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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att kritiskt granska friskolereformens tillkomst i och med proposition 1991/92:95 

(Om valfrihet och fristående skolor) och proposition 1992/93:230 (Valfrihet i skolan). Detta med hjälp 

av Carol Bacchis metod för policyanalys: What´s the problem represented to be? Resultaten visar att 

den dåvarande regeringens antaganden om att skolans kvalitet kan höjas med hjälp av ökad valfrihet 

gällande val av skola och marknadskonkurrens mellan skolor, inte tycks vara riktiga. Detta delvis 

eftersom skolor kan värva elever med ett lyckat varumärke eller en attraktiv studieort, snarare än  

enbart med god utbildningskvalitet. 
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Introduktion 

 

Det är lätt att förbise skolan som en självklar del i människors liv, där barn lär sig sådant som 

är nödvändigt för deras liv som vuxna. Men skolan som institution kan fylla en rad olika 

funktioner och säger mycket om det samhälle den existerar i. Synen på vad som är lämplig 

utbildning för och uppfostran av samhällets unga speglar planerna för framtiden. Därför är 

skolans styrning av stort sociologiskt intresse. Vad är det som avgör utbildningens innehåll 

och form? Materiella omständigheter eller ideologiska motiv? Struktur eller aktör? Religion 

eller kanske politiska idéer om emancipation?  

 

I Sverige var läskunnigheten relativt allmän redan under 1700-talet, vilket var mycket tidigt 

sett ur ett internationellt perspektiv. Detsamma gällde flera andra protestantiska länder. Detta 

förklaras delvis av den protestantiska lärans betoning på en personlig relation till gud och 

därför vikten av att själv kunna ta del av guds ord. 1842 bestämdes av riksdagen att varje stad 

och socken var skyldiga att organisera utbildning och barnen var skyldiga att ta del av den.  

Detta var under samma tid som industrialiseringen började ta fart i Sverige och det började nu 

bli en verklig möjlighet för barn och ungdomar att välja ett annat arbete och liv än det som 

deras föräldrar levt. 

 

Denna möjlighet var dock betydligt mer begränsad för kvinnor och det är inte för än 1927 

som villkoren för utbildning, i lag, blir lika för båda könen. Ett år senare lanseras begreppet 

folkhem i Sverige av socialdemokraternas partiledare Per-Albin Hansson. Landet ska ses som 

ett tryggt hem för hela folk och en central del är en jämlik och demokratiskt fostrande 

utbildning. Folkskolan blir enhetsskolan och enhetsskolan blir senare grundskolan. Vad 

innehållet i utbildningen består av skiftar i relation till större samhällsförändringar och synen 

på skolan som en uppfostrande institution lever i högsta grad kvar idag, när det ofta talas om 

skolans värdegrund. 

 

Som jag snart ska komma in närmare på, har den så kallade friskolereformen, som 

genomfördes 1992, ägnats mycket uppmärksamhet i avhandlingar och forskningsartiklar 

sedan den genomfördes. Det har undersökts hur den påverkar segregationen i skolan och 

samhället i stort. Den nya skolmarknad som reformen resulterade i har analyserats ur flera 

perspektiv. I OECD-rapporter hänvisas till friskolereformen som viktig för utvecklingen i den 
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svenska skolan. Fokus har alltså legat på att förklara hur friskolereformen har påverkat skolan, 

elever, föräldrar och samhället överlag. Detta vill jag fortsätta undersöka, men framför allt vill 

jag i denna uppsats skapa större förståelse för hur regeringen som skapade reformen 

resonerade och på vilka grunder friskolereformen föreslogs. För detta ändamål kommer jag 

utföra en typ av kritisk policyanalys. Det är en disciplin inom granskning av politiska beslut, 

som utgår ifrån att kunskap om samhället inte är värdeneutral samt att skapandet och 

genomförandet av politiska beslut – i de allra flesta fall - inte är en process med rationellt 

uttänkta medel för att nå ett specifikt mål. Därför ifrågasätter disciplinen motiven och 

värderingarna som politiska beslut grundar sig i. 

 

Mitt syfte med den här studien är att, ur ett kritisk perspektiv, undersöka den så väldigt 

omdebatterade friskolereformen som genomfördes i Sverige 1992. Vilka 

problemframställningar utgick regeringen från i skapandet och genomförandet av reformen? 

Hur motiverades den av beslutsfattarna? Vilka var de faktiska motiven bakom den? Vilka 

fenomen och förändringar i samhället föregick och influerade dess tillkomst? Vilka 

konsekvenser förde den med sig? Dessa frågeställningar kommer jag försöka besvara med 

hjälp av historikern och statsvetaren Carol Bacchis metod för kritisk policyanalys: What’s the 

problem represented to be? (WPR). Mitt huvudmaterial utgörs av proposition 1991/92:95 

(Om valfrihet och fristående skolor) och proposition 1992/93:230 (Valfrihet i skolan). 

 

Jag kommer börja med att presentera sådan forskning om den svenska skolan och 

friskolereformen som är relevant för min egen studie. Sedan ges en bakgrund till policyanalys 

som forskningsdisciplin och hur den tillämpas, särskilt Carol Bacchis WPR-metod som är den 

jag kommer använda mig av. Efter det följer en sammanfattning av propositionerna som utgör 

friskolereformen och en överblick av de lagförslag som ges. Sedan följer en WPR-analys av 

reformen och till sist en slutdiskussion. 
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Forskning om friskolereformen 

 

Sedan lagändringarna i propositionerna verkställts så har de varit föremål för forskning och 

utvärdering, ofta som en del i större forskningsprojekt om den svenska skolan. 

Anders Trumberg publicerade 2011 avhandlingen: Den delade skolan: Segregationsprocesser 

i det svenska skolsystemet. I den undersöker han den svenska skolans omvandling från ett av 

de mest statsstyrda och centraliserade systemen till en skola med stor valfrihet, lokalt styre 

och privata aktörer på en ny skolmarknad. Den ökande segregationen i skolan, både vad gäller 

etnicitet och klasstillhörighet är ett centralt ämne för avhandlingen och friskolereformen 1992 

lyfts fram som avgörande för den svenska skolans utveckling.  

 

Idéhistorikern Sven-Eric Liedman skriver om samma reform och dess konsekvenser.  

Friskolor med religiös inriktning och skolor med pedagogik som till exempel Waldorf eller 

Montessori växte som väntat efter reformen. Men det kanske mest uppseendeväckande var att 

skolor började drivas som rena företag och kunde göra vinst på de skattemedel som tilldelades 

dem. Detta genom rationaliseringar som ofta gick ut över elevernas och lärarnas resurser.1 

 

Företagsekonomen Sten-Bertil G. Olsson skrev 2015, vid Lunds universitet, sin avhandling 

Marknadsreglering och dess effekter på regionala och lokala gymnasiemarknaders funktion. 

För mig bidrar den med en värdefull, strikt ekonomisk analys av Friskolereformens effekter. 

Han använder sig av begreppet kvasimarknad, som ofta använts för att beskriva den 

organisationsform för den offentliga sektorn som infördes i Storbritannien i början av 1990-

talet.2 Kvasi, eftersom många välfärdsstjänster släpptes ut på marknaden, men med vissa 

begränsningar som innebar att den fria marknadens regler inte gällde fullt ut. Detsamma är 

sant för effekterna av Friskolereformen och åt detta fenomen ägnas en stor del av 

avhandlingen. 

 

En annan avhandling som lägger stort fokus på friskolereformen och dess effekt är Vi och 

dom i skola och stadsdel: Barns identitetsarbete och sociala geografier, författad av Katarina 

Gustafsson. Det är en kvalitativ studie med observation av och intervjuer med mellan-och 

högstadieelever, där det hon vill undersöka är hur barnen beskriver och talar om olika skolor 
                                                           
1 Liedman, 2011. s.102 
2 Olsson, 2016. s.11 
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och bostadsområden. Detta i relation till hur de skapar sin identitet i förhållande till bilden av 

platserna, vilket det visar sig, kommer påverka vilken skola man väljer. Avhandlingen är 

intressant för mig, eftersom den undersöker resultat av Friskolereformen och i förlängningen 

resultaten av problemframställningarna som föregick reformen. Av samma anledning är en 

bok från 2014 intressant. Nämligen Den stora omvandlingen: En granskning av 

välfärdsmarknaden. I den har ett antal journalister publicerat granskande studier av 

kvasimarknaden på välfärdsområdet. Ett kapitel, av Malin Beeck, ägnas specifikt åt 

skolmarknaden. Detta är bara en liten del av den forskning som gjorts där friskolereformen 

varit ett centralt studieobjekt. Det ger mig ett bra utgångsläge för min egen studie och 

motiverar dess relevans, att debatten om reformen i högsta grad är levande både i akademin 

och i offentligheten. 
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Kritisk policyanalys som perspektiv 

 

I denna studie utgår jag i teori främst från Carol Bacchis analysmodell: What’s the problem 

represented to be? Den arbetades fram och användes i slutet av 1990-talet, men har efter det 

utvecklats och konkretiserats i boken Analysing Policy från 2009. För att förstå 

tillvägagångssättet är det viktigt att förstå vilka antaganden som finns kring vad policy är och 

hur den fungerar. Policy kan sammanfattas som de lagar eller program för social eller 

ekonomisk förändring i ett samhälle, som en regering genomför för att lösa ett uppfattat 

problem. När policy ska brytas ner, utvärderas och analyseras kan detta göras på en mängd 

olika sätt med olika utgångspunkter.  

 

Jill Blackmore beskriver policyanalysens utveckling i boken Theory and Methods in Social 

Research. En rationell modell, som hävdades vara strikt vetenskaplig, dominerade under 

1900-talets första hälft och fram till 70-talet. Här utsattes politiska beslut för granskning som 

fokuserade på brister i implentering och kommunicerande av policyn. Därmed lämnades det 

underförstått att policyn i sig var en rationellt uttänkt lösning på ett problem, men den kunde 

ändå misslyckas på grund av dåligt genomförande.3 En sådan metod har historiskt sett 

föredragits av beslutsfattare eftersom resultaten påstås ha stor generaliserbarhet och pekar ut 

konkreta problem som går att åtgärda.  

 

Den rationella modellen för policyanalys ifrågasattes i högre utsträckning, ju längre seklet 

framskred, av de som förespråkade en kritisk syn på hur policy bör bedömas och utvärderas. 

Rötterna för detta synsätt kan spåras till Marxismens och senare Frankfurtskolans kritiska 

teori, där en central poäng är att kunskap inte är neutral, utan ideologi och värderingar spelar 

alltid en roll för vad som presenteras som sådan. Alltså blir det av stort intresse att analysera 

olika maktförhållanden och vilka som har möjlighet att producera det som kommer att 

betraktas som kunskap. Den kritiska policyanalysens koppling till ett sådant synsätt är tydlig 

eftersom den, till skillnad från den rationella modellen, fokuserar på ideologin bakom 

politiska beslut och hur olika intressen representeras i dessa. Flera metoder för policyanalys 

med den kritiska teorin som utgångspunkt har utvecklats och fått stort inflytande under de 

senaste decennierna. Jag tänkte nämna några av dem innan jag kommer in på Bacchis metod, 

men först, en kort redogörelse för en annan välkänd modell för hur policyprocessen fungerar.  

                                                           
3 Lewin & Somekh, 2011. s.190 
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Den inkrementella modellen är utvecklad av Charles Lindblom. Denna teori har inte en lika 

tydlig koppling till kritisk teori som till exempel Bacchis. Men den avfärdar en typ av 

rationellt beslutsfattande som bygger på total information och att hänseende tas till alla 

tänkbara variabler och möjliga effekter. Det inkrimentella innebär att politiken utvecklas i 

mindre steg, utifrån den politiska verklighet och den policy som redan existerar.  

Lindblom menar att policyprocessen är beroende av den pragmatism som i stor utsträckning 

karaktäriserar politiken. Kompromisser måste göras, brist på tid, fullständig information och 

överblick är ett faktum. Det viktiga blir att få igenom de förslag som verkar relevanta och 

möjliga att genomföra i stunden. Alltså är det nära på omöjligt för politiker att försöka vara 

principfasta och alltid ta beslut baserade på övergripande värden och ideal. 

 

John Kingdon är upphovsmannen till det som på svenska kallas dagordningsmodellen.  

Den utgår ifrån att policybeslut inte är en produkt av rationella, utifrån samhällsnytta 

kalkylerade val. Om så var fallet skulle forskare kunna förse beslutsfattare med det underlag 

de behövde för att kunna fatta de bästa besluten. Men som jag varit inne på är det sällan en 

åtgärd gynnar en grupp utan att samtidigt försämra förhållandena för en annan. Istället lägger 

han precis som Carol Bacchi vikten vid problemformuleringsfasen i policyprocessen. De båda 

menar att det är avgörande för policybeslut hur ett samhällsproblem framställs och ur vilka 

perspektiv det uppmärksammas eftersom detta blir grunden för lösningen på problemet. 

Kingdon har också  myntat begreppet policy window om en öppning för att genomdriva 

policybeslut mot bakgrund av en betydelsefull händelse i samhället eller politiken. En 

terrorattack eller en undersökning som visar att skolresultaten försämras är exempel på 

händelser som kan öppna upp för politiska beslut som tidigare inte hade tagits väl emot. 

 

Något som aktualiserats i och med boken Makt utan mandat som utkom 2015 är de så kallade 

policyprofessionellas ställning i policyskapandet. Med policyprofessionella avses sådana som 

inte är valda av folket men jobbar med politik som till exempel PR-konsulter, utredare på 

tankesmedjor eller politiskt sakkunniga. I boken beskrivs bland annat hur statsvetaren och 

demokratiforskaren Robert Dahl redan 1989 i boken, Democracy and its critics, riktar skarp 

kritik mot denna grupps ökande inflytande. Han menar att de policyprofessionellas ställning 

riskerar att hota demokratin. Inte för att de driver en politisk agenda utifrån gemensamma 

intressen, tvärtom finns en mängd olika intressen representerade. Men de beslut som ska tas 

genom den representativa demokratin blir alltmer komplexa och om mycket av makten 
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förläggs utanför de förtroendevalda och i förlängningen folket, riskerar man att få en situation  

där det blir svårare att utkräva ansvar för de beslut som fattas. Resultatet, menar Dahl, kan bli 

att de policyprofessionella fungerar som ett slags förmyndare och folkets röst och politiska 

visioner tappar i kraft.4 Jag kommer inte ägna någon del av den här studien åt att undersöka de 

policyprofessionellas roll i skapandet av Friskolereformen. Men det är ett mycket intressant 

perspektiv som bör nämnas när man talar om kritisk policyanalys. 

 

Det kritiska förhållningssättet till policy utgör kärnan i What’s the problem represented to be? 

Det som Bacchi benämner problem representation kommer jag i denna uppsats kalla för 

problemframställning. Metoden går ut på att identifiera policyskaparnas problemframställning 

och sedan kritiskt granska den. Vilka antaganden som ligger bakom, vilka effekterna blir, 

vilka grupper som gynnas eller missgynnas och var och hur problemframställningen 

försvaras.5 Hur ett problem framställs, i det här fallet problemen i den svenska skolan, får 

konsekvenser för vad lösningen kommer att bli. Problemframställningen är inte värdeneutral 

utan ger uttryck för de tankesätt och den ideologi som mer eller mindre medvetet finns hos 

policyskaparna. Detta är en viktig insikt eftersom politikerna själva, i de allra flesta fall, 

menar att policyskpandet är en process där ett oomtvistiligt problem har identifierats och en 

rationell lösning föreslagits för allmänhetens bästa. De som sedan ska utvärdera och granska 

de politiska förslagen har i hög grad gått med på detta och fokuserat på att ägna sig åt analys 

av genomförandet av dessa och inte ifrågsatt bakgrunden till förslagen. Bacchis metod är 

medvetet framtagen för att utmana denna typ av policyanalys.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Garsten et al. 2015. s.17 
5 Bacchi, 2009. s.1 
6 Bacchi, 2009. s.262 
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Att tillämpa kritisk policyanalys 

 

I WPR-metoden är urvalet av text relativt öppen. Det huvudsakliga materialet bör dock bestå 

av dokument som innehåller förslag till lagstiftning och är kopplade till syfte och 

frågeställningar.7 Eftersom mitt mål med uppsatsen är att göra en policyanalys av det som 

kallas friskolereformen, så var det uppenbart att de två propositionerna – Om valfrihet och 

fristående skolor 1991/92:95 & Valfrihet i skolan 1992/93:230 – skulle bli utgångspunkten 

för min analys. Vid genomläsningen av propositionerna har jag inte använt mig av en tematisk 

analys i den mening att jag inte har haft ett strikt system för kodning med kategorier och 

teman. Däremot har jag jobbat iterativt med texten och utifrån de frågeställningar som utgör 

grunden i WPR-metoden letat efter mönster i texten. Alltså, återkommande argument och 

formuleringar som säger något om problemframställningarna och i vilken kontext de har 

uppstått. I båda propositionerna finns rubrikerna principiella utgångspunkter, vilka för mig är 

särskilt intressanta eftersom det där argumenteras för varför de nya lagarna behövs. I denna 

argumentation finns många ledtrådar om vad som har lett till de problemframställningar som 

mynnat ut i Friskolereformen. Efter upprepade läsningar har jag, som presenteras nedan, 

identifierat fyra huvudområden som regeringen menar behöver åtgärdas för att problemen i 

skolan ska kunna lösas. Det är sedan på dessa teman jag tillämpat WPR-metoden för 

policyanalys. 

 

Jag kommer att genomföra WPR-analysen steg för steg och i och med varje del ge en kort 

beskrivning av vad målet med den specifika delen är. Men först tänker jag ge en övergripande 

förklaring av metoden. Som nämnts i teoriavsnittet så befinner sig Carol Bacchis metod i den 

kritiska traditionen för policyanalys. Detta är tydligt från början eftersom metodens 

utgångspunkt är att hitta de problemframställningar som givna lagförslag baseras på. 

Det som är centralt är att en problemframställning aldrig är en värdeneutral beskrivning av ett 

verkligt problerm, även i vad som kan tyckas vara de mest självklara fall av samhällsproblem. 

Att en regering säger sig vilja åtgärda den höga arbetslösheten utgår ifrån en kultur och 

samhällsstruktur där det ses som viktigt att varje vuxen människa lönearbetar och är 

sysselsatt. Att en regering vill hitta en lösning på narkotikaproblematiken baseras på en 

uppfattning om att droger är någonting i grunden dåligt för samhället och dess individer.  

 

                                                           
7 Bacchi, 2009. s.20 
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Givet detta synsätt uppstår ett antal följdfrågor, vilka utgör resten av frågeställningarna i 

metoden. Följande frågor motsvarar de numrerade frågeställningarna (1-6) som återfinns 

under rubrikern WPR-analys av friskolereformen: Vilka antaganden är underliggande 

problemframställningarna? I vilken historisk och samhällelig kontext har dessa antaganden 

och framställningar av problemen skapats? Vilka perspektiv och alternativa tankesätt har 

utelämnats i problemframställningarna? Vilka blir resultaten av en viss problemframställning 

och vilka gynnas/missgynnas av dem? I vilka sammanhang och av vilka personer eller 

grupper försvaras problemframställningarna? 

Detta är vad som konstituerar det kritiska i metodens tillvågagångssätt och det är dessa frågor 

jag förhållit mig till vid läsningen och tolkningen av propositionerna. Dessa frågor, skapade 

av Carol Bacchi, används som verktyg för att besvara de frågeställningar som presenterades i 

introduktionen. 

 

Utmaningar & Etik 

 

Eftersom detta är en policy-och textanalys behöver jag inte ta ställning till etiska frågor 

gällande respondenter eller observerade personer. Däremot referar jag till och drar slutsatser 

av det som skrivits av andra i till exempel debattartiklar. Eftersom det är offentligt 

publicerade texter anser jag inte att själva citerandet eller refererandet av dem är 

problematiskt i grunden. Men det är viktigt att tänka på att göra det på ett hederligt sätt och 

inte förvränga det som skrivits för att kunna göra en poäng av det. 

 

På grund av de nästan oändliga möjligheterna för urvalet av text i denna metod - utöver 

propositionerna - så måste man vara medveten om att urvalet i sig är en subjektiv och 

tolkande process. I valet av text finns i de flesta fall en mer eller mindre medveten tanke om 

vilken riktning analysen ska ta i förhållande till det material man väljer. De ämnen och 

perspektiv som framstår som intressanta för författaren är de som kommer lyftas fram i 

material och analys.8 Detta behöver inte vara ett problem i sig, men det gäller att vara 

medveten om det och utsätta sig själv för en kritisk granskning. Bacchi föreslår att tillämpa 

WPR-metoden på sitt eget tänkande och skrivande. Vilken problemframställning utgår jag 

själv ifrån när jag jobbar med de utvalda texterna? Utelämnar jag någonting för att jag, utifrån 

min egen bild av världen, inte anser det vara relevant? 

                                                           
8 Bacchi, 2009. s.20 
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WPR-metoden är till för att granska politiska förslag. Därför är det viktigt för den som 

använder metoden att reflektera över sina egna värderingar och hur man ska förhålla sig till 

arbetet när det gäller ens egna politiska åsikter. Att i en policyanalys försöka förhålla sig helt 

värdeneutralt till ens material anser jag varken vara önskvärt eller möjligt. I boken Theoretical 

issues in policy analysis av M. E. Hawkesworth påpekas att hundratals artiklar har skrivits för 

att demonstrera hur påstått värdeneutrala policystudier genomsyras av en normativ 

partiskhet.9 Om författaren av en sådan studie lever i uppfattningen om att själv vara helt 

befriad från värderingar i förhållande till sitt arbete, är risken att man inte förmår lyfta fram 

sådant som stämmer överens med de egna uppfattningarna och värderingarna. Såhär skriver 

Hawkesworth: 

 

It is now fairly well-established that the desire to eliminate all value bias from policy inquiry results  more often 

in the denial of the valuative dimension of policy prescriptions than in the elimination of tacit bias. As Douglas 

Amy has noted, "The attempt to engage in ‘value free’ analysis cannot eliminate the normative dimensions but 

can only obscure them.10  

 

Denna insikt utgör i någon mening grunden för Carol Bacchis WPR-metod eftersom den 

senare utgår ifrån att en problemframställning inte är värdeneutral och det är just det som 

behöver utsättas för kritisk granskning. Detsamma gäller den som använder sig av WPR-

metoden. Därmed förenas Hawkesworth och Bacchi i kritiken av den rationella 

policyanalysen, som säger sig leverera korrekta och värdeneutrala lösningar på problem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Hawkesworth, 1988. s.57 
10 Hawkesworth, 1988. s.58 
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Propositionerna 

 

Mitt huvudmaterial kommer att bestå av två sammanhängande propositioner som 1992 

respektive 1993 föreslogs av en moderatledd koalitionsregering med Carl Bildt som 

statsminister: Den första propositionen är: Om valfrihet och fristående skolor, Proposition 

1991/92:95 och den förlängs med bland annat ytterligare bestämmelser om valfrihet, den här 

gången även i gymnaieskolan i och med: Valfrihet i skolan, Proposition 1992/93:230. 

Dessa två propositioner kommer jag att hänvisa till som Friskolereformen. 

En proposition är ett förslag till lagändring eller stiftande av ny lag som ges av den sittande 

regeringen, till riksdagen. Följande redovisning av lagändringarna finns med för att ge en 

överblick av de konkreta förändringar som skedde i och med friskolereformen. 

 

Om valfrihet och fristående skolor, Proposition 1991/92:95 

 

Regeringen föreslår att fristående grundskolor som är godkända för fullgörande av skolplikt 

ska få verka på i stort sett samma villkor som skolor i offentlig regi. Sådana skolor ska 

tilldelas medel från den kommun vari de är belägna. För varje elev ska kommunen betala 

genomsnittssumman av kostnaden för elever i den kommunala skola.  

 

I propositionen föreslås ändringar i skollagen (1985:1100) 9 kap. 5 och 6 § samt att en 

paragraf tillkommer (9 kap. 4a §). Ändringarna lyder som följer: 

 

9 kap. 4a § 

 

Tilldelning av medel: ”En fristående skola, som är godkänd för elever som har vanlig 

skolplikt, skall tilldelas medel för verksamheten av den kommun där skolan är belägen. För 

varje elev skall lämnas ett belopp som motsvarar den genomsnittliga kostnaden per elev i 

kommunens grundskola det närmast föregående kalenderåret.” 

 

9 kap. 5 § 

 

Tidigare lydelse: ”Fristående skolor som avses i 1 och 4 § skall i fråga om sin utbildning för 

skolpliktiga elever stå under tillsyn av statens skolverk. Den omedelbara tillsynen över sådan 
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utbildning ankommer på den styrelse som finns för grundskolan repskektive särskolan eller 

specialskolan för den kommun där skolan är belägen.” 

 

Föreslagen lydelse: ”Fristående skolor som är godkända för fullgörande av skolplikt, är 

skyldiga att delta i den uppföljning och utvärdering av skolväsendet som genomförs av statens 

skolverk.” 

 

9 kap. 6 § 

 

Tidigare lydelse: ”Om en fristående skola inte längre uppfyller kraven för godkännande och 

bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen, skall godkännanadet återkallas.” 

 

Föreslagen lydelse: ”Om en fristående skola inte längre uppfyller kraven för godkännande 

och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen, skall godkännandet återkallas. 

Detsamma gäller om en fristående skola inte iakttar sin skyldighet enligt 5 § tredje stycket att 

delta i uppföljning och utvärdering.” 

 

Valfrihet i skolan, Proposition 1992/93:230 

 

Istället för att elever automatiskt blir placerade i närmaste gymnasieskola inom den kommun 

de bor så ska elevens vilja vara utgångspunkten för val av skola och elevernas möjligheter att 

välja skolor utanför kommunens gränser ökar. Fristående skolor som motsvarar den offentliga 

skolans gymnasium ska få bidrag från dess elevers hemkommuner. 

 

I denna proposition föreslås omfattande omstrukturering av skollagen (1985:1100). 

För omfattande för att jag ska lista alla förändringar här, men jag tar upp de förslag till nya 

lagar som jag anser vara mest relevanta. Bland annat ska 9 kap. som var föremål för 

ändringarna i den förra propositionen upphöra att gälla. Dock läggs ett nytt 9 kap. Fristående 

skolor till, där de tidigare ändringarna finns kvar men under nya paragrafer.  

 

4 kap. 8a § 

 

”Efter önskemål av vårdnadshavare har en kommun rätt att i andra fall än som avses i 5 § 

tredje stycke och 8 § i sin grundskola ta emot en elev från en annan kommun.” 
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9 kap. 6 § 

 

” En fristående skola, som är godkänd för elever som har vanlig skolplikt, skall tilldelas medel 

för verksamheten av den kommun där skolan är belägen. För varje elev skall lämnas ett 

belopp som motsvarar den genomsnittliga kostnaden per elev i kommunens grundskola det 

närmast föregående kalenderåret.” 

 

9 kap. 7 § 

 

”Fristående skolor, som har rätt till bidrag enligt 6 §, får för de elever som bidragen avser 

endast ta ut elevavgifter som är skäliga med hänsyn till de särskilda kostnader som skolan har, 

förutsatt att kostnaderna anses rimliga för verksamheten...” 
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WPR-analys av friskolereformen 

 

1. Vilka är problemframställningarna? 

 

I processen fram till och i genomförandet av ett politiskt beslut finns det alltid en eller flera, i 

många fall outtalade, problemframställningar vari förslagen till förbättring grundar sig. 

Målet med denna första del av analysen är att utifrån de två propositionernas förslag till 

förbättring, försöka förstå vilka problemframställningar som föregått och påverkat 

propositionernas innehåll. 

 

Det övergripande målet med friskolereformen är att höja kvaliteten i den svenska skolan. 

Kvalitet är förstås ett mycket abstrakt begrepp som inte specificeras och därför utgår jag ifrån 

att alla enskilda förslag, av regeringen antas leda till vad de anser vara ökad kvalitet. I båda 

propositionerna förekommer fyra återkommande kategorier av argument. Dels gäller det 

argument för frihet och valfrihet i skolan. Under de rubrikerna som lyder principiella 

utgångspunkter hänvisas till detta citat som ett principiellt och avgörande argument: 

 

”Rätten och möjligheterna att välja skola och att välja sina barns utbildning är en viktig del i ett fritt 

samhälle.”11  

 

Regeringen vill bryta upp skolmonopolet för att ge större möjligheter för elever att välja 

skola. De menar även att valfrihetsreformen kommer göra familjers ekonomiska styrka 

mindre betydelsefull för möjligheterna att välja skola.12 Det hävdas också att ökade 

möjligheter att välja skola är en viktig reform för att vitalisera skolan. Detta eftersom: 

 

”Valet kan stimulera ett ökat engagemang för skolan hos föräldrar och en större lyhördhet för elevers 

och föräldrars önskemål hos skolor och kommuner.”13 

 

Valfriheten är det viktigaste förslaget och argumentet för regeringen, eftersom det är igenom 

den man vill uppnå andra mål som kostnadseffektivitet och pedagogisk mångfald. 

 

Den andra kategorin består av argument för ökad pedagogisk mångfald inom skolväsendet.  

                                                           
11 Proposition 1991/92:95. Om valfrihet och fristående skolor. s.8 
12 Proposition 1992/93:230. Valfrihet i skolan. s.27 
13 ibid. 
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I och med friskolereformens förslag om bidrag till fristående skolor så förväntades en ökning 

av skolor med alternativ pedagogik som till exempel Montessori och Waldorf. 

Samma förväntan fanns gällande mindre skolor på landsbygden och skolor med religiös 

inriktning. Detta ses av regeringen, enligt propositionerna, som positivt. Bland annat för att de 

menar att växande kunskapskrav kräver förnyelse och kreativitet i skolväsendet och att de 

båda åstadkoms bäst i skolor som får fungera efter egna idéer.14  

 

Den tredje kategorin av argument gäller konkurrens och kostnadseffektivitet. Dessa argument 

hänger ihop med dem i den andra kategorin men förutom olika driftsformer grundade i olika 

pedagogiska inriktningar så menar man även att en mångfald av ägandeformer bör gynna 

kvaliteten och produktiviteten, samt ge incitament för ökad kostnadseffektivitet. Dessutom 

tror regeringen att en ”stimulerande tävlan mellan olika skolor”15 kan bidra till att höja kvaliteten 

i det svenska skolväsendet. 

 

Den fjärde och sista kategorin av argument är de om att ett statligt skolmonopol sätter käppar 

i hjulen för innovation och kreativitet. Som jag nämner ovan så skriver regeringen att den 

förnyelse och kreativitet som behövs för att höja kvaliteten i skolan fungerar bäst i skolor som 

får fungera efter egna idéer och inte måste rätta sig helt efter ett enhetligt system. De menar 

att: ”Ett uniformt system kan inte erbjuda den variation och flexibilitet som krävs i framtiden.”16 

Det ska även inom den offentliga skolan underlättas för olika profiler, men friskolorna anses 

vara särskilt viktiga för att utöka den pedagogiska mångfalden. 

 

Utifrån förslagen och argumentationen drar jag slutsatsen att detta är regeringens 

problemframställningar: 1. Valfriheten för eleverna avseende grundskole-och gymnasieval är 

för begränsad. 2. Det finns för liten pedagogisk mångfald. 3. Avsaknaden av konkurrens 

mellan skolor hämmar produktiviteten och kostnadseffektiviteten. 4. Det statliga monopolet 

hämmar innovation och kreativitet vad gäller alternativ pedagogik. 

 

 

 

 

                                                           
14 Proposition 1992/93:230. Valfrihet i skolan. s.26 
15 Proposition 1991/92:95. Om valfrihet och fristående skolor. s.9 
16 Proposition 1992/93:230. Valfrihet i skolan. s.26 
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2. Vilka antaganden finns underförstådda i problemframställningarna? 

 

I denna andra del är mitt syfte att finna sådant som, givet problembeskrivningen, har 

förutsatts i policyskapandet. I beskrivningen av ett problem bör det gå att följa en så kallad 

conceptual logic. Alltså en viss föreställning om hur världen och samhället fungerar, som 

motiverar problembeskrivningen och i förlängningen lösningen på problemet.17 

Beskrviningen som ges av Bacchi, angående vad som bör identifieras i det här steget är 

mycket lik det Liedman kallar latent ideologi, vilket han beskriver som: ”...alla de mer eller 

mindre diffusa föreställningar som människor i gemen har om olika företeelser i samhället.”18 

 

Eftersom Beatrice Ask, som författar propositionerna å regeringens vägnar, uttryckligen 

skriver att rätten att välja skola är ett principiellt och avgörande argument för friskolereformen 

är det uppenbart att valfriheten i sig själv tillskrivs ett värde. Det är väl egentligen föga 

förvånande eftersom större valfrihet för konsumenter länge har varit en fråga som drivits av 

svenska liberaler och konservativa. Det är ett argument som ofta kontrasteras mot den dystra 

bilden av kommunismens totala avsaknad vad gäller marknadsmässig valfrihet, där det varnas 

för att socialdemokrater och andra vänsterpartier ligger farligt nära en sådan dystopi. 

Argumentationen för ökad valfrihet i propositionerna förs inte in i något vidare resonemang 

utan verkar anses utgöra ett tillräckligt argument i sig själv.  

Detta gör att jag tolkar förslagen om ökad valfrihet som ett ställningstagande baserat på en 

ideologisk grundåskådning där dikotomierna valfrihet/statlig styrning och liberalism/socialism 

är väsentliga.  

 

Argumenten om att fler fristående skolor och konkurrensen mellan skolor skulle bidra till 

högre kostnadseffektivitet kan även de förstås mot bakgrund av samma syn på hur samhället 

bör eller antas fungera. Den marknadsliberala ideologin förutsätter att konkurrens mellan 

företag gör att de måste vara så resurseffektiva som möjligt samtidigt som de tillfredsställer 

kundernas efterfrågan. Är de ineffektiva eller håller låg kvalitet så kommer de, via 

konsumenternas valfrihet, att försvinna från marknaden. Få skulle idag helt avfärda denna 

marknadslogik men många frågor dyker upp när den skall appliceras på utbildningssystemet. 

Detta får jag anledning att återkomma till snart.  

 

                                                           
17 Bacchi, 2009. s.5 
18 Liedman, 2011. s.105 
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3. Hur har problemframställningarna kommit till stånd? 

 

Den tredje delen av analysen är inriktad på att hitta förklaringar till i vilken samhällelig 

kontext problemframställningarna har skapats. Det intressanta här är alltså att försöka förstå 

under vilka politiska och kulturella omständigheter som problemframställningarna har 

lyckats vinna legitimitet.19 

 

Nedan följer en kort redogörelse för det ideologiska och politiska klimat som rådde i Europa 

och Sverige innan och under tiden då friskolereformen genomfördes. Historieprofessorn Ivan 

T. Berend har skrivit boken: An Economic History of Twentieth-Century Europe. Den är 

framför allt en sammanfattning av Europas ekonomiska utveckling genom industrialiseringen 

och fram till nu, men innehåller också viss idéhistoria från samma period. Han menar att 

ungefär från 1970 så gick Europa in i en ny fas av globalisering. Detta kommer jag få 

anledning att återkomma till. Han skriver också att globaliseringen:”...went hand in hand with 

the emergence of neo-liberal economics, laissez-faire individualism and postmodern cultural 

nihilism.”20 

 

Under krigsåren och efterföljande år ägnade sig de flesta europeiska nationer åt protektionism 

och staten stod för en stor del av BNP. Men från och med ca. år 1970 började ett slags 

avregleringsrace mellan europeiska nationer där protektionism och statlig makt fick lämna 

plats åt neo-liberala strömningar, starkt företrädda av bland andra ekonomen Milton 

Friedman, vars marknadsfundamentalistiska idéer fick stort inflytande över USA:s och 

därmed hela världens ekonomi. De skandinaviska länderna nämns som några av de sista i 

detta race och det var först i slutet av år 1980 som idéer om frihandel och individualism 

började växa sig starka även där.21 

 

Man bör även bära i tanke att Sverige som nation länge präglats av en stor offentlig sektor och 

vad vissa skulle kalla en kollektivistisk anda där socialdemokraterna oavbrutet mellan 1932-

1976 drivit det svenska folkhemsprojektet, som onekligen fokuserade på vikten av det 

framgrångsrika kollektivet till skillnad från den framgångsrika individen. Även efter 1976 var 

                                                           
19 Bacchi, 2009. s.10 
20 Berend, 2016. s.247 
21 Berend, 2016. s.253 
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det fram till 1991 under de flesta mandatperioder socialdemokraterna, med Olof Palme som 

statsminister som regerade landet. I propositionerna ställs ofta valfrihet och pedagogisk 

mångfald mot det uniforma, konforma och likriktade skolsystem som socialdemokraterna är 

ansvariga för. Detta är en del i en genomgående ideologisk strid där liberaler beskyller 

socialdemokratin för överdriven kollektivism och socialdemokrater hävdar att liberalismen 

främjar egoism. Mycket tyder alltså på att medborgarna var mottagliga för liberala reformer 

och liberal retorik i början av 1990-talet.  

 

4. Vad lämnas oproblematiserat? 

 

Mitt mål är här att kritiskt granska problemframställningarna kring valfrihet, pedagogisk 

mångfald, olika ägande-och driftsformer samt kostnadseffektivitet. Vilka begränsningar finns 

i sätten att tänka som lett fram till problemframställningarna och vad har inte 

problematiserats?  

 

Som nämnts tidigare så är ett uttalat mål med friskolereformen att antalet skolor med 

alternativ pedagogik och konfessionell inriktning ska öka. Samma förhoppning gäller 

”...föräldrakooperativ, speciella ämnesprofiler och nedläggningshotade glesbygdsskolor.”22 

Vad det inte skrivs nästan alls om är förväntningar eller förhoppningar på nya friskolor som 

kommer att drivas som vilka andra aktiebolag som helst. Antingen sågs detta som självklart 

och något som inte behövde nämnas, eller så hade regeringen inte förutsett att detta fenomen 

skulle bli en av de största och mest uppmärksammade konsekvenserna av friskolereformen. 

Eller så var man medvetna om att det skulle komma att bli en konsekvens, men det var inget 

man talade högt om. Att det inte skulle ha förutsetts verkar osannolikt eftersom det i 

propositionerna uttrycks att en mångfald av ägandeformer och en stimulerande konkurrens 

mellan skolor är önskvärd. Givet den marknadsliberala grund som problemframställningarna 

tycks vila på så är det  visserligen rimligt att man vill hålla staten borta från att lägga sig i vad 

ägarna av de fristående skolorna gör med sitt överskott. 

 

Men även förutsatt en marknadsliberal hållning så kan det ses som kontroversiellt att de 

fristående skolorna får bidrag från kommunen för att de ska kunna konkurrera med den 

kommunala skolan. Det går att ifrågasätta detta funktionssätt ur flera perspektiv. 

En kontroversiell aspekt är faktumet att det är offentliga medel som betalas ut till privata 
                                                           
22 Proposition 1991/92:95. Om valfrihet och fristående skolor. s.9 
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aktörer som sedan kan dela ut den oanvända delen av dessa medel till aktieägare i företaget. 

Man får anta att detta är en stor del av syftet med verksamheten eftersom vinstdrivande 

skolföretag, i någon betydande mening, blev ett fenomen först efter friskolereformen. 

Eventuellt överskott inom den kommunala skolan återinvesteras i det offentliga, vilket ter sig 

logiskt eftersom det är skatter som finansierar skolan, både kommunala och till stor del de 

fristående. Att skattepengar på ett så tydligt vis delas ut i aktiebolag är något som definitivt 

borde kunnat förutses. Om en annan problemframställning varit för handen, en som inte 

baserats på ideal om fritt företagande och fri konkurrens, hade förmodligen denna aspekt av 

reformens eventuella resultat varit utsatt för närmare granskning och problematisering. Men 

även om så varit fallet, är det inte säkert att det hade hade setts som ett problem. 

 

Elever och föräldrar som kunder 

   

Regeringen gör i propositionen klart att friskolereformen har för avsikt att bryta upp det 

offentliga skolmonopolet.23 Ökad konkurrens mellan skolor med olika ägande-och 

driftsformer, som ska bidra till högre produktivitet och kostnadseffektivitet inom skolan som 

helhet, är som jag nämnt ett av de mest framträdande argumenten för reformen. Alltså har 

regeringen en problemframställning gällande den svenska skolan som delvis ser det som ett 

problem att det är för lite konkurrens skolor emellan och att det statliga monopolet hämmar 

kostnadseffektivitet såväl som innovation och kreativitet avseende alternativ pedagogik.  

 

Problemen med att behandla skolan som en marknad där elever är kunder och utbildningen 

varan, har pekats ut av flera som forskat på den svenska skolans utveckling efter 

friskolereformen. I Sten-Bertil Olssons avhandling använder han begreppet kvasimarknad om 

den svenska skolans system. Detta eftersom det finns flera sätt på vilka denna marknad 

avviker från de grundläggande marknadsteoretiska antagandena om till exempel pris och 

efterfrågan. Kundernas (elevernas) val på marknaden är oberoende av priset på varan 

(utbildningen) eftersom den betalas av kommunen. Detta sätter efterfrågekurvan ur spel, där 

efterfrågan förväntas öka när priset sjunker. Efterfrågan är dessutom förutsägbar och 

begränsad till det antal elever som fötts ett visst år. Alltså är möjligheterna att påverka 

marknaden kraftigt begränsade för de som driver skolorna och därmed producerar varan. 

Olsson beskriver den svenska gymnasiemarknaden som ett slags nollsummespel, där de som 

                                                           
23 Proposition 1992/93:230. Valfrihet i skolan. s.26 
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driver skolorna inte är aktörer på en marknad utan snarare: ”...pristagare som konkurrerar med 

kvalitet.”24 Han fortsätter med att påpeka att kvalitet på denna marknad inte skall likställas med 

utbildningskvalitet utan det viktiga för skolorna är om eleverna, deras potentiella kunder, 

uppfattar att skolan håller hög kvalitet. En första förutsättning för att ett sådant 

konkurrenssystem mellan skolor ska fungera för att höja den allmänna utbildningskvaliteten 

är att eleverna beter sig som rationella, informerade konsumenter som faktiskt väljer skola 

efter kvaliteten på utbildningen. Det finns anledning att tvivla på att så är fallet. Detta ska jag 

fortsätta undersöka i nästa del. 

 

5. Vilka konsekvenser får problemframställningarna? 

 

En grundtanke i Carol Bacchis teori och metod är att problemframställningar innehåller 

konflikter mellan olika människors och gruppers intressen. Det är bland annat det som gör 

dem till intressanta studieobjekt. Hur ett problem beskrivs och framställs får i praktiken 

konsekvenser för den förda politiken och kommer sannolikt att försämra för vissa grupper i 

samhället och förbättra det för andra.25 I den här delen kommer jag att försöka identifiera 

några av de förändringar som skett till följd av de problemframställningar som regeringen 

utgått från i propositionerna.  

 

Friskolereformen har alltså lett till denna kvasimarknad på skolans område och nu tänkte jag 

fortsätta på ämnet: eleven som kund, och hur de väljer skola. Journalisten Malin Beeck har 

skrivit om skolmarknaden i boken Den stora omvandlingen: En granskning av 

välfärdsmarknaden. Där skriver hon bland annat om sina intervjuer och observationer från 

gymnasiemässan i Uppsala 2013. Hon upplever eleverna som påverkbara och osäkra på hur 

de ska veta vilken skola som är bäst, trots försök till kritiska frågor om eventuella problem  på 

de olika skolorna. Vissa kastas hastigt mellan olika montrar och alternativ. 

Andra övertygas snabbt av en skolas koncept, som med entusiasm säljs in av skolornas 

representanter.26 

 

Eftersom det är en mässa där varje skola har som uppgift att locka så många elever som 

möjligt, eftersom fler elever=mer pengar, så är det nästan omöjligt för eleverna att på 

                                                           
24 Olsson, 2016. s.258 
25 Bacchi, 2009. s.15 
26 Unsgaard & Werne, 2014. s.86 
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gymnasiemässan skapa sig någon bild av själva innehållet och pedagogiken i utbildningen. 

Istället är det skolans varumärke och bild utåt som är det viktiga och Beeck säger om lärare 

och skolledare att: 

 

”Ingen hänger sig åt någon fri diskussion om hur de ser på verksamheten. Alla vet att konkurrensen är 

mördande och att det här är ett tillfälle att sälja sig. Snygga broschyrkassar, snitsiga pennor och läckert 

bjudgodis är av yttersta vikt.”27 

 

Även Sven-Eric Liedman tar i sin bok om skolan upp hur det anlitas reklamfirmor för att 

forma gymnasieskolornas varumärken och göra deras utbildning till säljbara koncept som 

sedan presenteras på bland annat gymnasiemässan.28 

 

Som jag nämnde tidigare så visar även Sten-Bertil Olssons forskningsarbete att 

gymnasieelever inte främst väljer skola efter kvaliteten på utbildningen. Istället spelar många 

andra faktorer in. Det är till exempel av stor vikt hur attraktiv en ort är att studera på och hur 

lätt det är att ta sig till den med lokaltrafik.29 Elever som bor utanför stadskärnorna och har 

skolor med god utbildningskvalitet i sin hemort väljer ändå ofta gymnasium i städerna på 

grund av att staden lockar och det är relativt enkelt att ta sig dit. Detta tas också upp av 

Anders Trumberg i hans avhandling om segregation i Örebros skolor. Studien visar även att 

barn från resursstarka områden väljer bort skolor i områden med en hög andel invånare med 

utländsk bakgrund.30 Detta kan förstås ha att göra med annat än just det faktum att det bor 

många med utländsk bakgrund där men det finns anledning att tro att det har en påverkan. 

 

I avhandlingen Vi och dom i skola och stadsdel: Barns identitetsarbete och sociala 

geografier, så tar Katarina Gustafsson upp denna problematik. Hon har följt 50 barn från det 

att de gick i skolår fem, fram till hössterminen i skolår sju. Hennes arbete visar hur barnen är 

väl medvetna om statusen på olika bostadsområden och hur de förhåller sig till det är en del i 

barnens identitetsskapande. Barn i förorterna betraktar barnen i villaområden som 

snobbungar. Framför allt är det tydligt att barn från villaområden där det nästan uteslutande 

bor etniska svenskar, är medvetna om att de bor i fina områden och de vill inte gå i 

                                                           
27 Unsgaard & Werne, 2014. s.88 
28 Liedman, 2011. s.127 
29 Olsson, 2016. s.275 
30 Trumberg, 2011. s.276 
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förortsskolor (även om de är centralt belägna) med ”störiga invandrare”.31 Segregationen i 

skolan var ett faktum redan innan friskolereformen, som ett resultat av bostadssegregationen. 

Men den har förstärkts i och med friskolereformen eftersom barn och föräldrar tenderar att 

välja skolor där elever med liknande erfarenheter och socioekonomisk bakgrund går. 

 

Det finns alltså gott om belägg för att elever inte fungerar som rationella konsumenter på 

skolmarknaden i förhållande till det faktiska innehållet i utbildningen. Därför kan de inte 

heller förväntas fungera som en garant för att bara de bästa skolorna på marknaden överlever. 

Regeringens plan på att höja kvaliteten inom hela skolväsendet med hjälp av valfrihet och 

konkurrens mellan skolor innehåller alltså brister. Dessa brister vill jag hävda, är åtminstone 

delvis ett resultat av en problemframställning där avsaknaden av valfrihet och konkurrens 

pekas ut som problem i sig, och där lösningen är grundad i marknadsliberal ideologi som vill 

ta avstånd från den gamla Socialdemokratin. Därför tillämpas okritiskt marknadsteoretisk 

logik där den inte hör hemma. 

 

6. Hur och var försvaras problemframställningarna? 

 

Mitt mål med det sjätte och sista steget är att lyfta fram ett antal exempel på vilka som 

försvarar problemframställningarna och på vilka sätt de gör det. Friskolereformen utgör än 

idag en tydlig skiljelinje mellan vänsterpartier och högerpartier i Sverige. Detta skulle delvis 

kunna vara ett resultat av att man vill vara lojal mot pariet och dess samarbetspartier.  

Det högra blocket, med Folkpartiet i spetsen när det gäller skolfrågor, har flitigt pekat ut 

kommunaliseringen av skolan, som genomfördes 1991 av den Socialdemokratiska regeringen, 

som den främsta anledningen till dagens problem i den svenska skolan. Samtidigt försvaras 

inte kommunaliseringen särskilt ivrigt av vänsterblocket. Istället föredrar Socialdemokraterna  

att tala tyst om kommunaliseringen till förmån för kritik av friskolereformen och 

skolmarknaden.  Men framför allt utgör skolfrågan fortfarande en tydlig, ideologisk skiljelinje 

i politiken. De liberala och konservativa partierna fortsätter hävda vikten av valfrihet, ständigt 

i kontrast till det förmynderi de menar att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

vill utöva när de förespråkar närhetsprincipen istället för ett fritt skolval. Högerblocket hävdar 

också att vänsterpartierna lägger för stor vikt vid huvudmannaskapet för skolan. Att skolor 

drivs som företag ses inte som ett problem, så länge de håller god kvalitet.  

                                                           
31 Gustafsson, 2006. s.158 
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I tidningen Dagens Samhälle, försvaras 2016 valfriheten i skolan av Folkpartiets tidigare 

partiledare och den före detta utbildningsministern Lars Leijonborg. Han menar att valfriheten 

och friskolorna inte är boven i den ökande jämlikheten och de försämrade resultaten i svensk 

skola. Istället är problemet enligt honom ”styrningen av och ledarskapet i den kommunala 

skolan.”32 Dessutom hävdar han att det fria skolvalet är viktigt för elever från hem med 

mindre studievana och de många nyanlända som på senaste tiden kommit till Sverige och ofta 

bor i utanförskapsområden. Detta eftersom dessa elever då ges möjligheten att, genom ett 

aktivt skolval, välja bort dåligt fungerande skolor i de utsatta områden där de bor. 

 

Samma argument återfinns i samma tidning ett år tidigare. Då skriven av Fredric Skälstad, 

tidigare ordförande i  Liberala Studenter och även politiskt sakkunnig i skolfrågor hos Jan 

Björklund. Nu jobbar han för Svenskt Näringsliv som skolpolitisk expert och såhär beskrivs 

hans uppdrag:  

 

”Arbetet är inriktat mot att säkra företagens kompetensförsörjning och att värna kvalitet, effektivitet och fri 

företagsamhet inom utbildningssektorn”33 

 

Även han försvarar problemframställningen kring bristande valfrihet på så sätt att han 

framhåller ett aktivt skolvals integrerande potential. Det fria skolvalet, menar han, gör att 

elever inte behöver vara fastlåsta i en utanförskapssituation utan kan välja bort den närmsta 

skolan. Han argumenterar alltså för att möjligheterna för elever att göra en socioekonomisk 

klassresa uteblir om valfriheten tas bort.34 

 

Det fria skolvalet och problemframställningarna gällande valfrihet och konkurrens försvaras 

alltså i hög grad i media, av näringslivet. Ett ytterligare exempel är i Svenska Dagbladet 2014, 

när Svenskt näringlivs dåvarande vice VD Annika Lundius och Anders Morin skrev en 

debattartikel till försvar för valfriheten och friskolereformen.35 Även andra 

arbetsgivarorganisationer som till exempel Almega, värnar om friskolornas och valfrihetens 

bevarande.36 Utöver arbetsgivarorganisationer är alla partier som brukar placeras till höger på 

den politiska höger-vänsterskalan överens om att systemet med friskolor bör finnas kvar och 

                                                           
32 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/valfriheten-har-kommit-till-skolan-foer-att-stanna-25018 
33 https://www.svensktnaringsliv.se/medarbetare/fredric-skalstad_573405.html 
34 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/inga-fler-klassresor-om-fria-skolvalet-stoppas-17991 
35 https://www.svd.se/utveckling-av-friskolereformen-battre-an-forbud 
36 https://www.almega.se/politik-och-ekonomi?amne=friskolor+&typ=debatt 
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vinstförbud bör inte införas. Till dessa partier hör: Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna och numer även Sverigedemokraterna. Folkpartiets partiledare Jan 

björklund skrev 2014 en debattartikel som menar att de enligt PISA-mätningarna sjunkande 

resultaten i svensk skola inte ska skyllas på friskolereformen.37 2016 gör centerpartiets 

partiledare Annie Lööf detsamma. Då handlar det om socialdemokraternas utredning om ett 

eventuellt vinsttak i skolan, som hon menar kan leda till: ”djupa ingrepp i välfärdsföretagen som 

riskerar att driva fram nedläggningar av väl fungerande verksamhet.”38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 https://www.svd.se/skyll-inte-pisa-pa-det-fria-skolvalet 
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Slutdiskussion 

 

Enligt regeringens två propositioner fanns ett flertal problem i den svenska skolan. 

Valfriheten var för begränsad, den pedagogiska mångfalden för dålig, systemet för uniformt 

och avsaknaden av konkurrens skadlig för kvaliteten och effektiviteten. Detta menade 

regeringen behövde åtgärdas, dels för att höja kvalitet och produktivitet men också för att 

valfriheten är principiellt viktig i ett fritt samhälle.39 I propositionerna refereras inte till några 

rapporter som pekar ut just valfriheten eller bristen på konkurrens som huvudsakliga problem 

inom det svenska skolväsendet. Istället verkar det vara en ideologiskt driven tanke, som enligt 

regeringens mening bör leda till en kvalitetshöjning för skolorna. Att den är ideologiskt driven 

betyder dock inte att reformen är gripen ur luften och helt saknar logiska resonemang.  

En ideologi uttrycker tankar om ett samhälles funktionssätt, eller hur ett samhälle bör fungera 

för människors bästa. Givet en liberal hållning är valfriheten väsentlig och kvalitetshöjning 

genom konkurrens och en mångfald av aktörer tillhör den logik som utgör grunden för 

liberala partier i Sverige. I början av 1990-talet var liberalismen som ideologi och ekonomiskt 

system inflytelserik, både internationellt och i Sverige. Därför fanns en öppning för sådan 

politik som förespråkar individuell frihet och fri marknad, till skillnad från socialdemokratins 

fokus på kollektivet och välfärdsstaten. En sådan öppning är vad John Kingdon benämner 

policy window. 

 

Friskolereformen har utsatts för mycket kritik av utredare, forskare och politiker. Reformen 

och därmed de problemframställningar som ledde till den, försvaras främst av högerpolitiker 

och de som har materiella intressen i dess bevarande. Att arbetsgivarorganisationer som 

Svenskt näringsliv och Almega försvarar den svenska skolmarknaden är inte förvånande 

eftersom den har utvecklats till en lönsam och ovanligt stabil marknad med många privata 

aktörer, vars möjligheter till expansion skulle hotas av till exempel ett vinsttak eller 

begränsningar i valfriheten. Detta är förstås också en del av den ideologiska och politiska 

aspekten där liberala och konservativa partier traditionellt företräder arbetsgivarna samt 

arbetsgivarorganisationerna och där de socialistiska samt socialdemokratiska partierna 

företräder arbetstagarna och fackförbunden. 

 

 

                                                           
39 Proposition 1991/92:95. Om valfrihet och fristående skolor. s.8 
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Samhälleliga nackdelar och fördelar med ett marknadsliberalt ekonomiskt system kan 

diskuteras i det oändliga, även när det gäller kommersiell produktion av varor. Men inom det 

offentliga blir den särskilt kontroversiell. Dels för att det rör sig om skattepengar som direkt 

betalas till företag och tillåts göra vinst på. Också för att de grundläggande 

marknadsteoretiska regler och antaganden om konkurrensens effekter inte kan appliceras på 

skolans kvasimarknad. Elever och föräldrar fungerar inte som kunder som filtrerar fram 

skolorna med den objektivt högsta kvaliteten. Det finns inte ens ett pris för kunden att förhålla 

sig till. Därför har även skolföretagen en väldigt begränsad marknadsmakt och konkurrensen 

kommer till stor del att handla om vilken skola som lyckas marknadsföra sig mest 

framgångsrikt och om yttre faktorer, som geografisk plats. 

 

Dessutom tyder mycket på att det fria skolvalet riskerar att bidra till ökad segregation i skolan 

och i samhället överlag. I den respekterade ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s 

rapport från 2015 Improving schools in Sweden: an OECD perspective, går att läsa följande: 

 

Providing full parental school choice can result in segregating students by ability and/or socio-economic 

background and generate greater inequities while not necessarily raising performance. Some of the intended 

benefits of competition – for example, greater innovation in education and a better match between students’ 

needs and interest and what schools offer – are not necessarily related to student achievement. In addition, 

potential disadvantages in terms of equity and social inclusion can also have longer-term repercussions in 

society. Where parents can choose the school that their children attend, disadvantaged parents can end up having 

a more limited set of choices than more affluent parents. As a result, the benefits of school choice may not 

accrue to disadvantaged students to the same extent as to their advantaged peers.40 

 

Resultaten av denna policyanalys tyder på att regeringens problemframställningar, med 

utgångspunkt i marknadsliberala ideal, innehåller många brister när det gäller att höja 

kvaliteten i skolan och riskerar att förstärka segregationen i skolan och i samhället överlag. 

 

 

 

 

 

                                                           
40 OECD, 2015. s.101 
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