria skolvalet faktiskt kan vara en väg ur bostadssegregationen. Det anses 

också vara en rättighet för ambitiösa elever att lämna skolor som beskrivs som dåliga.  

 

Från 2016 och framåt intar DN en mer kritisk hållning till det fira skolvalet. Även om de inte vill 

avskaffa det problematiseras det. Då det framställs som orättvist i och med att alla inte har 

samma möjlighet att välja.  Detta lyfts upp i DN:s huvudledare från 18/8-16, Matilda Molanders 

ledartext 21/12-16 och DN:s huvudledare 29/5-17. Där går det att läsa av en rödtråd där de 

lyfter fram att det är mest välbärgade/utbildade föräldrar som sätter sina barn i kö tidigt. Vilket 

gör att många barn i förorten inte får samma livschanser som de barn som växer upp i välbärgade 

hem. Det gör att DN från 2016 och framåt lägger en större vikt på strukturerna när de gestaltar 

orsakerna till skolsegregation. Detta jämfört med artiklarna från 2012 då de betonande att 

eleverna faktiskt hade en möjlighet att byta skola om de eftersträvade det.    

 

De lösningar som presenteras till en början handlar om det fria skolvalet bör ses som en väg ur 

de segregerade miljöerna för eleverna. Vilket både huvudledaren från 9/5-12 och Åman (22/5-

12) tar upp. På detta sätt gestaltas det som lösningarna riktas åt individerna snarare än mot 

samhället. Då dessa ledare betonar att det faktiskt finns en möjlighet för eleverna att sig ur de 

segregerade miljöerna. Åman presenterar också lösningar som riktas mer mot samhället. Han 

tycker pengarna måste brukas på rätt sätt i vad han definierar som de dåliga skolorna, Åman 

skriver kan det bli skillnad om det sker. Dessa pengar bör enligt Åman utnyttjas till att rekrytera 

skickliga lärare och skolledare. DN:s huvudledare från 9/5-12 menar att de skickligaste lärarna 

måste lockas till arr arbeta till de skolor som är mest utsatta och få rejäl kompensation för det. 

Ledaren menar att det skulle fungera som ett erkännande från samhällets sida att det är det 

finaste arbete man kan ha.   

 

På DN:s ledarsidor presenteras efter 2016 mer lösningar som riktas åt samhället. 

DN:s huvudledare 16/8-16 presenterar lösningar som att erbjuda bussning till de elever som bor 

längre bort men vars föräldrar saknar bil och ge tydligare information om skolornas kvalité. Att 

bussa elever är även något som presenteras i DN:s huvudledare 29/5-17, något som beskrivs på 

följande sätt.  
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Att bryta bostadssegregationen är ingenting som sker över en natt. Men det är ingen anledning att ge upp. Tvärtom. 

Snarare visar det hur viktigt det är att omgående sluta låsa fast eleverna i deras bostadsområdens klassrum. Hellre en 

lång bussresa till skolan idag, än en svår och lång resa in på arbetsmarknaden imorgon.  

 

Det är dags att slopa låsningarna i svensk politik och börja ta ansvar för att dessa elever inte redan i unga år blir 

dömda till ett liv i utanförskap 

 

Därmed riktas lösningarna mot samhället där det framställs som att den svenska politiken har ett 

ansvar för dem som drabbas negativt i skolsegregation. I Matilda Molanders ledartext från 21/12-

16 presenteras förslag om obligatoriskt skolval, ett förslag om även skulle ses som att det riktas 

mer åt individen: 

 

Nej ett bättre sätt att få en ökad blandning av elever är att införa obligatoriska skolval och lotta ut platserna till skolor 

med mer sökande än platser  

 

 Man vill helt enkelt underlätta för individer att kunna göra val som tar en ur skolsegregation. 

Samt att underlätta fri skolvalet genom att ge information om vilka skolor som har god kvalité. I 

huvudledaren från 22 mars 2018 förespråkas ordning och arbetsro i klassrummet som sett sätt att 

minska skolsegregation och öka likvärdigheten: 

 

I en särskild kartläggning som OECD presenterade tidigare i år försökte man ringa in vad som på global nivå 

utmärker likvärdiga skolsystem. Är det mindre klasser? Absolut inte. Bättre hjälpmedel och mer resurser. Inte 

nödvändigtvis. Ett klimat i klassrummet som främjar inlärning? Ja något så trivialt verkar vara det viktigaste. Ordning 

och arbetsro hjälper alla barn men lyfter särskilt de som har oddsen emot sig.  

 

På frågan om skolsegregation gestaltas som att lösningen på skolsegregation riktas åt individen 

eller samhället går det säga att det främst riktas åt individen. Genom att försöka skapa ordning 

och arbetsro riktar man sig främst åt att få enskilda elever att skärpa sig. Samtidigt är det i syfte 

att försöka lyfta de elever som har det som tuffast.   

 
 

8.2 Aftonbladets gestaltning av skolsegregation  
I Aftonbladet gestaltas skolsegregation som ett problem som berör hela samhället. Då det 

gestaltas som en del i en förspilld skolpolitik som främst är orsakad av den borgliga regeringen 

(som satt vid makten åren 2006 till 2014). Vilken del det är i den borgliga regeringens politik som 

har orsakat dessa problem beskrivs inte alltid. Men när de lyfts upp handlar det om att det ska 

vara en del i deras politik att vilja öka skillnaderna mellan eleverna. Fria skolvalet och friskolorna 
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anses också vara en bidragande orsak till skolsegregation. Aftonbladet gestaltar det fria skolvalet 

som att det mest utnyttjas av välbärgade föräldrar och friskolorna lockar till sig elever från 

välbärgade gem genom att anpassa utbildningsprofilerna efter dem.   

 

I ledartexterna från 21/4-16, 16/5-17, 24/5-17 och 3/2-18 kan vi läsa om att friaskolvalet och 

friskolorna bär ansvaret för skolsegregation. Bim Eriksson beskriver i sin ledare från 16/5-17 att 

det redan sker strukturell lottning i form av att välbärgade föräldrar sätter sina barn i ök till de 

mest attraktiva skolorna redan på BB. På detta sätt menar hon att skolsegregation dömer 

människor till ett liv i utanförskap. På detta sätt beskriver Eriksson situationen:  

 

För barnen är det nuvarande systemet i mångt och mycket redan ett lotteri. Förstod inte dina föräldrar de skulle ställa 

ett spädbarn till kö till Engelska skolan? Jaha, är du född i oktober. Nej då är det redan kört 

 

Jonna Sima skriver i sin ledare 24/5-17 att Sverige gått från att vara ett av Europas mest jämlika 

skolsystem till ett av Europas mest ojämlika på grund av Carl Bildts regering på 1990-talet införde 

etableringsfrihet för friskolorna och införde fritt skolval. Daniel Swedin menar att friskolorna har 

bidragit till att skolsegregationen har ökat för att de etablerar sig där det är minst chans att de får 

elever som behöver extra resurser. Swedin menar också att friskolorna lockar till sig de som har 

välutbildade föräldrar. Swedin skriver att detta säkert är en bra affär för friskoleföretagen men 

inte en lika bra affär för det svenska samhället:  

 

Idag driver Academedia 369 svenska förskolor, grundskolor och gymnasieskolor med fler än 60000 elever. Man 

kontrollerar en femtedel av hela friskolesektorn. Det är en bra affär för aktieägarna. Men för det svenska samhället?  

 

Det går göra en tydlig utskiljning i dessa artiklar att Aftonbladet gestaltar skolsegregation som att 

det har att göra med strukturella förklaringar. Där det sker en strukturell lottning i form av att 

välbärgade/välutbildade föräldrar utnyttjar skolvalet på bekostnad av att andra människor 

hamnar i ett långt utanförskap. Samt att friskolorna bidrar till skolsegregation genom att etablera 

sig där det är mest gynnsamt och medvetet försöker locka till sig välutbildade föräldrar. Detta gör 

också att skolsegregation gestaltas som ett samhällsproblem då det svenska skolsystemet inte 

anses vara likvärdigt länger, Sima menar till och med att Sverige har gått från ett av Europas mest 

jämlika skolsystem till ojämlika.  

 

Skolsegregation beskrivs även ha orsakats av den föra borgliga regeringen. Detta kan vi läsa i 

ledarartiklarna från 9/5-12, 6/7-12 , 31/8-13 och 29/12-17. Denna kritik riktas främst åt den 
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borgliga regeringen när de satt vid makten. Anders Lindberg ger sin ledare från 29/11-16 skulden 

till partier på båda sidorna av blocken för att ha bidragit till privatiseringar och avregleringar inom 

välfärden som man menar har lett till skolsegregation. Vilket är enda gången partier på den 

rödgröna sidan (socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet) får en del i skulden till 

skolsegregation. Orsaken till varför den borgliga regeringen ska ha bidragit till skolsegregation 

beskrivs inte alltid. Anders Lindberg menar att det är en del i liberalernas Jan Björklunds 

(utbildningsminister i regeringen Reinfeldt) politik att skapa en skola där elever läser tillsammans 

med elever med liknade bakgrund som dem själva. I sin artikel från 6/7-12 menar Lindberg den 

socioekonomiska bakgrund som eleverna har fått större betydelse under den Björklunds tid som 

utbildningsminister. Swedin för ett liknande resonemang i sin ledare från 31/8-13 där han 

gestaltar skolsegregation i Sverige som att vara en del av alliansregeringens misslyckade 

skolpolitik då elevernas socioekonomiska bakgrund har fått ökad betydelse för deras resultat. 

Lindberg och Swedin går inte konkret på vad det är i alliansens politik som bidragit till detta. 

Vilket Lindberg inte heller gör i sin ledare 29/12-17 när han menar skolsegregation ökade under 

de borgliga regeringens tid vid makten. Däremot skulle Swedins kritik mot den dåvarande 

alliansregeringen (31/8-13) bidragit till den ökade ojämlikheten genom att nedmonterat 

socialförsäkringarna och gjort försämringar i a-kassan som att detta har bidragit till 

skolsegregation, även om han själv inte går en sådan koppling. Utifrån dessa ledarartiklar gestaltas 

även skolsegregation som ett samhällsproblem som är skapade eller bidragits av den före detta 

borgliga regeringen (Regeringen Reinfeldt 2006-2014) där eleverna socioekonomiska bakgrund 

fått allt större betydelse för resultatet.   

 

På frågan om lösningarna i gestaltningen riktar sig till individen eller samhället är svaret att 

Aftonbladet presenterar nästan uteslutande lösningar som är riktade mot samhället. Detta 

grundar jag i artiklarna från 21/4-17 och 16/5-17 som handlar om att införa lottning. Bim 

Eriksson förespråkar lottning med argumenten som tidigare nämndes att det redan finns en 

lottning i form av att välbärgade föräldrar sätter sina barn i kö till de attraktiva skolorna redan när 

barnen födds något som sätter en del elever i ett livslångt utanförskap. Sima anklagar liberalernas 

partiledare Jan Björklund för att vilja lösa skolsegregation genom katederundervisning och 

anklagar samtidigt hela alliansen för att inte vilja bryta skolsegregation på grund deras motstånd 

till lottning.  Därmed menar Sima att lottning kan skapa problem för enskilda familjer då 

föräldrar kan tvingas åka runt och lämna sina barn och små barn ska inte behöva åka genom hela 

stan för att sig till skolan. Sima menar därför att lottningen måste ta hänsyn till syskonförtur. 

Vilket skulle vara en form av lösning som riktar sig mer åt individen även om det är i syfte att 
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ändra samhällets strukturer. Andra lösningar som förespråkas är att stoppa friskolornas vinstuttag 

i välfärden.  

 

8.3 Svenska Dagbladets gestaltning av skolsegregation  
Svenska dagbladets gestaltning skiljer sig åt beroende på vem som skriver ledartexterna. 

Sanna Rayman som har skrivit tre av ledartexterna menar att problemet med skolsegregation är 

att inte tillräckligt många barn i förorten utnyttjar det fira skolvalet. Hon anser också att det är fel 

att vara emot att ambitiösa elever söker sig bort från dåliga skolor.  

 

Detta går att tolka som att hon gestaltar skolsegregation som ett strukturellt problem och ett 

individuellt problem. Strukturellt i den meningen att hon uppmärksammar att det finns elever i 

förorten som inte utnyttjar det fria skolvalet. Samtidigt går det även uppfattas som att hon 

gestaltar det som ett individuellt problem då hon menar att skolsegregation beror på att eleverna 

inte utnyttjat de valmöjligheter som finns.  Samtidigt som hon anser att eleverna har rätten till att 

byta till skola om skolan är dålig. Hon betonar samtidigt att en del skolor inte gör sitt jobb vilket 

gör att det finns skillnader i resultatet mellan skolor. Vilket gör att skolsegregation gestaltas som 

att det är skapat av individers handlingar snarare än strukturer. Hon lägger även ett ansvar på 

skolor som hon beskriver som dåliga. Anledningen till att de är dåliga är enligt henne att de inte 

gör sitt jobb. Något som gör att hon menar skolsegregation delvis är skapad genom individuella 

handlingar.  Lars Åberg menar att skolsegregation är en del i en större bostadssegregation. 

Däremot fokuserar han enbart på Malmö men talar även om riskerna om den skulle utvecklas på 

ett likande sätt i hela Sverige. Åberg lägger en stor del av skulden på de kommunala politikerna i 

Malmö. Därmed går att säga att Åberg gestaltar skolsegregation som en del i ett större 

samhällsproblem.   

 

Tove Lifvendahls resonemang skulle kunna gå att tolka som att hon anser att skolsegregation inte 

beror på strukturella förklaringar. Då hon kritiserar skolverkets påstående om att det skulle finnas 

ett samband mellan fritt skolval och skolsegregation. Därmed kritiserar hon resonemanget om att 

fria skolvalet skulle minska likvärdigheten inom skolan. Enligt henne har detta förvärrat 

diskussionen om hur man ska uppnå bra kvalité i skolan. Hans Bergström går in på liknande 

resonemang som Lifvendahl men han går inte mycket djupare. Enligt honom är inte 

skolsegregation det stora problemet inom svensk skola. Då han menar att Sverige, Island, 

Danmark och Norge är de minst segregerade länderna inom OECD.   
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Han menar snarare att det är problematiskt att förklara skolans problem med elevernas sociala 

bakgrund. Bergström gestaltar därmed skolsegregation som att det inte är något större 

samhällsproblem utan att elevernas resultat snarare bör förklaras av individuella faktorer som 

ordning och reda, uthållighet, lärarrekrytering och skolornas organisation. Han beskriver det på 

följande sätt:  

 

Därför är det lite märkligt att en faktor där vi är världsbäst sätt i fokus för larmrapporter medan faktorer där vi ligger 

i botten-ordningen i skolan, elevernas uthållighet i studierna, rekryteringen och utbildningen av lärare-negligeras 

 

Han betonar att familjebakgrunden eller den sociala bakgrunden inte har något avgörande för 

elevernas resultat. Så här beskriver Bergström det: 

 

Tesen är felaktig och därtill djup skadlig- hur tror man på Skolverket att man kan bidra till positiv motivation för 

skolor, om dessa ständigt får höra att deras egen riktning och insats ingenting betyder utan allt bestäms av 

familjebakgrunden hos de elever de tar emot? 

 

På frågan om skolsegregation gestaltas som ett samhällsproblem eller individuellt problem går det 

att säga att Bergström inte värderar det som något större problem för skolan och samhället 

överhuvudtaget. Hans gestaltning av skolsegregation  

 

På frågan om skolsegregation gestaltas som att lösningarna bör riktas mot samhället eller 

individen är svaret olika beroende på vem som skrivit ledaren hos svenska dagbladet. De 

lösningar Rayman presenterar är både riktade åt individen och samhället. Hon menar att det är 

offentligt ansvar att reagera snabbt och effektivt när det gäller resurssvaga grupper som inte 

utnyttjar det fria skolvalet Detta genom att tvångsförvalta de skolor som inte gör sitt jobb. Vilket 

får uppfattas som att hon gestaltar skolsegregation som att lösningarna ska riktas åt samhället. 

Hon ställer sig även bakom den dåvarande utbildningsministern Jan Björklunds förslag om att 

resurser ska fördelas efter behov vilket också får ses som att lösningar som riktas åt samhället då 

man vill bryta segregeringen med ekonomisk utjämning. Hennes förslag om att kommunerna ska 

underlätta skolvalet för att bryta segregationen är mer diffusa huruvida de är riktade åt samhället 

eller åt individen. Förlagen är att kommunerna ska underlätta skolvalet genom att erbjuda 

skolskjuts samt att samverka med friskolorna. Ur ett hänseende går detta uppfattas som att 

förslagen är riktade åt samhället. Då hon kräver att kommunerna tar sitt ansvar. Att erbjuda 

skolskjuts att också uppfattas som det riktas till individen, då de vill skapa en valmöjlighet för 

individen att ta sig ur segregationen.  
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Bergström presenterar inga lösningar på självaste skolsegregationen då han tycker att den har fått 

en överdriven betydelse i Sverige. Däremot presenterar han lösningar som han anser Skolverket 

borde göra för att stödja skolorna att nå högre resultat. Han menar att skolverket bör sluta prata 

om familjebakgrundens betydelse då det gör att skolorna får uppfattningen om att deras 

inriktning saknar betydelse. Istället menar han att man i Sverige istället bör fokusera på områden 

där Sverige där han menar Sverige faktiskt har halkat efter, ordning och reda, elevernas 

uthållighet och lärarrekrytering och lärarutbildningen. Lösningar som är mer riktade åt individen 

då han menar att är skadligt om skolorna ständigt får höra att deras elevers familjebakgrund har 

betydelse för deras resultat.  

9. Slutsatser  
I detta kapitel ska jag besvara uppsatsens två frågeställningar. Den största skillnaden i 

gestaltningen av skolsegregation går mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Aftonbladet 

gestaltade skolsegregation som ett samhällsproblem då den leder till att barn och ungdomar i 

Sverige inte får en likvärdig utbildning. Skolsegregation gestaltas som att det är skapat av 

strukturerna i Aftonbladet, där det gestaltas som att det pågår en strukturell lottning till de mest 

attraktiva skolorna. I och med att välbärgade och välutbildade föräldrar sätter sina barn i kö till de 

mest attraktiva friskolorna tidigt, något som sker på beskostand av att de barn som inte har 

föräldrar som sätter dem i kön tidigt hamnar i ett livslångt utanförskap. Svenska Dagbladet gestaltar 

både skolsegregation som ett samhällsproblem och ett individproblem. De gestaltar 

skolsegregation som ett samhällsproblem i de meningen att det är samhällets ansvar att hjälpa de 

elever som inte utnyttjar det fria skolvalet.  Samtidigt menar det fria skolvalet kan vara en väg ut 

ur segregation något som går att betrakta som att man lägger ansvaret på eleverna och föräldrarna 

att ta sig ur de segregerade miljöerna.   

  

En skillnad i mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladets gestaltning är att Aftonbladet menar att 

problemet är att välutbildade/välbärgade föräldrar utnyttjar det fria skolvalet på beskostand av 

resurssvaga grupper medan Svenska Dagbladet anser att problemet är att resurssvaga grupper inte 

utnyttjar det. Svenska Dagbladet anser inte det fria skolvalet är det stora problemet till att det finns 

en skolsegregation. Enligt Svenska Dagbladet handlar det om att vissa skolors organisation inte 

fungerar.  

 

Dagens Nyheter intar en mittenposition i förhållande till Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Dagens 

Nyheter gestaltar skolsegregation som ett samhällsproblem då barn blir socialt inlåsta och får en 

utbildning som har dålig kvalité. I Dagens Nyheters gestaltning av skolsegregation anses orsaken 
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vara bostadssegregationen. Med tidevarvet blir Dagens Nyheter mer kritiska mot det fria skolvalet 

då de menar att har bidragit till en skolsegregation. Skillnaden tidningarna är att Dagens Nyheter 

gestaltar skolsegregation som att bostadssegregation är den stora orsaken medan Aftonbladet 

hävdar att det är det fria skolvalet tillsammans med friskolorna som har bidragit till en ökad 

skolsegregation. Aftonbladet gestaltar även skolsegregation som att det är den borgliga regeringen 

som bidragit till att den ökar genom att föra en politik som minskar jämlikheten i samhället.  

 

Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet försvarar fria skolvalet sin gestaltning. 2012 gestaltar de 

skolsegregation på ett liknande sätt. Där de lyfter fram att Skolsegregation är ett samhällsproblem 

för att det handlar om att elever inte utnyttjar det fria skolvalet. Med tiden går Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet olika vägar i denna fråga. Dagens Nyheter gestaltar skolsegregation från 2016 och 

framåt allt mer som att de har med strukturerna att göra. Då de menar att det fria skolvalet bidrar 

till att skolsegregation ökar. Medan Svenska Dagbladet gestaltning lyfts det fram att kritik mot 

Skolverkets påstående om att det skulle finnas något samband mellan skolsegregation och fritt 

skolval.   

 

De lösningar som presenteras i gestaltningen skiljer mellan dagstidningarna. Aftonbladet 

presenterar lösningar som nästintill uteslutande riktar sig åt samhället. Lösningarna mot 

skolsegregation Aftonbladet presenterar flest gånger är att ersätta lottning med det fria skolvalet. 

Anledningen är att de menar det redan förkommer en strukturell lottning i form av att välbärgade 

och välutbildade föräldrar sätter sina barn i kö till de bästa och attraktiva skolorna tidigt. De flesta 

av de lösningar Dagens Nyheter lyfter fram i gestaltningen är riktade åt samhället. Men det finns 

också lösningar som är mer riktade åt individen. Till en början riktas lösningarna mer åt individen 

då de skriver att rätten att välja skola kan vara en väg ut ur de segregerade miljöerna och att 

pengarna skolan måste användas för att rekrytera skickliga lärare och skolledare. Med tiden 

presenterar Dagens Nyheter mer lösningar som riktar sin sig åt samhället. Tillskillnad från 

Aftonbladet presenterar Dagens Nyheter inga lösningar om att avskaffa det fira skolvalet.  Istället vill 

Dagens Nyheter underlätta fria skolvalet och införa obligatoriska skolval.  

 

Svenska Dagbladets förslag på lösningar har vissa likheter med Dagens Nyheter. I Svenska Dagbladets 

gestaltning presenteras förslag för att bryta segregationen som att erbjuda skolskjuts och få 

kommunerna att arbeta tillsammans med friskolorna.  Lösningarna som presenteras i den senaste 

gestaltningen handlar om att skolsegregation är överdriven och att Skolverket bör sluta prata om 

familjebakgrundens stora betydelse. Detta ska enligt Svenska Dagbladet skapa en uppfattning hos 



 40 

skolorna att deras arbete inte har någon betydelse om det ständigt får höra att elevernas 

familjebakgrund har betydelse för deras resultat. Istället läggs betoning på att lösa andra problem 

i skolan som anses vara större än skolsegregation som ordning och reda, elevernas uthållighet, 

rekrytering av lärare. Skillnaden är att Dagens Nyheter ser det som en lösning för att bryta 

skolsegregation medan Svenska Dagbladet ser det som en lösning på situationen inom hela svenska 

skolan.   

 
9.1 Koppling till tidigare forskning 
I Anders Böhlmark, Helena Holmlund och Mikael Lindahls rapport visade resultatet att 

skolsegregation mellan inrikes/utrikesfödda elever samt mellan elever med svensk/utländsk 

bakgrund ökar i kommuner där skolor ökar i kommuner där det finns ett stort utbud av friskolor. 

Denna segregation har ökat i kommuner där skolvalet är vanligare. Samtidigt visade deras resultat 

att Sverige utifrån ett internationellt perspektiv inte har en särskilt stor ökning av skolsegregation.  

På ett sätt stämmer deras resultat väl överens med Aftonbladets gestaltning av skolsegregation Då 

de menar att friskolorna och det fria skolvalet har bidragit till att det fria skolvalet ökar. Deras 

resultat stämmer även överens med Dagens Nyheters gestaltning där de pekade ut 

bostadssegregationen som en avgörande faktor till skolsegregation. Resultatet stämmer också 

överens med Hans Bergström ledartext i Svenska Dagbladet där han gestaltade skolsegregation i 

Sverige som att den är liten utifrån internationellt hänseende.   

 

Anders Lindbom och Ellen Almgrens resultat visade att bostadssegregationen var det som hade 

haft större påverkan på skolsegregation än valfrihetsreformerna från 1990-talet. Resultatet 

stämmer mest överens med Svenska Dagbladets gestaltning där de uttryckte att valfriheten inte har 

haft någon större inverkan på skolsegregation. Resultatet överensstämmer även med delar av 

Dagens Nyheters gestaltning i och med att de ansåg att bostadssegregation var huvudorsaken till 

skolsegregation.   

 

Resultatet i Rakovic och Raschkajs studie visade att de skolledare de intervjuade såg 

skolsegregation som ett något negativt. Då elevers olikheter ansågs vara en tillgång för skolan. 

Samt att det kan skapa ekonomiska och sociala svårigheter på de skolor där en majoritet av 

eleverna har utländskbakgrund. Det sista nämnda är något Aftonbladet och Dagens Nyheter lyfte upp 

i sin gestaltning. Då de skrev att riskerna med skolsegregation är att en del elever riskerar att bli 

socialt inlåsta och hamna i ett livslångt utanförskap. Även Svenska Dagbladet lyfte i sin gestaltning 

upp att det är viktigt att hjälpa de resurssvaga elever som inte utnyttjar det fria skolvalet.    
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Patrik Björehag och Elias Westerlunds resultat visade att Aftonbladet gestaltade orsaken till de 

sjunkande resultaten i skolan som att de var Jan Björklund och den föra alliansregeringens fel. Till 

de sjunkande resultaten i den svenska skolan. Även om deras studie undersökte främst 

gestaltningen av skolan efter de låga resultaten i PISA 2013 finns det likheter i studiernas resultat. 

Likt deras stadier visar resultatet i denna studie att Jan Björklund och den föra alliansregeringen 

skuldbeläggs. En annan likhet med studiernas resultat är att Aftonbladet gestaltade fria skolvalet 

som en orsak till de sjunkande PISA resultatet i deras studie och skolsegregation i denna uppsats.  

 En annan likhet mellan studiernas resultat är att skillnaden mellan Svenska Dagbladet och 

Aftonbladets gestaltning går mellan ett kollektivistiskt och individualistiskt perspektiv. I denna 

studie gestaltade Svenska Dagbladet skolsegregation utifrån ett mer kollektivistiskt perspektiv vissa 

artiklar. Men i jämförelse med Aftonbladet intog Svenska Dagbladet en betydligt mer individualistisk 

gestaltning av skolsegregation.   

 

Niklas Bolin, Jonas Hinnfors och Jesper Strömbäck genomförde en undersökning om hur 

svenska ledarsidor gestaltat invandringen mellan åren 2010-2015. Delarna i deras resultat som går 

att koppla till denna studie är att Svenska Dagbladet och Aftonbladet var varandras motsatts i 

invandringsfrågan, medan Dagens Nyheter intog en mittenposition. Resultatet stämmer överens 

med resultatet i denna uppsats där Svenska Dagbladet och Aftonbladet stod längst från varandra och 

Dagens Nyheter intog en mittenposition i förhållande till två andra dagstidningarna.   

 
9.2 Förslag till kommande studier  
Det min studie har bidragit med till forskningen är den visar skillnader i hur tre av Sveriges 

största dagstidningar gestaltar skolsegregation i Sverige. De förslag jag har till kommande studier 

på detta tema är att med utgångspunkt i gestaltningsteorin att undersöka hur nyhetssidorna på 

dagstidningarna har gestaltat skolsegregation de senaste åren. Då denna studies resultat visat att 

de borgliga ledarsidorna både gestaltade skolsegregation som ett samhällsproblem och ett 

individuellt problem hade varit intressant att undersöka hur fler borgliga ledarsidor gestaltar 

skolsegregation. I en kommande studie hade även varit intressant att undersöka hur media 

gestaltar andra områden inom skolan som exempelvis läraryrket, ordning i klassrummet, 

integrationen eller debatten om religiösa friskolor.   
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10. Ämnesdidaktisk reflektion   
Jag bedömer att det finns flera möjligheter att förbinda följande uppsats till mitt blivande arbete 

som gymnasielärare i samhällskunskap. Huvudtemat i uppsatsen är hur dagstidningarnas 

ledarsidor väljer att gestalta skolsegregation i Sverige. De opinionsbildande sidorna på 

dagstidningarna tillhör idag de som blir mest delade på sociala medier. Uppsatsens resultat och 

analys visar att det finns stora skillnader i hur Svenska Dagbladet och Aftonbladets ledarsidor valde 

att gestalta skolsegregation. I Skolverkets beskrivning om syftet med samhällskunskapsämnet för 

gymnasiet står följande:  

 

Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och 
eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera 
information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.73 
 

 

Utifrån denna information finns det stora möjligheter med att arbeta med i arbetet med källkritik 

inom samhällskunskapen. En potentiell övning skulle kunna vara att eleverna får läsa en 

ledarartikel från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Aftonbladet om skolsegregation för att sedan 

redogöra vilka skillnader de kan urskilja i gestaltningen.  För att sedan låta eleverna diskutera hur 

de tror dessa skillnader påverkar deras och andra medborgares uppfattningar om skolsegregation 

och andra företeelser i samhället.    

 

I kursen samhällskunskap 1b centrala innehåll står det att undervisningen ska behandla hur media 

kan påverka människor:  

 

Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och 
samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.74 

 

Det skapar möjligheter att arbeta med hur media gestaltar saker som sker i samhället och därmed 

reproducerar ideologiers uppfattningar om verkligheten. Uppsatsens material kan därmed fungera 

som ett exempel i undervisningen om hur dagstidningarnas ledarsidor försöker sprida och 

reproducera ideologiers uppfattningar om verkligheten. Likväl behöver inte detta begränsas till 

                                                 
73 Skolverket [Elektronisk resurs], Skolverket, Stockholm, 2018-Ämne-Samhällskunskap.  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sam 
74 Skolverket [Elektronisk resurs], Skolverket, Stockholm, 2018-Ämne-Samhällskunskap.  
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sam 
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uppsatsens material. En annan möjlighet är att lyfta fram ledarsidornas gestaltning när det skett 

någon stor nyhetshändelse.   

 

I uppsatsens analys användes dimensionen individualistisk-kollektivistisk syn på samhället som 

analysverktyg. I samhällskunskapsämnets syfte står följande:  

 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om 
människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.75 
 

 

I kursen samhällskunskap 1b:s centrala innehåll står följande:  

 

Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas 
utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.76 

 

Med utgångspunkt i dessa delar av styrdokumentet anser jag det finns flera möjligheter att arbeta 

med skolsegregation i samhällsundervisningen. Ett sätt är att skapa en diskussion i klassrummet 

att problematisera om det tycker att alla har möjlighet att välja skola. För att sedan diskutera 

konsekvenserna ta bort rätten att välja skola utifrån ett individ kontra kollektivperspektiv. Ett 

annat sätt att arbeta med detta är att fram delar ur uppsatsens material. Det skulle kunna ta sig 

uttryck i en lektionsövning där eleverna får läsa en artikel från Aftonbladet och Svenska Dagbladet 

för sedan jämföra deras syn på skolsegregation och dess löningar.   

 

 

 

 

                                                 
75 Skolverket [Elektronisk resurs], Skolverket, Stockholm, 2018-Ämne-Samhällskunskap.  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sam 
76 Skolverket [Elektronisk resurs], Skolverket, Stockholm, 2018-Ämne-Samhällskunskap.  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sam 
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