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Sammanfattning 
Den här studien har fått i syfte att studera den politiska debatten om friskolors vara eller inte 

vara. Studien ämnar verka kvalitativ. Den empiriska material som används består av motioner, 

som valts ut ifrån bestämda kriterier. En avgränsning i tid på tio år, studien kommer enbart 

behandla motioner med anknytning till utbildningsutskottet mellan 2002-2012. Resultatet 

visar att av de representerade partierna, som mellan 2002-2012 motionerat om friskolor är det 

enbart Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som ställer sig kritisk till friskolors varande.  

De andra partierna argumenterar för mångfald, valfrihet, studiemotivation och konkursens när 

det talas om kvar varandet av friskolorna. Forskningen visar kritik mot decentraliseringen av 

skolan, som skedde i början av 1990-talet, vilket kom att bli startskottet för friskolereformen. 

Decentraliseringen kritiseras framförallt också av de borgerliga partierna, som menar att 

kommunalt styrda skolor inte bidrar till den likvärdighet som svenskskola ska representeras 

av. Sammanfattningsvis kan det konstateras att skolan är ett ämne som både upprör och berör. 

Alla! 
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Inledning 

Friskolans vara eller inte vara. Vad säger politikerna? Är valfriheten för föräldrar och elever 

bra. Vilka argument är det som talar för friskolans kvarvarande, eller för avvecklandet av 

friskolan? 

1992 infördes det fria skolvalet i Sverige. Argumenten för att medborgaren skulle få chans att 

välja och styra sin eller sitt barns utbildning regnade tätt. Minskad segregering, minskade 

utgifter till fel ändamål, ökad frihet till skolorna. Så här tjugo år efter friskolereformen har 

man sett vilka följder reformen fick, om reformen verkligen hade den funktion som 

politikerna hoppades på, vilket i sin tur styr de argument som förs över friskolan idag.  

Skola är ett omdebatterat område, egentligen spelar det ingen roll inom vilket arena man 

väljer att studera den. Lärarlöner, elevers resultat. Fast när allt kommer kring är det politiken 

som lägger grunden för allt. Det är riksdagen som fattar de beslut som leder till det samhälle 

som vi lever i. Det finns en ambition hos politiker att skapa ett ideal, en politik som så många 

som möjligt röstar på. Deras argumenterade i en fråga blir verktyget för att locka till sig 

väljare. Arguments trovärdighet stärks av bevis, på sanningsenlig fakta. Hur vida friskolor är 

ett svar på ett politiskt ideal återstår att se. Hur vida politikerna är eniga återstår också att se. 

Dessutom finns det olika argument som talar för friskolans vara eller inte vara. Ett parti kan 

anse att friskolan är bra för ett ändamål, ett annat parti för något annat. Inte att förglömma är 

att argumenten ofta talar mot varandra, vilket betyder att den sanningsenlig fakta i politik kan 

användas åt två håll. Argument för friskolans vara och inte vara stärks av samma fakta, 

skillnaden blir hur argumenten presenteras. Vad politikerna väljer att se och vad de väljer att 

blunda för.  

Så hur är det nu, vilka är argumenten för friskolans vara eller inte vara? Vilka är argumenten 

som presenteras av de politiska partierna för att skapa ett ideal på den svenska skolpolitiska 

marknaden. De argument som används vid riksdagsdebatt för att övertala övriga 

riksdagspartier, men som också ska få medborgare att rösta på deras parti. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den politiska debatten vad gäller friskolans 

vara eller inte var. Genom kategorisering av argumenten ämnar uppsatsen att visa på de 

argument som de åtta riksdagspartierna och dess politiker använder vid motionering för 

friskolans vara eller inte vara.  

Frågeställningen som uppsatsen kommer behandla, lyder därför, 

 Vilka argument har i riksdagsmotioner presenterats de senaste tio åren av de idag åtta 

riksdagspartierna, i debatten om friskolan? 

Avgränsning 
Eftersom studiens syfte är att studera de argument som används i motioner för friskolans 

existens eller inte faller materialet till studien självfallet på motioner. Det finns många ord om 

friskolans vara och inte vara, att välja enbart motioner är ett val, både av tidsmässiga skäl, 

men också av anledningen att motioner är förslag till riksdagen, det högsta beslutsfattande 

organet i svenskpolitik.  

En annan avgränsning som gjorts är en begränsig av att studien sträcker sig över en tio års 

period. Motionerna som kommer användas i studien är skrivna någon gång mellan 2002-2012. 

Regeringen har under studiens valda undersöknings år haft olika utformning. De första fyra 

åren, mellan 2002-2006 var socialdemokratiskt, följt av fyra år där de borgerliga haft allians, 

samt de två åren av den gångna mandatperioden som också varit borgerliga. Det finns en 

förhoppning om att motionerandet ska vara jämt fördelat.  

Själva urvalsprocessen har skett på olika sätt, då det visade sig att den första sökningen inte 

gav resultat från alla riksdagspartier. Urvalet gjordes först med friskola som sökord och 

utbildningsutskott och partimotion som valbara sökalternativ. Det resulterade i tjugofyra 

träffar, där treton kom att hamna inom rätt årtal för syftet.  

Alla partier kom inte att representeras vid urvalet.  Fyra motioner representeras av 

Miljöpartiet, fyra av Folkpartiet, fyra av moderaterna och en av socialdemokraterna. 

Representationen av de rödgröna partierna upplevdes då inte som riktigt heltäckande, då 

kritiken av friskolorna främst kommit ifrån Vänsterpartiet. Därför gjordes ytterligare en 

sökning, där sökkriteriet partimotion togs bort och motioner endast skrivna av Vänsterpartiet 
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las till. Av nitton träffar, föll elva inom rätt år, men utav de elva var det enbart en som 

hamnade inom syftet med studien. Resterade motioner var riktade till specifika ämnen inom 

skolan, eller handlade om segregering, vilket känns som att gå studien i förväg. 

Men fortfarande fattades motioner av Centerpartiet, Kristdemokraterna och 

Sverigedemokraterna. De första använda sökkriterierna ändrades till motioner ifrån alla 

utskott, men enbart partimotioner från de tre ovannämnda partierna. Sökningen resulterade då 

i resultat som kom att täcka alla partiers representation.   

Tidigare forskning 

Under den här rubriken ämnar forskning kring valfrihetsreformen samt en studie om debatten 

kring den. 

Reformens start 

Mellan 1980-2000 kom skolpolitiksdebatten ljuda om det decentraliserade styret. Debatten 

började i ett missnöjde, hos näringslivet och borgarna. De ansåg att skolan kostade för 

mycket, utan att nå upp till några resultat. Från socialdemokraterna och vänstern sida i form 

av en besvikelse om att skolan inte hade den socialt utjämnade funktion som man önskade att 

den skulle ha. Förslaget blev att ge enskilda aktörer större inflytande. Detaljstyrningen skulle 

inte bli lika petig. 1980 kom förslaget om en decentralisering av skolan ifrån 

socialdemokraterna och vänstern. Sverige befann sig i en ekonomisk kris och att överlämna 

det ekonomiska ansvaret över skolan till kommunerna ansågs som en bra lösning. 1991-1994 

hade Sverige borgerligt styre, vilket ledde till ett ytterligare steg i skolpolitiken. Riksdagen 

fattade beslut om införandet av en offentligt finansierad skolmarknad. Skolpengen var ett 

faktum och friskolorna etablerades. Föräldrar och elever tilldelades valfrihet. (Persson, 2007, 

s. 91-92). 

1991 blev startåret för reformen av styret över skolan. Skolan kommunaliserades och 

Skolverket trädde i kraft. Skolverkets uppgifter föll framförallt på granskning, utvärdering, 

uppföljning och tillsyn av skolan. Kursplaner och betygkriterier blev stöden vid dessa 

åtaganden.  Decentraliseringen skulle avreglera skolan, staten stod som högst ansvarig, men 

kommunerna som genomförare av målen som staten satte upp. Det ledde till de nya 

kursplanerna, som anpassades efter den målstyrda verksamheten. Målen presenterades, men 

inte vägen dit. Skolverkets uppgift blev sedan att kotrollerna och utvärdera hur väl målen 
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uppfylldes. En kommunaliserad skola ökade krav på inflytande ifrån elever och föräldrar och 

när tyglarna över skolan lämnades från staten till kommunen kom riksdagen också 1992 att 

fatta beslut om möjligheten för fristående huvudmän att starta skolor. Friskolereformen hade 

tagit start. (Skolinspektionen, 2012) 

Förutom ett missnöje och en chans till effektivisering av resurser skulle valfrihetsreformen 

självklart öppna upp för valfriheten hos brukarna av skolan. Elever och föräldrar. De skulle ha 

möjlighet att själva påverka var eleverna skulle gå. Reformen skulle också öka elev- och 

föräldrainflytandet, skapa möjligheter för nytt pedagogiskt tänk, öka mångfalden och bidra till 

bättre kvalité på undervisningen. Så här i efterhand har undersökningar skolverket gjort inte 

enbart visat på positiva förändringar. Decentraliseringen följt av friskolereformen har lett till 

ett marknadstänk hos skolor, som inte alla gånger främjar likvärdighet och kvalité. 

Skolutbudet ser heller inte likadant ut över hela Sverige, vilket gör att alla elever inte har 

samma chans att välja och att kommunen står som ansvarig gör att de även har det 

ekonomiska ansvaret över sina folkbokförda elever, trots att de kan välja en skola i en annan 

kommun. Summan av det hela leder till att skolorna konkurrerar om eleverna, kostnaderna 

ökar och ett marknadstänk har växt fram. Att en marknad är under ständig förändring och 

styrs av tillgång och efterfrågan är allmänt känt, men det är förändringar som inte gynnar 

utbildning och dessutom är svårt att överblicka.  (Skolverket, En bild av skolmarknaden 2012, 

s. 10-11) 

Skolan som politik 

Jarl och Rönnberg förklarar den politiska process, som gäller då ett förslag går till 

verkställning. Processen beskrivs i tre olika steg. 

1. Krav och önskemål landar på politikernas bord, författarna kallar det för input. 

2. Krav och politiska beslut, följer i processen och handlar om politikerna väljer att 

besluta om att verkställa inputen eller inte, något de kallar för output. 

3. Fullföljande av outputen, att beslutet blir till verklighet, används i praktiken kommer 

sedan att mynna ut i Outcome. 

Då det talas om skolpolitik är det lärarna som står för outcomen. De ska se till att följa de 

lagar, regler och styrdokument som riksdagen beslutar om blir verklighet i skolan. (Jarl och 

Rönnberg, 2010 s. 16-19). 
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Trots att det är lärarna som har den sista politiska processen i sin hand är det många aktörer 

som ska samsas på den skolpolitiska arenan. Politiker, anställda inom förvaltningen, olika 

intressegrupper som rör sig inom skolans värld, media, elever, föräldrar och andra 

samhällsmedborgare. Aktörerna har olika uppgifter och besitter olika typer av makt. Media 

besitter stor kontroll av styrning av granskning. De han makt att styra över vad de publicerar 

och kan genom sin publicitet visa vad de sett när det granskat skolan. (Jarl och Rönnberg, 

2010 s. 32 och 147).  

Jarl och Rönnberg presenterar olika dimensioner som finns inom styrningen av skolpolitiken. 

Där professionella aktörer, som exempel lärarna, ställs på ena sidan av en axel och de 

politiska aktörerna på den andra sidan.  Den andra dimensionen handlar om var besluten 

fattas, på lokal nivå eller på central nivå. Författarna frågar sig om styret över skolan ska vara 

decentraliserat eller centraliserat. I Sverige har makten både legat hos staten och hos 

kommunerna. Idag styrs som nämnt skolorna av kommunerna, även om staten är vad som 

lägger grunden, i form av skollagen, läroplaner, grundskoleförordningen och andra 

styrdokument. (Jarl och Rönnberg, 2010 s. 49-51). 

Skolan är precis som all annan offentlig verksamhet. Det är staten som har det högsta ansvaret 

över den, det är politiska beslut som formar skolan till den, den är idag. Beslut som fattas av 

de folkvalda politikerna.  Riksdagen fattar lagar som gäller för skolan och regeringen beslutar 

om de förordningar som styr skolan. Den skolpolitiska styrningen sker både direkt och 

indirekt ifrån staten. Direkt handlar det om styrdokument och kursplaner, det finns beslut om 

vad eleverna ska lära sig under sina nio år i grundskolan. Indirekt utifrån rekommendationer 

om hur själva undervisningen ska bedrivas, det vill säga att skolorna är mer fria at välja hur 

vägen till målen som ska uppfyllas ska se ut. Till exempel användningen av olika pedagogiska 

profiler. Den indirekta styrningen presenteras som juridisk, ideologisk och ekonomisk. Där 

den juridiska styrningen sker genom lagar, förordningar och andra rättsligt bindande beslut. 

Här sker en styrning av skolan på juridisknivå, för kontroll av verksamhetens innehåll och 

utformning. Den ideologiska styrningen styr innehållet av skolpolitiken, det kan ske genom 

målstyrningen eller genom ett detaljreglerat system, men är inte jurisdisk bindande. 

Läroplanerna är exempel på ideologiskstyrning av skolan. Den ekonomiska styrningen 

innefattar de pengar som styr skolan. Besparningar, satsningar. Vissa bidrag till skolan kan 

vara riktade mot ett visst mål, för poängterandet av var pengarna ska läggas på. (Jarl, 

Kjellgren, Quennerstedt, 2007, s. 25-26). 
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Friskolor – fria från och för vem? 
Friskolor ingår inte i samma styrsystem som de offentliga skolorna gör. Friskolorna har inte 

staten som huvudman och styrs därför inte av precis samma nationella och kommunala 

styrning, den direkta styrningen av friskolor som sker av staten sker endas då det framställs i 

lagtexten. En godkänd friskola ska förmedla samma typ av kunskap som en offentlig skola 

gör. Värdegrunden och allmänna mål ska vara de samma som presenteras på en offentlig 

skola. Men läroplaner och kursplaner har enbart en indirekt styrning på friskolor, dock ingår 

friskolor i samma granskning som offentliga skolog gör. Nationella prov och 

kvalitetsredovisning är inget de kommer undan. (Jarl, Kjellgren, Quennerstedt, 2007, s. 29-

30). 

Det finns faktorer som inte gör det fria skolvalet så fritt för alla. Skolverket presenterar, 

geografiska faktorer, kommunala villkor, utbud av skolor, geografiska avstånd, infrastruktur, 

kommunalsamverkan, betyg, socioekonomisk bakgrund samt utländskbakgrund får betydelse 

för var föräldrar väljer eller inte väljer att ha sina barn i skola. (Skolverket, 2010, s. 13). 

Likvärdighet 
Decentraliseringen har lett till en otydlig politisk styrning av skolan. I takt med ökat antal 

aktörer, ökar produktionen av mål och normer för skolarbetet och att leva upp till en likvärdig 

utbildning kan bli svårt. Ibland kan det leda till en paradoxsal styrning, som när både svenska 

normer ska bevaras samtidigt som mångfalds ska bejakas. Tjugo år efter beslutet om att 

skolan skulle gå ifrån statligt till kommunalt styre visar sig resultatet. Det är svårt att leva upp 

till likvärdigheten, kommuner ser inte likadana ut och kan alltså inte ha samma utbud, vara sig 

vad gäller antal skolor, eller skolor med någon typ av nisch, dessutom är det stor skillnad på 

antal friskolor och kommunala skolor.  (Pierre, 2007 s. 10-13). 

Den decentraliserade styrningen kräver en balans mellan styrning och likvärdighet. Det får 

inte tippa över åt det decentraliserande, då risken finns att målet med den likvärdiga 

utbildningen i Sverige inte uppnås. (Quennerstedt, 2007 s.53). 

”Skolpolitikens mål vad gäller den likvärdiga skolan tillsammans med de politiska 

jämställdhetstankar som ligger till grund för målen. Det leder till en diskussion kring vad 

segregationen har för konsekvenser för likvärdighetstanken” (Ellen Almgren 2009, s. 9). 

 Det ska inte ha någon betydelse var skolan ligger, utbildningen som förmedlas ska hålla 

samma standard. Studien går ut på att undersöka hur vida demokratibegrepp ligger förankrade 
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i elever, och vilken demokratisk kompetens de har utifrån vilken skola de gått på. (Almgren, 

2009, s. 10) 

Valfrihetsreformen motiverades dels utifrån likvärdighetsbegreppet. Alla elever skulle ha 

möjlighet att välja skola. Valfrihet kopplat till segregering gör att likvärdighetsbegreppet inte 

alla gånger uppnås. Skolsegregering bidrar till att individuella ojämlikheter överförs på en 

strukturell nivå. Almgren poängterar att välbärgade familjer nyttjar valfriheten mer än 

familjer med lägre socioekonomisk status. Segregeringen ökar i det fallet och den likvärdiga 

utbildningen uppnås inte. Det bli områden som speglas i låg socioekonomisk status och 

områden som speglad den övre medelklassen. (Almgren 2009, s. 25-29 och 163). 

Almgren, skriver: 

”det viktiga är att alla elever oavsett vilka de är, får tillgång till kunskapsförmedling”. (s. 31) 

Hon menar också att det är viktigt att elever som ska formas till demokratiska medborgare bör 

göra det i en pluralistisk miljö, vilket de inte gör om skolan är segregerad.(Almgren 2009, s. 

31). 

Vad gäller skolsegregeringen som tidigare kopplades ihop med bostadssegregering, då 

närhetsprincipen användes för att placera barn på skolor hoppades man att en ökad valfrihet 

skulle leda till spridning av elever. Dock ledde borttaget av närhetsprincipen inte till det 

önskade resultatet, vilket har lett till en statlig oro, som syns i rapporter och utredningar. 

Almgren menar att rapporterna visar en oro för marginalisering, socialt, ekonomiskt och 

politiskt, det växer fram ett utanförskap. Hon skriver att det satsas miljonprogram och 

liknande inom kommunerna för att minska utanförskapet och segregeringen, hur vida det 

lyckas eller inte skiljer sig mellan kommunerna. (Almgren 2009, s. 160-163). 

Som jag nämnde motiverades valfrihetsreformen utifrån rätten om en likvärdig utbildning, 

Almgren skriver: 

 ”alla skall ha rätt att förverkliga sina livsplaner och eleverna måste erbjudas lika 

möjligheter att göra så.” (s. 25). 

I Almgrens fall är det den likvärdiga demokratiförmedlingen som skolan ska förmedlas. 

Utbildningens utformning påverkas av elevsammansättning. En skola där elever med låg 
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socioekonomisk status går, presterar generellt sämre betyg än en skola där övervägande elever 

har välbärgade familjer. (Almgren, 2009, s. 33-34). 

Skolplikt och brukarstyre 
Ett krav för den fungerande statsdemokratin är rättigheter och skyldigheter. Det handlar om 

att medborgaren och staten möts på halva vägen, staten står för rättigheter som exempel kan 

lagen nämnas, att sen följa lagen blir en skyldighet för medborgaren. En skyldighet den 

svenska medborgaren har, är den nioåriga skolplikten. När skolan blir en skyldighet kan det 

diskuteras om medborgarna ska ha rätt att välja skola. För tydliggörandet av att den 

demokratiska medborgaren ska eller borde ha en valfrihet. Den valfriheten kan ses utifrån två 

olika demokratimodeller, deltagardemokratin som förespråkar den direkta demokratin, där 

valfriheten av skola skulle ges motiv. Den andra, konkurrensdemokratin, talar för 

representativdemokrati, där det blir ett maktförhållande mellan dem som styr å de som blir 

styrda, vilket i sin tur kan leda till konkurens. I fallet om skolan, handlar det om konkurrensen 

mellan skolorna om eleverna. (Demokratirådet, 1998, s. 17). 

”Tar sin Mats ur skolan” (Demokratirådet, 1998, s.40) innebär att man på individnivå gör 

något för att direkt påverka sin situation flyttar, byter eller väljer bort. Citatet kan kopplas till 

den Lilla demokratin som handlar om hur personer på individnivå agerar för att påverka sin 

sits, vare sig den är bra eller innehåller missnöje. Den finns också en Stor demokrati, som 

handlar om agerandet för kollektivet. Den Lilla och den Stora demokratin behöver inte 

utesluta varandra, utan kan verka sida vid sida. (Demokratirådet, 1998, s. 40 och 74-75). 

Likvärdigheten mellan skolor har försämrats. Resultat som jämförts mellan kommuner, 

mellan skolor och mellan elever, visa att de bättre blir bättre och de sämre blir sämre. Det 

finns olika faktorer som speglar den här sanningen. Socioekonomisk och utländsk bakgrund 

får betydelse för de presterande resultaten. Andra faktorer till sjunkande likvärdighet är, 

elevsammansättning, föräldraengagemang, studiemotivation, undervisningssätt, kamrateffekt 

samt lärarförväntningar. Det decentraliserade styret av skolan, ses som en bidragande orsak av 

de här faktorerna.  (Skolverket rapport 374, 2012, s. 8).  

Privatisering 
Privatisering är uppfunnet av politiker och spritt av journalister, som vill dramatisera 

konflikter om välfärdstaten. (Lundquist, 2010 s.216). Kanske är det därför det engagerar 

människor. Media skapar rubriker. Men utan att gå händelsen i förväg, eller att dra ogrundade 
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slutsatser om intresset för privatiseringar av välfärdsfaktorer i samhället, inleder Lundquist 

med att konstatera att privatisering länge varit en ideologisk skiljelinje, något som socialister 

och borgare inte kan enas om. (Lundquist, 2010, s. 216). 

  

Starten för privatiseringsdebatten kom att börja i diskussionen om den offentliga sektorn som 

en rävsax. Det talades om höga skatter, men ett arbete som inte utfördes så effektivt. Det vill 

säga ett arbete som kostade mer än det smakade. Processerna behövde effektiviseras, men 

hur? (Lundquist, 2010, s. 217). Nyliberaler menade att svaren på ineffektiviteten var det 

offentliga monopolet. De ansåg att det förekom ett slöseri av resurserna och att avreglering 

skulle gynna konsumenterna på marknaden. Framförallt talades det om en privatisering av 

produktionen av tjänster och varor. Det vill säga att finansiering och reglering på marknaden 

fortfarande skulle skötas av den offentliga sektorn. Nyliberalerna ville krympa den offentliga 

sektorn, minska deras makt och göra dem mer passiva. Enligt dem skulle det bidra till ett med 

effektivt samhälle, där de ekonomiska resurserna nyttjades på ett mer effektivt sätt. 

(Lundquist, 2010, s.217). 

  

Nyliberalerna ville se en konkurrens på marknaden. Dels menade de att privatisering skulle 

bidra till effektivare styrning och kontroll. Lundquist presenterar inte vad för typ av kontroll 

och styrning som skulle leda till ett effektivare arbete, mer än det konstaterandet att 

privatisering enligt nyliberalismen var lösningen på problemet. Konkurrensen mellan det 

offentliga och det privata skulle leda till bättre lösningar för det offentliga, vilket skulle leda 

till att även den offentliga sektorn effektiviserades. (Lundquist, 2010, s. 217). Vilket då 

förutsätter att de privata aktörerna alltid är det som har bäst lösningar, kanske något som kan 

uppfattas som trångsynt och nedvärderande. 

 

Som Lundquist skriver i sin inledning, har argumentationen om privatiseringen länge haft en 

ideologisk prägel, fortfaraden ser vi tendenser av den förekomsten, särskilt då partier långt ut 

åt höger- och västerkanten argumenterar mot varandra. Han presenterar i sin studie ett fiktivt 

fall, som just handlar om privatiseringen av skolan och argumentet som ljuder från de båda 

blocken. Där finns det borgerliga blocket, som är för privatiseringen. Han pekar framförallt på 

den ideologiska tanken – valfrihet framför allt. Vilket i sin allra högsta grad står för 

liberalismens ideologi. De borgerliga partierna talar också för en pedagogisk utveckling, som 

kan följa med de friskolor som profilerar sig inom en viss inlärnings genre. De menar också 
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att trygghet och nöjda föräldrar följer med en privatisering och poängterar också att statistik 

visar att elever på friskolor går ut med bättre betyg. Konkurrens bidrar till utveckling. 

(Lundquist, 2010, s. 232-234). 

 

Partier som drar mer åt det socialistiska håller däremot, håller inte med i ovan nämnda 

argument. De menar att det blir svårt för kommunen med skolplaneringen, då de inte längre 

kommer vara ensamma aktörer på marknaden. Vilket i sin tur bidrar till problem med 

personaldimensionering och rekrytering. Lundquist refererar här till en studie av Skolverket, 

som visar på de här tendenserna. Vid nyöppning av en skola, väljer personal att söka sig dit, 

vilket kan medföra problem för den kommunala skolan, men också vid fördelning av tjänster, 

när det står oklart om hur många elever som ska börja skolan i augusti. Vad gäller ekonomin 

ser det röda blocket också ett problem, då friskolor idag inte har någon skyldighet att ta emot 

elever med särskilda behov. Elever som är behov av extra resurser hamnar därför i den 

kommunala verksamheten. De anser också att skolan inte ska vara vinstdrivande, de menar att 

det inte finns någon anledning att tjäna pengar på andras utbildning. Dessutom ser de problem 

med insynen av den fristående skolan, då den inte direkt är kopplad till den kommunala 

organisationen, de har också erfarenheter från att privata skolor gärna inte samarbetar med 

dem, vilket då gör den pedagogiska utvecklingen svår. (Lundquist, 2010, s. 232-234). 

 

Det finns tydliga drag, både hos förespråkare och motståndare, vad gäller privatiseringen. 

Förespråkarna bär på positiva erfarenheter, men menar Lundquist blundar för de negativa 

effekter privatiseringen av tidigare offentliga tjänster kan bidra till. Motståndarna däremot ser 

enbart de faror och problem som kan komma med privatisering, vilket enbart grundar sig i 

principer. Den offentliga sektorn, ska vara offentligt enbart av den anledningen. Välfärd är 

inget som människor ska konkurrera om och det är just i de här två fallen som det så tydligt 

syns att privatiseringsdebatten har en tydlig ideologisk prägel. Författaren ställer sig frågan, 

om det måste vara så, han undrar om det inte kan finnas en praktik och balans mellan 

effektivitet, konkurrens och valfrihet, mot lika behandling, rättssäkerhet och deltagande. 

(Lundquist, 2010, s. 237).  

 

Resonemangen kring privatiseringen, kan som ovan presenterats se olika ut. Det finns 

argument som talar för, andra som talar mot. Paradoxer är ett nästan givet ämnen i politiken. 

Just vad gäller privatiseringen av skolan finns det vissa plikter att ta i beaktning. I 
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kommunlagen står det att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika, det betyder att alla har 

ska ha lika stor chans att välja en privat skola framför en kommunal, där alla har rätt att gå. 

(Lundquist, 2010, s. 231-232). Hur vida det fungerar i praktiken, går att diskutera, med 

kösystem och information om kösystemen. Lagen om allas rätt till likabehandling ska i fallet 

om privatisering stå tillsammans med lagen om valfrihetssystem, där kommuner och landsting 

har rätt att teckna avtal med privata aktörer. Vid privata aktörer som vill starta upp en skola, 

är det skolverket som har ansvaret att besluta om en etablering. (Lundquist, s. 232). Som 

tidigare skrivits finns det en paradox i de här resonemangen. Samtidigt som det talas om en 

lag om lika behandling, som ligger till grund hos den offentliga sektorn, där alla i det här 

fallet har rätt till en likvärdig utbildning, får ändå stå upp mot argument om effektivitet, 

konkurres och valfrihet. (Lundquist, 2010, s. 233-237). Marknadsekonomin har helt klart 

klivit in i den offentliga arenan, inte för att hälsa på, utan för att stanna och ifrågasätta 

tankarna kring det offentliga, som tydligen inte alla gånger fungerar så effektivt som det borde 

göra.  

 

Lundquist ställer sig olika frågor om privatiseringen. Nedan kommer de presenteras var för 

sig och sedan användas som analysmodell av materialet. 

 

Privatisering – av vad? 

Lundquist skriver att privatisering länge setts som försäljning av det statligt ägda. De här 

försäljningarna, han menar han lett till att staten både tjänat pengar och getts en chans att 

förbättra sina finanser. (Lundquist, 2010, s. 218).  

Men han poängterar att det inte enbart är försäljningar som ses som privatisering. Det kan 

vara andra statliga uppdrag som förskjuts från det offentliga till det privata. Förvaltning, 

finansiering och reglering är andra bitar som kan privatiseras. I praktiken handlar det om vem 

som ansvarar för organisationen, kvantiteten, kvalitén, makten att fördela och möjligheten att 

få produktionen.  

Privatisering – hur? 

Privatisering kan ske på olika sätt. Det handlar i grund om effektivisering och 

resursutnyttjande, det vill säga, vad behövs eller vad vill förändras. Hur ska det genomföras? 

Lundquist talar allmänt om att privatisering sker på olika sätt. Det är lätt att tro att 

privatisering enbart handlar om att något offentligt säljs till en privat aktör, men så är inte 
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fallet. Lundquist nämner. Avfinansiering som handlar om att det ansvaret ekonomiska 

ansvaret från riksdag och regering förskjuts till den privata aktören. Han lyfter också 

avreglering, avproducering och avyttring. Där reglering handlar om vem som just reglerar 

verksamheten, det kan vara så att företagen är privat, men att staten fortfarande är den 

godkännande makten. Avyttring är den privatisering, där det offentliga direkt säljs till det 

privata. Avproducering, vilket ses som den vanligaste typen av privatiserings metoder. Det 

handlar om att det offentliga utförandet överlåts till det privata. (Lundquist, 2010, s. 225-226). 

 

De olika utfallen av privatiseringen får olika utfall. Avfinansiering kan tillexempel leda till 

högre brukaravgifter. Dessutom nämner författaren att avreglering och avfinansiering inte 

möjlig måste följas åt, det kan finnas fall där brukaren är tvungen att betala, trots att det inte 

finns något att välja på. Brukarmakten i det här fallet borde då vara stor, jag tvingas betala, för 

att få en tjänst jag inte valt uträttad, vilket borde leda till stor brukarmakt. För vad händer om 

jag inte betalar, om vi blir fler som inte betalar.  

Privatisering – från vem? 

I den här frågan är det från vem överföringen från den offentliga till det privata som ska 

besvaras. 

Är det avfinansiering, minska ekonomiskt ansvar för riksdag och regering som ska 

genomföras. Eller avreglering, det vill säga att frågor kring hur många regler som ska finnas 

diskuteras. Det kan också talas om avyttring, en direkt försäljning, eller så är det produktionen 

av de olika välfärdstjänsterna som ska gå till det privata.  

Privatisering – till vem? 

I det här fallet handlar det om att ansvaret av en tjänst eller en del av den hamnar under en 

privat aktörs ansvar.  

”Privatisering innebär att – ansvaret för en tjänst eller en del av den helt eller delvis övergår 

till den privata sektorn och att marknadskriterier, som vinst eller betalningsförmåga,, används 

för att fördela tjänsten ifråga”. (Lundquist, 2010, s. 221). 

Det finns fem olika alternativ för privatiseringen, om till vem den kan ske. 

1. Korporativa organ 

2. Folkrörelser och ideella organisationer 
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3. Yrkes organisationer 

4. Marknadsagerade producenter 

5. Brukare (Lundquist, 2010, s. 221). 

Privatisering – varthän? 

Den offentliga sektorn kom att ses, av privatiseringsförespråkarna som ett sätt att behålla 

socioekonomiska särintressen. Igen handlar det alltså om uttryck för den ideologiska kampen. 

Förespråkarna för privatiseringen menade att den offentliga sektorn inte alls följde de lagar 

som ekonomin hade. Ekonomin gavs i den offentliga sektorn inte heller någon chans till 

utveckling, men som tidigare nämnt försvinner många aspekter av privatiseringen som den 

enbart ses som en kamp mellan borgare och socialister. Författaren menar i det här fallet att 

det inte enbart handlar om att hålla fast i sin ideologi, utan att ekonomi, taktik eller principer 

får tala för argumenten om den offentliga sektorns makt. Dessutom verkar det som olika 

motiv till privatisering får olika utfall, beroende på var i landet privatiseringen sket. Argument 

som ljuder av ideologisk genre, används främst i storstäder, medan privatisering utanför 

centrala delar av samhället motiveras med argument av ekonomisk och effektiviserings effekt.  

Som exempel ger han, av partitaktiska argument privatisering av hyresrätter i Stockholm, där 

borgarna gjorde en vinst. Argument av strategisk typ, används framför att vid privatisering av 

välfärden, vården ges som exempel. Ingen vill ha högre skatter, för funktion av vården krävs 

då höjda brukaravgifter, i sig är det en laddad fråga, men för politikerna handlar det om att 

vinna röster. Hos väljare, som både är skattebetalare och brukare av den offentliga servicen. 

(Lundquist, 2010, s. 237-238). 

Privatiseringen kräver en förvaltningspolitik som både talar för effektivitet via konkurrens 

med den offentliga saktorn och dess service och krav på lika behandling och rättssäkerhet för 

samhällsmedborgarna. Konkurrensen mellan privata aktörer och det offentliga kan ses som ett 

win-win projekt. Privata aktörer blir en del på makraden och den offentliga sektorn måste 

hålla måtten, då det inte längre handlar om något monopol. Dock är det viktigt att kvalitén 

inte sätts på spel, villkor för offentlig kontroll måste finnas för att eftersträva likvärdighet. Här 

pekar författaren på vikten av kontroll och reglering som något offentligt, särskilt då det 

handlar om beslut som kan verka livsavgörande. (Privatisering handlar inte alla gånger om 

vård och skola, det kan också handla om vem som ska ha hand om sophämtningen, utan att 

lägga någon värdering i det). I det här fallet myndighetsutövning i form av betygssättning som 
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då inte ska påverkas av var och vem som fattar beslutet, särkilt inte så konkurrens, bristande 

resurser och dålig extern utvärdering är vardagsmat i skolan. (Lundquist, 2010, s. 239). 

Paradoxer inom politiken förblir ett aktuellt ämne, privatisering av svensk välfärd medför 

ytterligare en. Privatisering av offentlig sektor medför en kraftfullare offentlig reglering för 

den offentliga sektorns behållande av legitimiteten. Insyn i verksamheten blir ett krav, dels för 

kommunen, i fallet om skolan, vad är det de finansierar och vad är det de konkurrerar mot, 

men också för brukare, vad är det de har att välja mellan? Det betyder att privatisering av 

offentlig verksamhet förändrar uppgifterna för den offentliga sektorn. Produktionen i form av 

varor och tjänster kommer minska, men den reglerande rollen både kvarstår och ökar, den 

offentliga sektorn förblir nattväktarstaten. (Lundquist, 2010, s. 239-240). 

Metod och material 
I den här studien kommer den kvalitativa textanalysen användas. Kort sagt handlar det om att 

fånga det centrala i texten. Det finns alltså vissa saker i en text som är viktigare än andra. 

Dessutom kan det finnas saker dolt under ytan som kräver noggrann läsning. Då man ska 

använda sig av den kvalitativa textanalysen rekommenderas det att, läsa aktivt, ställa frågor 

till texten och se om texten kan besvara frågorna eller om jag som läsare kan besvara dem. 

Texten bör också läsas i olika tempon. De frågor som ställs till texten bör utformas utifrån 

vilken som är textens poäng, om poängen stöds av det som sägs i texten, vilka argument som 

förs och vad slutsatsen vilar på för grunder. (Esaiasson m.fl. 2007, S. 237). 

Den kvalitativa studien kan verka på olika sätt, syftet med den här studien är att klargöra 

tankestrukturer som funnits vid motionerade om friskolor. Innehållet i motionerna ska 

klassificeras utifrån angivna frågor, vilket kommer ge utrymme för olika mönster i texten. Hur 

ljuder resonemangen i motionerna, utifrån de givna frågorna. (Esaiasson m.fl. 2007, S. 238). 

Det analytiska redskap som kommer användas vid arbetet med undersökningsmaterialet är, 

Lennart J. Lundquists frågor kring privatisering. De har presenterats i teoridelen och lyder 

följande,  

 Privatisering – av vad? 

 Privatisering – hur? 

 Privatisering – från vem? 

 Privatisering – till vem? 
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 Privatisering – varthän? 

Frågorna som kommer besvara till och från vem som privatiseringen sker, kom att i 

resultatredovisningen vävas samman till en och samma fråga, då det visade sig att materialet 

gärna besvarade frågorna tillsammans.  

Svaret på dessa frågor, ska hjälpa skribenten att besvara den övergripande frågeställningen 

som studien ämnar besvara. Till svaret kan skribenten hålla sig på två sätt, antingen med ett 

öppet förhållningssätt, det vill säga att skribenten väntar på svaret till studien är klar, eller så 

vilar studien på förhandsdefinierade kategorier där svaren, som finns i 

undersökningsmaterialet ska placeras. Skribenten kan förhåller sig då enbart till det resultat 

som kategorierna ger. (Esaiasson m.fl. 2007, S. 243). Eftersom den här studien kommer 

kategorisera resonemangen i motionerna utifrån Lundquists redan givna frågor, blir resultatet 

av studien inte öppet. De färdiga frågorna styr svaret på den övergripande frågeställningen i 

studien. Lundquists frågor kommer framförallt tydliggöra de tankestrukturer som finns hos 

partierna, de skulle också kunna användas i jämförande syfte, dock har inte den här studien 

för avsikt att jämföra partierna, utan enbart visa på de resonemang och argument som används 

vid riksdagsförslag.  

Vad eller vem bär idéerna? Vid kvalitativ textanalys kan skribenten välja att studera vem som 

säger vad i texten eller att enbart studera vilka idéer som presenteras. I det första fallet blir det 

en studie av aktörens eller aktörernas centrala budskap, i det andra fallet en studie över vad 

som sägs. (Esaiasson m.fl. 2007, S. 246). För den här studien talar båda tillvägagångssätten 

för sin fördel. Om hela materialet av motioner ses som en text, är det vem som säger vad i 

materialets helhet som blir intressant att undersöka. Det vill säga, hur motionerar partierna i 

debatten om friskolan? Delas materialet däremot upp i varje motion för sig, är det idéerna i sig 

som blir intressanta för studiens ändamål. 

Vid tolkning av urvalet, handlar det om att inse och förstå vad texten säger, hur texten 

besvarar den fråga skribenten har ställt. Det finns fyra tumregler att utgå ifrån. Vilken 

karaktär frågan har. Tankens klarhet, hur vida producenten av texten har tänkt igenom det han 

eller hon bidragit med. Ett otydligt påstående kan faktiskt sakna närmare eftertanke. Vilket 

tolkningsperspektiv skribenten använder sig av, det vill säga att reflektioner kring vad texten 

säger mig som forskare, vad texten betytt för producenten, samt vad den betyder för andra 

mottagare. Den sista regeln att ha kunskap om är den uttolkade forskaren, texten ska läsas 
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med moderna ögon. En text som granskas som skrev för länge sen kan få annan betydelse 

idag. Andra saker som bör funderas över vid tolkning av texter är hur forskarrollen påverkar 

de svar studien får. Kan forskaren vara helt objektiv? Nej, säger en del. Det går inte att förstå 

hur andra tänker. Den som ligger bakom den text skribenten tolkar har haft andra 

referensramar och har andra erfarenheter, vilket gör att det är svårt att ha förstående för hur 

någon annan tänkt. All samhällsvetenskaplig forskning påverkas av tidigare erfarenheter hos 

forskaren, något som ska granskas med kritiska ögon. Vid tolkning ska texten genre 

bestämmas, det för förståelse av vilka skrivregler eller retoriska knep som författaren använt 

sig av. Enskilda ord bör också studeras, vad betyder de för sammanhanget som studeras? 

Texten ska tolkas generöst, forskarens föreställningar ska utmanas och funderingar kring vad 

olika tolkningar leder till för svar, ska också ligga i forskarens medvetande. Slutligen ska 

debatten tas hänsyn till, vad eller vem argumenterar producenten mot samt vad texten svarar 

på för frågor. Motionerna som används vid den här studien har läst med förhoppningsvis 

objektiva ögon. (Esaiasson m.fl. 2007. S. 249-252). Vad som presenteras i Metodpraktikan 

om objektivitet och tidigare erfarenheter hos forskaren är värt att beakta. Personligen tror jag 

inte att full objektivitet är nåbar. Jag har lagt mina åsikter på hyllan och försökt vara öppen för 

argumenten och åsikterna som presenteras i motioner. Lyft dem som på något sätt talar om det 

som studien syftar till att undersöka.  

När slutsatser ska dras finns det kriterier som forskaren bör leva upp till, det ska finnas ett 

klart och tydligt fall som stödjer de slutsatser forskaren kommit fram till, ett fall som talar för 

en motsatts slutsats inte stämmer, ett likande fall som leder till att slutsatsen som forskaren 

kommit fram till stärks, eller ett likande fall som gör forskarens slutsats ogiltig. (Esaiasson 

m.fl. 2007. S. 254). 

Resultatredovisning 

Under den här rubriken kommer Lundquists frågor ställas till det undersökningsmaterial som 

ska tala för partiernas resonemang och argument över privatiseringen av skolan. 

Miljöpartiet 
Lundquist säger i sin studie om privatiseringen, som tidigare presenterats att det gärna blir en 

ideologisk debatt kring frågor om privatisering. Vad gäller Miljöpartiet blir det svårt att se 

dessa ideologiska grunder till argumenten, då de själva säger sig vara ett parti utanför den 

klassiska höger – vänster skalan.  
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Miljöpartiet vill se en så lika behandling av friskolor och kommunala skolor som möjligt, att 

behandla de båda skolformerna på samma sätt skulle enligt dem bidra till en mer likvärdig 

utbildning. Idag gäller enbart den direkta styrningen av friskolor om det framställs i lagtexten. 

Skolan styrs direkt av staten, i form av styrdokument och kursplaner, indirekt genom 

rekommendationer om hur undervisningen ska bedrivas. (Jarl, Kjellgren och Quennerstedt, 

2007, s. 25-26).  

Privatisering – av vad? 

Självkart kan det tyckas att svaret på den här frågan är skolan. Fortsättningsvis frågas 

Lundquist sig, i sin studie vad av vad som ska privatiseras. Miljöpartiet vill ge kommunala 

skolor den frihet friskolor har. De argumenterar för den skärpta tillsynen som måste följa den 

ökade frihet i skolan som de vill eftersträva. De talar för ”egna ämnen” även i kommunal 

grundskola. Att den kommunala skolan ska ha möjlighet att erbjuda exempelvis ett annat 

språk än spanska, franska eller tyska och att betyget i det ”egna” språket ska vara av lika stor 

vikt som de andra språkbetygen. Relaterat till den frihet som partiet anser sig friskolor ha, bör 

också partiets åsikter om kursplaner tydliggöras. Friskolor är fria ifrån de nationella 

kursplanerna som staten uträttat. Vilket de kommunala skolorna inte är. Något som 

Miljöpartiet vill ändra på, de vill att de kommunala skolorna också ska få chans att utforma 

egna kursplaner, med motiveringen att alla elever ska få utvecklas ifrån sig själva. Elever är 

individer, med olika typer av behov och stöd. Olika pedagogiska medel och metoder inom 

skolväsendet gynnar individualiseringen. (2005/06: Ub 428). Här syns alltså en vilja att göra 

det varande systemet ännu friare. Även om det inte ska ske en ytterligare privatisering av 

systemet som finns, visar partiet i sitt resonemang på argument för en friare offentlig 

verksamhet.  

Privatisering – hur? 

Miljöpartiet talar för den lika behandlingen av den kommunala och den fristående skolan. De 

båda formerna ska behandlas så lika som möjligt, för utbildningens likvärdighets skull. Att 

behandla den fristående skolan på samma sätt som den kommunala talar för ett kvarvarande 

av den. Vilket i tillsammans med mångfalden talar för friskolans varande inom partiet. 

(Mortion 2008/09: Ub526). 

Partiet poängterar dock att de inte vill medverka till skolor där elevers rättigheter och 

integritet sätts på spel. De syftar främst på de religiösa friskolorna som ibland lyfts i media. 

För förhindrandet av brott mot de lagar som skolan ska följa, skriver partiet att det är vikigt att 
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skolverket är det organ som har huvudansvaret för tillsynen av skolan. Relaterat till Lundquist 

avreglering, syns i partiets argumenterande en fortsatt vilja av offentlig reglering. 

(Lundquist,2010, s. 225). Miljöpartiet vill se fler aktiva tillsyner av skolan och även tillge 

skolverket makten att kunna utdela böter då en skola inte uppfyller kraven (Motion 2003/04: 

Ub: 271), vilket talar för statens kvarvarande makt som nattväktarstat, (Lundquist, 2010, s. 

239) trots privata aktörer inom skolvärlden.  

Privatisering – från och till vem? 

Miljöpartiet säger att utbildningen måste vara likvärdig, vilket inte betyder att den måste vara 

likformig. Elever är individer och kan behöva olika stöd för att komma i mål. Citatet som 

följer talar för Miljöpartiets åsikt om skolan i Sverige. Mångfald, relaterat till valfrihet där 

eleven som individ sätts i fokus, för elevens största möjlighet att nå målen för varje årskurs. 

(Mortion 2008/09: Ub526). 

”Mångfalden inom svenskskola är här för att stanna, och Miljöpartiet värnar om den. ” 

(Mortion 2008/09: Ub526). 

Det är alltså en avproducering, i Lundquist bemärkelse som motiveras av Miljöpartiet. 

Följande argument talar också för det. utvecklingen för elevers chans att välja något som 

passar dem ska gynnas, men staten står kvar som det reglerande organet. 

”Vi vill se en utveckling där man främjar skolornas möjligheter att använda sig av olika 

pedagogiker och att profilera sig på olika sätt.” (Motion 2004/05: Ub 230) (mp). 

Privatisering – varthän? 

Miljöpartiet anser att elever främjas av ett mångfaldigt skolväsen. De vill se en mängd olika 

pedagogiker, samt plats till egna initiativ. Det här talar för deras kommande åsikt om 

friskolorna. Som de är mycket positiva till. De anser att friskolorna har bidragit till, 

pedagogiska mångfald, ökad valfrihet, vilket i sin tur gör att elever kan gå på en skola med en 

pedagogik som passar dem. Friskolereformen har också bidragit till en skolutveckling, även 

för kommunala skolor, samt ett nytänk. (Motion 2004/05: Ub 230). Enligt Lundquist studie är 

det, de argument som nyliberalerna talar för, (Lundquist, 2010, s. 216-217). Etableringen av 

friskolor med nytänk bidrar till nytänk hos de redan befintliga kommunala skolorna.  

Fostran av demokrater, stod det att läsa i tidigare styrdokument. Miljöpartiet vill se det i 

praktiken. De vill se ett elevinflytande på skolorna, som gör att demokratitänk faller sig 
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naturligt.  Skolan ska erbjuda olika forum, där demokratiska processer utövas.(Motion 

2005/06: Ub 428). Ett steg i det här demokratiska tänket, är så klart att elever från början ges 

en chans att välja var de vill gå.  

Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet, får stå för det mest socialistiska partiet i riksdagen idag och under de tio åren 

bakåt i tiden som studien ämnar studera. Som Lundquist presenterar i sin studie är det de 

socialistiska partierna som varit kritiska till privatiseringar av vad som ansetts som statens 

monopol – välfärde. Argumenten han presenterar i det fiktiva fall av etablering av en friskola 

i en kommun, finns det tydliga likheter mellan Vänsterpartiets motionerade och de röda 

blockets argument i fallet. Det ska inte finnas vinst i utbildning, dessutom kan friskolor ställa 

till det för kommunens planering, både vad gäller lärarrekrytering och elevplanering. 

(Lundquist, 2010 s. 232-234).  

Privatisering – av vad? 

”Fristående skolor utan annat märkbart syfte än det ekonomiska vinstintresset hör, enligt vår 

mening, inte hemma inom det svenska utbildningsväsendet.”(Motion 2009/10: Ub 13).  

Vänsterpartiet riktat kritik till de frågor som i presentationen av partiet togs upp. Skolan ska 

inte vara vinstdrivande. Dock säger citatet inget om ett helt nej till friskoleetableringen, även 

om det kom att visa sig att kritiken är rätt så hård.  

Privatisering – hur? 

”Kommunerna måste också ta hänsyn till boendesegregationen när de konstruerar skolornas 

upptagningsområden. Vad som ovan anförs om närhetsprincipen bör riksdagen ge regeringen 

till känna.” (Motion 2009/10: Ub 13). (v). 

Citatet talar om närhetsprincipen. Vänsterpartiet vill att elever i första hand ska gå på den 

skola som ligger så nära hemmet som möjligt, dock säger de att brukarna ska ges en chans att 

önska något annat och att önskemål ska tillgodo ses i den mån det är möjligt. Men den 

geografiska närheten ska vara det som ger elever företräde på en skola. (Motion 2009/10: Ub 

13). Här visar paritet på ett resonemang som talar för alla elever möjlighet att gå på den skola 

som ligger närmast hemmet, hur vida den ska vara en friskola eller inte presenteras inte. Är 

skolan en friskola, är det dock så eleverna, trots upptagningsområde inte är garanterade plats. 

I det här fallet är det geografiska aspekter som ska väga tyngst, om det inte finns ett annat 

önskemål. Partiet talar inget om garanti och det system som finns hos friskolorna, utan enbart 
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om tillgodosedda önskemål och närheten till skolan. Relaterat till Lundquist, blir diskussionen 

om likvärdighet och allas rätt till utbildning en intressant fråga, (Lundquist, 2010, s.236). För 

varför ska elever behöva önska på vilken skola de ska gå, när likvärdig utbildning är 

honnörsord inom skolpolitik.  

I fall då en kommunal skola köps av en fristående aktör, anser Vänsterpartiet att affären inte 

får gå med vinst. I det här fallet säger de alltså emot kommunen att tjäna pengar vid en 

eventuell försäljning. (Motion 2009/10: Ub 13). Det visar att de inte vill höra talas om skolor, 

eller utbildning som går med vinst, vare sig det handlar om privata aktörer eller det offentliga. 

Relaterat till avfinansieringen som Lundquist skriver om (s. 225-226) är det en självklarhet att 

den offentliga sektorn är den som ska finansiera skolan, det blir den tryggheten om rätten till 

rättvis fördelning som ställs i sin paradox mot konkurrens av välfärden.  

Privatisering – från och till vem? 

Skolor med fristående huvudmän bidrar till ett marknadstänk-, vilket lyftes i det citatet där 

Vänsterpartiet menar att vinstdrivande företag inom skolpolitiksarenan inte passar in. Partiet 

menar att det finns en risk med att skolhuvudmännens intressen och rättigheter då går före 

elevernas bästa. Där paradoxen mellan kommunallagen och valfrihetslagen ställs mot 

varandra, (Lundquist, 2010, s. 233-236). Hur ska balansgången mellan rätten att välja och 

rätten till lika behandling i praktiken fungera? Lundquist skriver också att det är viktigt att 

kvalitén inte sätts på spel. den offentliga kontrollen är viktig, för behålandet av legitimiteten 

hos det offentliga. (Lundquist, 2010, s. 238). Ett svar på det, som Vänsterpartiet i sin motion 

presenterar är makten till kommunerna att hindra etablering av fristående skolor. Idag ligger 

de makten hos Skolverket, det vill säga hos staten, Vänsterpartiet vill alltså se en 

maktförskjutning av regleringen. Ett nej från kommunen, ska inte ge några pengar till den nya 

skolan. (Motion 2009/10: Ub 13).  

Idag drivs ungefär femtio procent av friskolorna av aktiebolag. Det, för maximerad vinst, 

minskat elev och personal inflytande samt begränsning av allmän insyn. Vilket inte är 

accepterat i den politik som Vänsterpartiet vill se. För det fortsatta varandet av friskolor bör 

därför en undersökning göras på vilka friskolor som är vinstdrivande eller inte. Marknadstänk 

passa inte i ihop med utbildning. (Motion 2009/10: Ub 13). Igen hamnar partiet i de argument 

som Lundquist presenterar som ideologiska, där de liberala åsikterna ställs mot den offentliga 

trygghet som socialisterna vill se.  
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Privatisering – varthän? 

Kritiken mot privatiseringen av skolan finns tydligt hos Vänsterpartiet. Stor del av 

argumenten kommer från åt vilket håll den privatisering som pågått har lett till. Mycket av 

vad partiet presenterar i sin motion, stämmer överens med de studier som skolverket har gjort, 

vad gäller framförallt segregering. Skolverket skriver i en av sina rapporter att 

friskolereformen lett till ett marknadstänk hos skolorna, vilket alla gånger främjar 

likvärdighetstanken och kvalitén på undervisningen. (Skolverket, En bild av Skolmarknaden 

2012, s. 10-11). Vilket är precis vad Vänsterpartiet pekar på. För dem ska utbildning inte 

handla om konkurrens och huvudmäns intresse utan om vad som är bäst för eleverna. 

Vändeterpartiet menar att en förklaring till skolsegregering är valfrihetsreformen. De anser att 

skolan blivit sämre på att fördela elever på skolor och att det är välbärgare familjer som 

nyttjar valet och då sätter sina barn på samma skolor. (Motion 2009/10: Ub 13). En annan syn 

på segregation och åtgärder mot dem är det som Vänsterpartiet presenterar. De menar att 

segregation uppkommer i och med friskolor, där bara välbärgade familjer nyttjar skolvalet och 

dessa elever därmed hamnar på samma skola. (Motion 2009/10: Ub 13).  Vilket är precis vad 

Almgren visar på i sin studie. När hon talar om att reformen inte gav de resultat man ville ha, 

det bildades trots valfriheten marginaliseringar, socialt, ekonomiskt och politiskt utanförskap. 

(Almgren, 2009, s. 160-163). 

Den svenska skolan blir mindre likvärdig. En förklaring är de ojämnt fördelade resurserna. 

Eftersom skyldigheterna inte är lika många på en fristående skola, som på en kommunalskola 

ska friskolorna inte ges samma offentliga bidrag, Vänsterpartiet säger att likvärdighet nås 

genom resurs efter behov. (Motion 2009/10: Ub 13). Utifrån Lundquists studie är det den 

risken som finns när han talar om avregleringen, det sker en ansvarsförskjutning, där de 

privata aktörerna inte tvingas ta allt det ansvar som de offentliga har. Dessutom, blir det svårt 

att beräkna verksamheten. Då de offentliga inte vet hur stort upptag av elever de kommer ha 

varje termin. Extra resurser, rekrytering ställer till det för de kommunala skolorna. 

(Lundquist, 2010, s. 232-234). 

Socialdemokraterna 
”Det viktigaste är inte skolans driftsformer och huvudmannaskap – utan elevens rätt till en 

skola med bra kvalitet.” (Motion 2008/09: Ub 591). 
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Citatet får visa på riksdagens idag störst representerande partis åsikt om friskolors vara eller 

inte vara. Kanske kan det också visa på det ideologernas död, som nämns i viss litteratur. Där 

det stora socialistiska partiet i Sverige, allt mer går från vad som anses som viktiga bitar ut 

ursprungsideologin. Mycket av det handlar om vad Lundquist kallar för partitaktiska 

argument. Där förs argumenten från ideologin mot förslag som partiet vet att de vinner röster 

på. (Lundquist, 2010, s. 237-238). Dock anser partiet att det är värdefull för elever att ges en 

chans att välja skola och talar om att det ska finnas en möjlighet att starta upp friskolor. 

(Motion 2008/09: Ub 591). Här presenteras tidigare liberala åsikter om valfrihet, det är viktigt 

för elever att få välja, ett steg åt den riktningen är etablering av friskolor. 

Privatisering – av vad? 

Det inledande citatet får tala för vad Socialdemokraterna anser vara viktigt att privatisera av 

skolan, vid en privatisering. Det handlar alltså varken om avpruducering eller avyttring. För 

partiet är det inte viktigt vem som ansvarar för makten att fördela produktionen av kunskap 

som Lundquist pratar om, (Lundquist, 2010, s. 218).  Utan fokus tas bort från aktören och 

läggs på eleverna. De är dem som ska tillgodoses med en bra utbildning som talar för kvalité. 

(Motion 2008/09: Ub 591). 

 

Privatisering – hur? 

Som svar på Lundquist fråga om hur privatiseringen ska ske, om den ska ske svarar 

Socialdemokraterna utifrån tre viktiga punkter, som de tycker att det svenska skolsystemet ska 

vila på. Vare sig det är offentligt eller privat. Likvärdigheten, förblir ett viktigt ord.  

Socialdemokraterna säger att det är värdefullt att ges en chans att välja skola och att alla 

elever ska ha samma möjlighet till en utbildning som håller hög kvalitet och är likvärdig. 

Partiet menar att skolsystemet bärs upp av tre viktiga funktioner: 

1. Möjligheten att starta upp friskolor.  

2. Elever och föräldrars rätt att välja mellan olika skolor.  

3. En väl strukturering av resurser. (Motion 2008/09: Ub 591).  

Punkterna visar dock på en positiv inställning till etablering av friskolor, även om det är så att 

partiet, i sitt motionerande tydligt presenterar att det är kvalitén som är av största vikt. Hur 

vida struktureringen av resurser ska ske presenteras inte och inte heller vad som anses vara 

resurser. I fall där det talas om resurser handlar det om tillfredsställande av behov. Behoven 
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inom skolan kan se extremt olika ut, särskilt då individualiseringen är ett starkt begrepp inom 

skolans värd. Dock visar, både tidigare forskning och Lundquists studie på att fördelningen av 

resurser och resursers existens ofta blir problem i skolan. Bland annat presenterar han 

nyliberalers ståndpunkt om ineffektiviteten av det offentliga monopolet. Nyliberalerna 

menade att det skulle strukturera de resurser som fanns på ett mycket effektivare sätt, om det 

gavs chans till privatisering av offentliga ansvarsområden. (Lundquist, 2010, s.217). Vilket 

inte är vad Socialdemokraterna vill se. Resurserna ska enligt Socialdemokraterna användas till 

en bättre undervisning. Det är kommunen som i slutet står för ansvaret av elevers utbildning, 

vilket enligt Socialdemokraterna måste beaktas, då kommunala skolor säljs till friskolor. Vinst 

ska återinvesteras till skolan och undervisning ska vila på vetenskaplig grund och inte verka 

konfessionellt.  (Motion 2008/09: Ub 591). Vilket också talar för vad det är som ska 

privatiseras, det handlar alltså om avproducering, där regleringen ligger kvar hos kommunen. 

Privatisering – från och till vem? 

Socialdemokraterna lägger i sin motion ingen större vikt på att tala om huvudmannaskap över 

skolan, de anser att det är vad skolan levererar som är av vikt. Inte vem som styr över skolan. 

(Motion: 2008/09: Ub 591). Här synd det som Lundquist visa på, i sin studie. Där 

ståndpunkter som står mot varandra inte alltid i politiken måste ses som ideologiska 

motsättningar. Han ifrågasätter om det inte kan vara så att det i praktiken kan finnas en balans 

mellan effektivitet, konkurrens och valfrihet mot lika behandling, rättssäkerhet och deltagande 

(Lundquist, 2010, s. 237).  Socialdemokraterna talar i sitt motionerande om leveransen av 

kunskap som viktig, inte om huvudmannaskapet. Vilket visar på att de tagit ett kliv från 

ideologin, i praktiken fungerar det inte alla gånger att stå fast vid principer. Komplexiteten i 

verkligheten är ett faktum.  

Privatisering – varthän? 

Var leder privatiseringen då? Hur blir det för ett parti som tidigare ställt sig mot privatisering, 

som nu kliver ett steg tillbaka. Socialdemokraterna presenterar i sitt motionerande inte särskilt 

mycket följder av privatiseringen. De visar främst en rädsla av avyttring av skolor, som syftar 

till att vinsten inte går tillbaka till skolan, utan hamnar i någons privata fickor.  Där 

representeras en del av deras socialistiska sida. Struktureringen av resurserna handlar om att 

de ska vara kvar inom skolan. En avyttring som leder till pengar i egen ficka, kommer leda till 

minskade elevresurser, där lärare andra pedagoger, litteratur, datorer och andra viktiga delar 

av skolan åsidosätts. Då kan den kvalité partiet eftersträvar i svenskskola inte uppfyllas. 
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Lundquist talar om myndighetsutövning som inte får påverkas om vem och vad som fattar 

beslut, finns det ett vinstintresse i debatten är risken för svikande likvärdighet stor, där 

kvalitén sätts på spel. Speciellt då det talas om konkurrens och redan bristande resurser.  

(Lundquist, 2010, s. 239). 

Socialdemokraterna visar även på en oro för konfessionella friskolor. (Motion: 2008/09: Ub 

591). Där sätts demokratiska värden på spel, vilket inte talar för den kvalité som de vill se. 

Alla elever, oavsett vem som har rätt till kunskapsförmedling. (Almgren, 2009, s. 31). Vid de 

konfessionella skolorna finns det risk för brist på den kunskapsförmedling som Almgren 

poängterar. Hon lyfter också kravet på att alla elever ska erbjudas lika möjligheter att uppfylla 

sina livsplaner. Att skolan skulle motverka värdegrunden, som är ett krav för alla skolor, eller 

på något annat sätt bryta mot skollagen innebär att de elever som går på den skolan, inte får en 

utbildning som är likvärdigt jämförbar med en elev som gått på en skola där lagen och 

värdegrunden följts. (Jarl, Kjellgren och Quennerstedt, 2007, s. 25-26). 

Folkpartiet 

I folkmun har folkpartiet länge varit det parti som stått i spetsen för de liberala tankarna. 

Relaterat till Lundquist och hans studie, är det konkurrens och valfrihet som väger tyngst i 

argumentationen. (Lundquist, 2010, s. 232-234). Liberalismen är ett faktum, så även i svensk 

riksdag, om Folkpartiet får tala för sin ståndpunkt.  

”Vi liberaler tror att varje individ själv kan bestämma bäst hur den vill leva sitt liv.” (Motion 

2004/05: Ub 258). 

Privatisering – av vad? 

Folkpartiet menar att decentraliseringen av skolan var ett misstag av staten. Folkpartiet, vill 

återse den statliga skola, där kommunen inte stå för huvudansvaret. För folkpartiet skulle det 

betyda en friare skola, vare sig den var statlig eller privat. För att det ska bli möjligt, anser 

partiet att det måste bli hårdare inspektion av skolan. . De vill se en ny skolinspektion, som 

enbart ska vara utvärderande. (Motion 2002/03: Ub 229). Trots en privatägd skola, eller en 

statlig förvaltad skola, ska tillsynen av dem vara den samma. Den reglering som Lundquist 

talar om, blir en tydlig faktor här. Det handlar inte om privatisering av hela systemet, utan 

enbart om förvaltningen, inte av vad som reglerar den. (Lundquist, 2010, s. 218). 
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Privatisering – hur? 

Folkpartiet lutar sin skolpolitik på tre honnörsord: 

1. Kunskap. 

2. Ordning.  

3. Valfrihet.  

Valfriheten blir, precis som Lundquist presenterat en viktig bit av det liberala tänket i 

politiken. Folkpartiet anser också, precis som Lundquist att valfrihet ökar kvaliteten på 

utbildningen. (Motion 2005/06: Ub 344). (Lundquist, 2010, s. 232). 

Vad gäller finansieringen av skolan anser vill Folkpartiet se en nationell skolpeng är 

lösningen på de ekonomiska problem som en friskola kan ställas inför. (Motion 2002/03: Ub 

229). Relaterat till Lundquist är det alltså en förskjutning från kommunen, till staten, om 

rätten att fördela finanserna i skolan. Folkpartiet anser kommunalpolitiker för okunniga att 

förvalta och finansiera skolan. Det är staten som betalar och skolan som förvaltar. Enligt 

partiet ska det leda till hög kvalité och pedagogisk utveckling. (Motion 2003/04 Ub: 388). 

Persson presenterar effektiviseringen av ekonomin, som ett argument av decentraliseringen 

och friskolereformen. (Persson, 2007, s. 91-92). Effektiviseringen är vad folkpartiet vill se, 

även om deras syn på decentraliseringen inte är vad som talar för deras skolpolitik.  

Privatisering – från och till vem? 

”…vissa elever föredrar friskolor framför kommunala.” (Motion 2003/04 Ub: 388). 

Här visar sig privatiseringen som en anledning till elever. Paritet påstår att det finns elever 

som föredrar friskolor framför de kommunala, vilket enligt Lundquist skulle ses som ett 

partitaktiskt argument. De riktar fokus från ideologi till väljare, även om det i det här fallet 

inte handlar om att prioritera bort sitt främsta honnörsord. (Lundquist, 2010, s. 236). 

Folkparitet poängterar att kommunen inte ska kunna påverka öppnandet av friskolor, de 

menar att det är skolverkets uppdrag att godkänna skolor eller inte. De argumenterar med 

konkurens som kvalitetshöjande. En ny friskola, som kan ta elever ifrån den kommunala, 

bidrar enligt folkpartiet till ökad kvalitet. De säger också att alla elever ska vid behov erbjudas 

skolskjuts, det ska inte ha någon betydelse på vilken skola eleven väljer att gå, eller vilken 

huvudman skolan har. (Motion 2004/05: Ub 258). Skolverket visar på faktorer som gör att det 
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fria skolvalet inte är lika fritt för alla. En sak som nämns är det geografiska avståndet som kan 

komma att ställa till problem för vissa elever. (Skolverket , 2010, s. 13). Vilket då Folkpartiet 

anser att inte vara ett problem. 

Privatisering – varthän? 

De liberala grundpelarna presenteras först i en av folkpartiets motioner. De säger också att 

skolan måste bli likvärdig. Partiet menar att kommunaliseringen har lett till att olika 

kommuner satsar olika mycket på skolan. Folkpartiet menar att skillnaderna mellan 

kommunerna och ibland mellan skolorna inom samma kommun är så stora att man inte längre 

kan tala om en likvärdig utbildning. De nämner också att drabbade områden ofta drabbas 

hårdast, elever med utländskbakgrund nämns som en utsatt grupp. Som svar på det här, vill de 

ha den statliga skolan, som tidigare är nämnd tillbaka. Partiet poängterar att en nationellt 

finansierad skola kommer bli en likvärdig skola och också vikten av valfrihet kopplat till 

studiemotivation. (Motion 2004/05: Ub 258). 

”Att kombinera ett fritt skolval med möjlighet till profilering för skolorna har visat sig kunna 

minska bostadssegregeringens verkningar.” (Motion 2004/05: Ub 258). Något som inte 

stämmer överens med forskningen. Ett argument för valfriheten inom skolan var just att 

minska bostadssegregeringen, då elever tidigare placerats i den skolan som låg närmats 

hemmet och uppdelning av elever skedde utefter i vilket område man bodde. Reformen gav 

inte de resultat man ville ha, det bildades trots valfriheten marginaliseringar, socialt, 

ekonomiskt och politiskt utanförskap. (Almgren, 2009, s. 160-163). 

Moderaterna 
Moderaterna, som det största borgerliga partiet i riksdagen. Som idag anser sig som ett parti 

med nya vibbar, där arbetare, som tidigare tillhört socialistiska tankar, försöker lockas som 

väljare. Moderaterna är det nya arbetarpartiet, som värnar om liberala, konservativa och 

socialistiska tankar. Allt som talar för Lundquists partitaktik.  

”Det viktiga i skolpolitiken är inte vem som äger eller driver skolan, utan vad barn lär sig.” 

(Motion 2005/06: Ub 390). 

Det finns fem mål som bygger upp Moderaternas skolpolitik. De handlar om: 

1. Kunskap. 

2. Mångfald och valfrihet. 
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3. Pedagogisk frihet. 

4. Flexibilitet och individuella kursplaner. 

5. Trygghet och respekt.  

Moderaterna menar också att det är viktigt att sprida information om hur skolval går till. Den 

nationella skolpengen lyfts som den viktigaste åtgärden för att verkställa målen kring 

valfriheten, där individualiseringen står för nyckelordet. Alla elever är olika, vilket måste 

synas i skolan. (Motion 2003/04: Ub 276). Att få välja borde då vara en självklarhet. 

 

Privatisering – av vad? 

Moderaterna presenterar de olika skolformer som representeras i Sverige idag. Förskola, 

familjedaghem, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, obligatorisk särskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola och specialskola. De här olika formerna av skola kan också 

ha olika huvudmän, vilka också lyfts. Kommun, landstingskommun, aktiebolag, ekonomisk 

förening, fysisk person, handelsbolag, ideell förening, juridisk person, kommanditbolag, 

offentlig korporation, stiftelse eller trossamfund. Att tala om skola som något homogent är 

inte att tänka på. (Motion 2003/04: Ub 276). Här visar partiet tydligt på att det inte har någon 

betydelse av vad som privatiseras och inte heller av dem. huvudmannen av skolan är inte det 

viktiga, utan, som inledde avsnittet, den kunskap som eleverna får med sig därifrån.  

Privatisering – hur? 

Moderaterna talar för etableringsfriheten inom skolväsendet och menar att det kommer bidra 

till en ökad konkurrens av skolor i större städer, samt bevarandet av mindre skolor på 

landsbygden. Partiet skulle gärna se att kommunerna uppmuntrade sina brukare av skolan att 

välja aktivt. Ansvaret om utbildningen ligger hos dem, därför borde intresset av val av skola 

också ligga hos kommunen. Vilket det inte alla gånger gör.  Partiet presenterar den nationella 

skolpengen som lösningen på de finansiella problem som kan finnas. Partiet vill inte att 

kommunen ska vara någon mellanhand för den ekonomiska förvaltningen. (Motion 2005/06: 

Ub 390). Paritet skriver att det ska vara upp till varje skola att hushålla med resurserna, men 

att de ska ges samma chans, oavsett huvudman till ekonomiskt stöd och likvärdig utveckling.  

(Motion 2002/03: Ub 298). Vad gäller Lundquists studie, sker även här, som nämndes av 

tidigare presentation av Folkpartiet att det sker en maktförskjutning, i samband med 

privatiseringen av kommunalt styrda pengar, till statligt styrda, men med en fristående aktör 

som förvaltare.   
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För eleverna skriver Moderaterna att den fristående skolan ska vara öppen för alla, men att de 

ska ha rätt att ha intagningsregler. (Motion 2003/04: Ub 276). Lundquist ställer socialistiska 

argument mot borgerliga, för samtidigt som det ska talas om likabehandling, ska skolan stå 

upp mot effektivisering och konkurrens. (Lundquist, 2010, s. 233-237). Om de privata 

aktörerna på skolmarknaden inte värnar om att skolan ska vara öppen för alla, blir 

diskussionen om rätten till likabehandling ytterst aktuell. Att det sker vid intagningsregler en 

marginalisering av vissa elever, vid regler om vilka som får komma in och inte, kommer 

partiet inte ifrån.  

Privatisering – från och till vem? 

”Staten skall fokusera på mål och resurser – utförandet fungerar bäst med pluralism.” 

(Motion 2005/06: Ub 390) . 

Som citatet visar är det pluralism av det som inte handlar om mål och resurser som talar för 

Moderaternas syn på skolan.  I en skola där mål och resurser också skulle vara pluralistisk 

skulle inte kunna väga upp till orden om likvärdighet. Med olika mål, går likvärdighet inte att 

nå. Likvärdighet nås enligt moderaterna dels genom ett aktivt skolval, för att lyckas krävs 

idag att kommunen är tydligt med att informera om att brukare av skolan gör ett aktivt val, att 

de kanske måste ställa elever i kö, för större chans till valfrihet. Det poängteras av Jarl, som 

talar för ett att ett aktivtbrukarstyre kräver ett gott samarbete mellan brukare och kommun. 

(Jarl, 2004, s. 33-34). 

Privatisering – varthän? 

Friskolan är något som förespråkas av moderaterna. De skriver att eleverna bli placerade på 

den kommunala skolan, medan de väljer den fristående. Skolsegregeringen kopplas då till 

bostadssegregeringen. Moderaterna vill se att det bästa från friskolorna ska kunna bli 

verklighet vid alla skolor. De poängterar också att alla människor är olika, vilket i den 

likvärdiga skolan måste tas hänsyn till. Alla elever är berättiga att få den undervisning och det 

stöd som de behöver för att uppfylla målen. Valfriheten är enligt moderaterna helt klart det 

rätta steget för att nå alla elever, som individer.  (Motion 2002/03: Ub 298). 

Moderaterna anser att valfriheten har inspirerat till skolans utveckling, att konkurrensen ifrån 

friskolorna bidragit till bättre resultat hos de kommunala skolorna och visar siffror på att 90% 

av föräldrarna anser att man ska ha rätt att välja skola. (Motion 2003/04: Ub 276). Nöjda 

föräldrar, används som motiv till friskoleetablering i Lundquists fiktiva fall. Moderaterna 
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presenterar dock att olika kommuner visa på olika resultat, vilket enligt dem har med 

skillnader i kommuner att göra, utbudet av friskolor ser inte likadant ut i alla kommuner.  

”Många kommuner har heller inte svarat på valfrihetens utmaningar, utan lever kvar i ett 

planekonomiskt tänkande. Då blir valfriheten ett hot – inte en möjlighet.” (Motion 2003/04: 

Ub 276) (m).  

Citatet visar på en oro hos Moderaterna. I de kommuner där friskolan inte är etablerat på ett 

sådant sätt som önskas ser partiet ett problem, valfriheten blir inte en möjlighet för brukarna 

av skolan, utan ett hot för ekonomin i kommunen då konkurrensen om eleverna kommer att 

öka. Att utläsa av vad som presenterats i motionen är valfrihet något som gynnar skolan, att 

hindra friskolor från att etablera sig ses som ett hot för mångfalden inom skolväsendet både 

för skolor i sig, men också för den enskilda individens utveckling. (Motion 2003/04: Ub 276). 

Vilket verkligen är ett argument i stil med vad Lundquist benämner som ideologiskt. Där 

borgerliga tankarna väger över idén om den offentliga välfärden.  

Kristdemokraterna 

Utifrån en höger- och vänsterskala placeras Krisdemokraterna till höger om liberalismen. Här 

syns de konservativa idéerna som genomslående, vid argumentation. Samhället ska fortsätta 

som förut det som är bra och välfungerande ska bevaras. Krisdemokraterna skriver att från 

början, 1800-talet var skolan en del av statsmakten, under 1900-talet kom det att förändras då 

den blev en del av välfärden. Vad gäller synen på friskolan, om Lundquist presenterar som 

något som skulle kunna hota välfärden i den benämningen att välfärd kopplas samman med 

det offentliga. (Motion, 2002/03:Ub416).  

”Friskolorna är ett förverkligande av värdegrunden, genom att det möjliggör individens 

frihet och tolerans.” (Motion, 2002/03:Ub416). 

Privatisering – av vad? 

En viss privatisering är vad Krisdemokraterna vill se inom skolväsendet. Det handlar i det här 

fallet, som i de tidigare partiernas motionerande om en avproducering. Krisdemokraterna 

menar att friskolor skapar en mångfald. Mångfald gynnar individen och för dem är det viktigt 

att alla elever hittar en skola som passar dem.  



Cecilia Lundberg. 
Statsvetenskap 61-90, HT12 
Kandidatuppsats. 
 

34 
 

Privatisering – hur? 

Krisdemokraterna menar att start av friskola, eller kooperativ på glesbygden kan vara 

räddningen av kvarvarandet av en skola på landet. De kommunala skolorna tvingas ofta 

stänga ner, på grund av för få elever och för dålig ekonomi, en friskola kan då bli räddningen. 

(Motion, 2002/03:Ub416). Här syns två olika typer av privatiseringen. Ett kooperativ, där de 

som går på skolan eller förskolan hjälper till att arbeta, eller en friskola som innebär en 

avreglering från kommunen till den fria aktören. (Lundquist, 2010, s. 221). 

Krisdemokraterna skriver att friskolan ska vara avgiftsfri och stå för olika inriktningar. Partiet 

menar inte att det ena alternativet är bättre än det andra, utan att de båda typerna är viktiga för 

skolväsendet. (Motion 2003/04: Ub378). Om friskolan ska vara avgiftsfri krävs en 

översittande finansiering, vilket i teorin betyder att någon kommunal avfinansiering är det inte 

frågan om. Här handlar det enbart om en viss avreglering för ökad mångfald inom 

skolväsendet. En mångfald som partiet anser gynna helheten.  

Partiet vill skapa goda förutsättningar för etableringen av friskolor, men även goda 

förutsättningar att driva dem. De menar att en del av den fortsatta drivningen av skolorna är 

att undanröja de hinder som finns idag, framför allt vad gäller skolskjutsen, som kommunen i 

vissa fall inte erbjuder till elever på en fristående skola. (Motion 2005/06: Ub532). 

Privatisering – från och till vem? 

Här nämns granskningen av skolorna, både offentliga och privata. Krisdemokraterna vill se 

ökade resurser för granskning. Idag menar de att tillsynen av friskolorna är hårdare än 

tillsynen av de kommunala skolorna, vilket enligt dem inte är rimligt. I en debatt om 

likvärdighet och demokratiska rättigheter, är det enligt partiet inte rätt att det finns villkor som 

skiljer de båda formerna åt. Ett annat exempel de nämner är att friskolor inte har rätt att 

bedriva IV-program. Något de vill ändra på. Där elever som inte klarar av grundskolan 

hamnar. Idag hamnar de här eleverna på den kommunala gymnasieskolan, men på ett program 

som ger dem möjlighet att läsa upp den grundläggande behörigheten, för möjlighet att söka 

vidare till gymnasiet. (Motion 2005/06: Ub532). Vilket visar på en avreglering av något som 

tidigare legat som monopol hos det offentliga. Det i sin tur visar verkligen på det monopol, 

nyliberalerna Lundquist presenterade pratade om. (Lundquist, 2010, s. 216-217). 
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Privatisering – varthän? 

Krisdemokraterna refererar till experter och menar att de uttalat sig om att friskolor gynnar 

den kommunala skolan. De talande experterna anser att skolan utvecklas och förbättras, för att 

den kommunala skolan ska vara konkurens kraftig på marknaden krävs det att den också 

följer med i den utveckling som de fristående skolorna bidrar med. Relaterat till Lundquist 

(Lundquist, 2010, s.218-220) kan det låta som nyliberala tankar, även om konkurens i sin 

enskildhet visar krav på utveckling, hur vida det sedan gynnar skolan eller inte förblir osagt. 

Om det är så att konkurrens är bästa sättet för skolan att bli bättre. (Motion, 2002/03:Ub416). 

Krisdemokraterna menar att friskolereformen var 1990-talets viktigaste reform, de menar att 

det är en demokratisk rättighet att få välja skola. (Motion 2003/04: Ub378). 

Idag ser Krisdemokraterna ett visst problem med den rättigheten friskolorna har, där de kan 

neka elever att börja på skolan. Det kan handla om andra fall än platsbrist, vilket är det enda 

kriterium som partiet accepterar.  

Sverigedemokraterna 
Troligtvis det mest omtalade partiet under det senaste året, i alla fall när det talas om media 

debatten. Ofta sägs det att partiet inte för någon politik som inte handlar om invandring. Utan 

att ta ställning, presenterar partiet motioner som handlar om skolan. Sverigedemokraterna vill, 

som Miljöpartiet tillföra en ytterligare politisk arena, bortanför det som idag ses som rött och 

blått. Partiet sträcker sig åt båda håll, i vissa fall är det socialistiska åsikter som kommer fram. 

I andra har de en stark konservativ tanke.  

Privatisering – av vad? 

Om privatiseringen ska legitimeras helt av Sverigedemokraterna, vill partiet att kommunen 

ska tilldelas vetorätt. Det vill säga att ett nej från kommunen av etablering av en friskola, är 

vad som ska gälla. Partiet vill också att det ska finnas en lag som säger att vinst inte får 

plockas ut av huvudmännen till de privata skolorna. Här är det alltså finansieringen som ska 

ligga kvar i den offentliga makten. Partiet är också skeptiska till avregleringen i för stor 

utsträckning, elever får inte fara illa, på grund av att den privata skolan vill plocka ut för stor 

vinst, att elevernas behov inte tillgodoses. (Motion 2011/12: Fi242). 

Sverigedemokraterna vill begränsa etableringen av friskolorna. Utifrån Lundquist, är det ett 

sociolistiskt argument, vilket visar på deras tanke om att vara ett konservativt socialistiskt 

parti. Skolan ska bevaras som den varit, den ska fortsätta att tillhöra välfärden. 
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Sverigedemokraterna menar att etablering av friskolor inte får ge merkostnader åt kommunen, 

vilket kan vara fallet idag. (Motion 2011/12: Ub493). 

Privatisering av skolor, eller etablering av nya skolor, får enbart, enligt partiet ske om det 

finns en efterfrågan av en viss pedagogik, eller en skola som inriktar sig på språk. De är, 

menar de kommunen som har huvudansvaret, det är kommunens plikt att upprätthålla den 

svenska skolplikten. De säger sig vara medvetna om problem som kan följa privatisering, 

samtidigt som de är positiva till valfrihet. Paradoxen som Lundquist skriver om, vad gäller 

offentlig välfärd, kontra konkurens, valfrihet och effektivisering, visar sig här i partiets egen 

politik. Det kan också handla om partitaktik, lite av allt, lagom av offentligt monopol och 

privata alternativ, kan möjligen vinna många röster.  

Privatisering – från och till vem? 

Sverigedemokraterna vill se en maktförskjutning från det kommunala till det statliga, när det 

gäller styret av skola. De vill att avfinansieringen går från det kommunala till det statliga. 

Decentraliseringen var ett misstag, i deras ögon. För att öka likvärdigheten i svenskskola, är 

det för dem en självklarhet att staten står som huvudman till skolan. (Motion 2011/12: Fi242). 

Dock ser partiet en paradox som kan följa med etableringen av friskolor. Vid öppning av 

friskolor i kommuner som har små skolor, kan de små skolorna tappa så många elever att de 

tvingas lägga ner verksamheten, vilket då gör att valfriheten minskar och relaterat till 

Lundquist ord om till och från vem privatiseringen sker, är det i det här fallet inte enbart en 

avreglering av det kommunala till det privata, utan en maktförskjutning från det kommunala 

till det privata, då det kommunala inte längre kommer finnas kvar i samma skala. Lundquist, 

2010, s. 221). Hur det stämmer överrens med tanken om skolan som välfärd och allas rätt till 

den, när friskolor inte har krav att välkomna alla, tåls att diskutera, vilket är precis vad 

Sverigedemokraterna i sitt resonemang gör.  

Privatisering – varthän? 

Sverigedemokraterna är egentligen inte helt emot själva privatiseringen, utan menar att skolan 

råder bäst under samma styre, för helhetens skull. (Motion 2011/12: Ub493). I det här fallet är 

det intressant med de argument Lundquist presenterar som bortom den ideologin som ligger 

till grund för partiet. Här handlar det kanske både om taktik, men också om att trycka på 

effektivisering. Utifrån att studera skola, som en helhet, bortsett från olika aktörer är det mer 

effektivt att det finns en huvudman. (Lundquist, 2010, s. 237). Partiet talar också om, relaterat 

till skola som helhet och argument kring effektivisering istället för ideologi, om att det idag 
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är, när allt kommer kring kommunen som har huvudansvaret för eleverna. Om en friskola går 

i konkurs är det kommunen som har ansvar för deras fortsatta skolgång. Dessutom är det 

kommunen som ansvarar för elever med särskilda behov, organisera fritids, fördela resurser 

och se till att det finns skolor där de behövs. En friskola som inte lyder under de här reglerna 

är alltså mycket friare i sin verksamhet, från vad som kan bli stora ekonomiska utgifter. För 

Sverigedemokraterna är det inte en effektivisering av skola, utan en miss i helhetssynen av 

skolväsendet. (Motion 2011/12: Ub493). 

Dock poängterar det vikten av valfrihet och föräldrainflytande, men visar tydligt på faktorer 

som de ställer sig skeptiska till, vad gäller valfrihetsreformen. Sverigedemokraterna menar att 

reformen bidragit till segregering, utifrån sociokulturella, prestationsmässiga och etniska 

faktorer.  (Motion 2011/12: Fi242). 

Centerpartiet 
Det tidigare bondepartiet. I deras motionerande lyser fokuset på landsbygden många gånger 

igenom. I de två senaste valet, har de stått i allians med de partier som främst kopplas till de 

borgerliga ideologierna. Trots det finns ett tänk på det liv som pågår bortom stadskärnan. En 

positiv syn på friskolor, är givet. Både som lösning på bristen av skolor på landet, men också i 

symbios med de övriga allianspartierna.  

Privatisering – av vad? 

Fokus hos Centern, vad gäller privatiseringen ligger på skolorna utanför staden. Partiet känner 

en oro över avvecklingen av skolor på landsbygden, det är inte ekonomiskt hållbart för 

kommunen säger de att bedriva skolverksamhet för ett litet elevunderlag. Som lösning på 

problemet ser de gärna att föräldrar, personal och lärare tar över skolan och driver den i 

privatregi. Att det finns fungerade förskolor och skolor på glesbygden, ska enligt partiet locka 

fler folk ut på landet. (Motion 2005/06: N481). 

Privatisering – hur? 

Centerpartiet vill se ett minskat statligt inflytande. De menar att statliga företag ofta har 

förmåner som bidrar till en orättvis och snedvriden konkurrens, mellan det statliga och det 

privata. Ett minskat statligt inflytande skulle, enligt partiet ge bättre förutsättningar för de 

privata aktörerna på marknaden. Den ekonomiska utvecklingen skulle bli bättre och tillväxten 

skulle öka. (Motion 2003/04: N327).  Likanden mellan Centerns argument och resonemang 

som Lundquist presenterar relaterat till nyliberalismen, är slående. (Lundquist, 2010, s. 217). 
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Privatisering – från och till vem? 

Centerpartiet skriver,  

”Den goda skolan kan bara formans lokalt på varje skola”. (Motion 2005/06:Ub 426).  

Det finns en önskan från partiet att skolorna i sin egenhet ges utrymme för egna initiativ. De 

önskar att skolan mer såg upp till den förmåga som finns hos brukarna, vilket i det här fallet 

innebär en avreglering från kommunen direkt till brukarna av skolan. Hur vida skolan sedan 

är kommunal eller privat talar de inte om. Men de talar starkt för en skola där de olika 

aktörerna, lärare, pedagoger, elever och föräldrar ges utrymme att skapa en skola där 

kunskapsmålen uppfylls. I partiets ögon släpps fokus från kvantiteten i skolan, en nioårig 

skolplikt är inte det optimala – för alla. Utan utveckling och kunskapsfyllnad är en individuell 

process.  

Privatisering – varthän? 

Centerpartiet menar att öppenhet och valfrihet är vad som ska spegla det svenska 

skolväsendet, privatiseringen har enligt dem många gånger varit räddningen för 

skolverksamheten på landsbygden.(Motion 2002/03: Ub 429). På tal om partitaktik, 

(Lundquist, 2010, s. 237). Är det ett tydligt argument för paritet att vinna röster. De står fast 

vid vikten av att bevara en aktiv landsbygd, som innebär att elever som bor utanför staden inte 

behöver åka skolskjuts till skolan, speciellt inte då de går i grundskolan. Centern vill ge alla 

elever samma chans, deras sociala, kulturella eller etniska bakgrund ska inte få betydelse för 

deras skolgång. (Motion 2002/03: Ub 429). 

Friskolereformen  
Jarl och Rönnberg talar om steg i den politiska processen. För ökad förståelse av den här 

studien ska de två första punkterna nämnas igen. Input och output. Beslutet om valfriheten 

inom skolan fattades och blev en output av de förslag som tidigare hade diskuterats. Idag 

tjugo år senare diskuterar man istället vilka följder beslutet kom att bidra med, vilket leder till 

ny input. Som motionerna talar för, då inputen ifrån politiker ska presenteras. (Jarl och 

Rönnberg, 2010, s. 16-19). 

För återkommande till de fria aktörerna, som blivit en del av skolmarknaden ska Jarl och 

Rönnberg nämnas tillsammans med Moderaterna. Jarl och Rönnberg presenterar de olika 

aktörerna inom den skolpolitiska arenan och kopplar det till deras olika typer av makt. Där 

politiker, media, enskilda brukare och intressegrupper nämns. (Jarl och Rönnberg, 2010, s. 
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23). Decentraliseringen skulle bidra till de enskilda aktörernas chans till mer inflytande. 

Vilket den kom att göra, Moderaterna presenterar i sin motion alla olika typer av former som 

driver skolor idag. Aktörerna som står för utbuden av skolor i Sverige är långt från homogent. 

Där finns både kommuner, landsting, aktiebolag och ideella föreningar som exempel. (Motion 

2003/04: Ub 276). Att Jarl och Rönnberg presenterar brukar av skolan som aktörer på 

skolmarknaden känns inte främmande. Motionerna talar alla om en rätt, en chans eller en 

möjlighet att fritt få välja skola. I en demokrati kan det ses som ett demokratiskt värde, på 

individ nivå. Det kan ställas mot jämlikhet. Forskarna ifrågasätter sig om alla verkligen har 

samma frihet att välja och hur blir det då egentligen med brukarstyret, om vissa människor 

marginaliseras från början. Att lägga till att skolplikten ses som en skyldighet i Sverige. 

(Demokratirådet, 1998, s. 17) är kanske att problematisera frågan om brukarstyre ytterligare. 

Ger en statlig skyldighet människor med demokratiska rättigheter möjligheter att välja? 

Avslutande diskussion 
Så hur är det nu med friheten? Den frihet som brukare i svensk skola blivit betrodd med. Den 

finns där och är högt värderad av de flesta partierna, dock framkommer det tydligt i några fall 

att forskare och politiker inte är överens alla gånger. 

Valfrihetsreformen har som tidigare visat sig haft en viss segregerande effekt, något som 

framförallt de borgerliga partierna väljer att blunda för. De talar om pluralistisk mångfald och 

vikten av skolvalet för individen. Vilka som väljer, vilka som vet att de får välja, som 

presenteras i forskningen tar de ingen hänsyn till. Jag kan personligen tycka det är lite 

skrämmande. Grupper med låg socioekonomisk status och invandrare framförallt hamnar allt 

för ofta på vissa skolor. Eftersom det är de välbärgade familjerna som använder sig av det fria 

skolvalet. För min del, som blivande svenska som andra språk lärare, innebär det att jag har 

ett begränsat sökområde, när det är dags att komma ut i verkligheten, då vissa elevgrupper 

inte representeras på alla skolor.  

Decentraliseringen visade sig vara en omtalande reform i svensk skolpolitisk historia. En 

reform som inte kom att bli vad politikerna ville. Likvärdigheten efterfrågas, både vad gäller 

fysiska skolor i kommunerna och resurs fördelning i form av ekonomi, men också den färdiga 

produkten som skolorna levererar. Kunskap. Är kunskapen likvärdig? Spelar det någon roll 

var eleven gått i grundskola, för kommande studier. Svaren får vänta till en annan studie, då 

den här studien inte ämnar undersöka likvärdigheten, utan enbart beröra argumenten, där 
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likvärdigheten kritiseras vad gäller decentraliseringen av skolan. Här är det de borgerliga 

partierna som enas om att ett återförstatligande av skolan är vad som kan komma att rädda 

likvärdigheten. En strängare tillsyn, med utvärderingar som uppföljs. 

Jag inledde studien med att påstå att det alltid kommer finnas åsikter om skolvärlden. Åsikter 

som handlar om alltifrån orättvisa betyg, lärare som förändrar framtiden och om huvudmän 

som plockar ut alldeles för mycket vinst från skolor som drivs som bolag. Vad som förvånar 

mig, trots alla åsikter, argument och debatter, med eller utan kunskap, förståelse eller inblick i 

skolan är att människor vid de allra flesta tillfällen är enade. En svensk skola, ska vara en bra 

skola. En skola där elever går ut, väl förberedda på sin framtid, rustade med kunskap som 

kommer få betydelser för dem senare i livet. Vid ett brett perspektiv efterstävas den perfekta 

skolan, där hundra procent av eleverna går ut med godkända betyg. Diskussioner som mössas 

vara eller inte vara i klassrummet, hör i min mening inte hemma i förverkligandet av världens 

bästa skola. Kunskapen sitter inte i mössan, utan innanför den.  

Det är enbart Vänsterpartiet som är helt emot varandet av friskolorna. Sverigedemokraterna 

visar en viss skeptisk syn. Relaterat till kritiken som riktas mot de fristående skolorna av 

forskarna, kan jag inte låta bli att fundera över samarbetet mellan politiker och forskare. 

Forskarna är räds för segregeringen och en olikvärdig utbildning, där alla elever inte ges 

samma chans. Just för friskolan som segregerande blundas det i min mening för hos de 

borgerliga partierna. Moderaterna skriver i en av sina motioner att det kan förekomma 

intagningsregler på vissa friskolor och får det inte att framstå som något problem. Regler för 

vilka som ges chans att gå på en skola, om det så ”bara” handlar om ett kösystem, är ett sätt 

att stänga ute elever. Även om det i de fallet inte handlar om någon speciell grupp av 

människor. 

Slutligen vill jag höja begreppet likvärdighet. Ett svårt begrepp i mina öron. Vad är 

likvärdigt? Vad skiljer likvärdigt ifrån lika? Handlar likvärdig utbildning om en utbildning 

som ska vara lika, men inte kan se lika ut, eftersom människor är olika. En lika utbildning, 

skulle inte ta hänsyn till elever som individer, utan enbart som elever. Är det likvärdigt att få 

välja, om alla inte är välkomna att gå på den skolan som de helst önskar. Jag kan heller inte 

låta bli att fundera på om likvärdighet för alla är vad som faktiskt eftersträvas. För är det så, 

varför ska brukare behöva välja? Fördelas resurser efter behov, på ett rättvist sätt, där elever 
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som individer sätts i centrum borde inte skolval för likvärdighetens skull inte vara 

nödvändligt.  
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